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6 Förutsättningar 
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6.1 Markägoförhållanden och planlagd mark 
Karta till detta avsnitt finns på sida 1 i dokumentet ”Kartbilaga – Förutsättningar”. 
 
Merparten av fastigheterna i kommunen ägs av privata markägare. Kommunen äger mark i 
Skutskär, Älvkarleby, Marma, Gårdskär, Rullsand och Älvkarleö. 
  
6.2 Naturmiljö 

Geologi 
Karta till detta avsnitt finns på sida 2 i dokumentet ”Kartbilaga - Förutsättningar”. 
 
Älvkarleby ligger på en mer än 600 miljoner år gammal flack utjämnad berggrundsyta. Den 
jämna ytan har slipats fram genom långvarig erosion i ett ursprungligen mer kuperat landskap. 
Berggrunden domineras av gnejsartad urgranit men det finns även inslag av yngre granit, 
pegmatit, leptitgnejs och partier med enbart kvarts. Marken har en hög kalkhalt. 
 
Huvudsaklig jordart i kommunen är morän, men längs Dalälvens sträckning finns mest 
svämlera och älvsand sedimenterade. Moränen är i huvudsak rik på block och kraftigt svallad. 
I trakterna kring Djupsjön, Storön och Gårdskär finns partier med grovblockig morän. 
Svallningen beror på att Älvkarleby kommun ligger under högsta kustlinjen, vilket innebär att 
landskapet varit täckt med vatten under någon del av efteristiden. Avlagringar från 
svallningen, som sand och ler, finns i dalgångar och andra lägre partier.  
 
En 500 kilometer lång rullstensås, Uppsalaåsen, sträcker sig genom hela kommunen från 
söder till norr. Uppsalaåsen är tydligast i trakten kring Marma skjutfält där den når cirka 55 
meter över havet och utgör kommunens högsta punkt.  
Älvkarleby kommun är ett geologiskt sett mycket ungt landskap. Landskapet är flackt och 
med stora inslag av sankmarker i kommunens nordöstra delar. Efter inlandsisens avsmältning 
låg kommunen under havsnivån. Det var först för cirka 4500 år sedan som landet började höja 
sig som öar ur havet.  
 
Naturtyper och höga värden 
Karta till detta avsnitt finns på sida 3 i dokumentet ”Kartbilaga - Förutsättningar”. 
 
Älvkarleby kommun består till största delen av skog. Landarealen består till över 70 % av 
skogsmark. Den biologiska mångfalden är därför i stor utsträckning knuten till skogen och 
dess naturtyper och arter. Fem huvudsakliga landskapstyper kan urskiljas inom kommunens 
gränser: Uppsalaåsen, Dalälven, skogen, kusten och odlingslandskapet.  
 
Dalälven
 
Älvkarleby ligger i Älvlandskapet Nedre Dalälven som ingår i FN-organet UNESCO´s 
Biosfärprogram på grund av de unika natur-och kulturmiljöerna i området. Dalälven ger 
identitet och särprägel. Med en vattenföring på i medeltal 370m3/s är det en av Sveriges 
största älvar. Till skillnad från alla andra svenska storälvar saknar den en tydligt uteroderad 
floddal. Sträckningen sammanfaller i stort sett med den biologiska norrlandsgränsen. Det har 
bidragit till att området har mycket speciella förhållanden med en stor mängd värdefulla 
naturtyper, goda förutsättningar för friluftsliv och ett kulturlandskap som vuxit fram under 
lång tid. 
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Kusten 
 
Kusten är mestadels låg och flack och täckt av rikblockig morän. Omväxlande förekommer 
även partier med hällmark (klippor), sand och klapperstensfält. Öster om Gårdskärs 
fiskehamn bildar mängder av små öar, kobbar och skär en miniatyrskärgård. Söder om 
Gårdskär finns även naturliga havsstrandängar. Kuststräckan är huvudsakligen 
barrskogsbevuxen med en bård av klibbal och havtorn närmast vattnet. Hela kuststräckan är 
av mycket stort geologiskt intresse genom sin tydliga karaktär av landhöjningsstrand. 
 
Skogen 
 
Höga naturvärden i skog finns samlat i tre värdetrakter: Marma, Dalälven och 
Gårdskärkusten.  
 
Marma ligger utmed Uppsalaåsen som mellan Ambricka och Tensmyra når sin högsta punkt 
på 50 meter över havet. Vissa partier i anslutning till åsen består av ursvallad sand, bland 
annat vid Marma hed. Området består till största delen av tallskog i olika ålder. Vissa partier 
har brunnit, speciellt vid Marma skjutfält. Det finns därför brandberoende insektsarter och 
mosippa. 
 
Dalälven är ett långsträckt flackt område som är ett mosaiklandskap med lövskogar, 
ädellövmiljöer, gamla tallar och granskogar av naturskogskaraktär. Stråk av kalkhaltiga jordar 
finns i området. 
 
Gårdskärkusten är ett flackt landskap utmed kusten som karaktäriseras av grunda lerbottnar, 
långsmala vikar och holmar. Landhöjningen har påverkat skogen då marken som stiger upp ur 
havet är rik på kalk. Kalkhalten har bidragit till rika barrskogar med många skyddsvärda arter. 
I de tre värdetrakterna finns höga naturvärden i naturtyperna åsbarrskogar, kalkbarrskogar, 
skogar rika på asp, ädellövmiljöer och Dalälvens svämlövskogar.  
 
Åsbarrskogar finns på den i nord-sydlig riktning sträckande Uppsalaåsen med ansvarsarter 
som mosippa, bombmurkla och skrovlig flatbagge. 
 
Kalkbarrskogar finns främst ute vid kusten, men även utmed åsen. Ansvarsarter ett 20-tal 
olika svampar, de flesta är fingersvampar, spindelskivlingar, fjälltaggsvampar och 
korktaggsvampar. Orkidéen guckusko är inte rödlistad men Natura 2000-art. 
 
Asprik skog med höga naturvärden finns främst i södra delen av kommunen och i Dalälvens 
svämlövskogar. I de asprika skogarna finns flera ansvarsarter, många av dem är skalbaggar 
men även några fjärilsarter samt aspfjädermossa. 
 
Ädellövmiljöer finns i kommunens södra del och ingår även i Dalälvens svämlövskogar. 
Ädellövträden är här på gränsen av sitt utbredningsområde och finns därför inte i så stor 
utsträckning i kommunen. De är dock mycket artrika och har därför ett mycket högt 
naturvärde. Ädellövträden utgör livsmiljöer för många arter av främst svampar, insekter och 
lavar. 
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Dalälvens svämlövskogar är lövskogar som växer längs stränder och som översvämmas. De är 
i regel mycket artrika och det finns såväl ädellövträd som triviallövträd i dessa skogar. I dessa 
skogar finns sex ansvarsarter; tre mossor, en svampart, en lavart och en skalbaggeart. 
 
Odlingslandskapet 
 
Kommunens yta har alltid till större delen täckts av skog. Men här har tidigare funnits ett rikt 
odlingslandskap längs Dalälven och kring Gårdskär.  
De något högre liggande moränmarkerna i Gårdskär utgjordes ursprungligen av öppna eller 
glest träd- och buskbevuxna betesmarker med insprängda små åkrar. Mera blockrika marker 
utvecklades efter hand till betesmarker som idag i stor utsträckning övergått till skogsmark. 
Odlingslandskapet kring Gårdskär är ett av få kvarvarande ställen i kommunen som 
kontinuerligt har brukats. 
 
I kommunen finns cirka 57 hektar ängs- och betesmarker inventerade i ängs- och 
betesmarksinventeringen. Av dessa bedömdes 16 hektar som ej aktuella.  
Viktiga områden för spridning av arter som är knutna till hävd är kraftledningsgator och 
artrika vägrenar. 
 
Regionalt naturvårdsprogram  
Karta till detta avsnitt finns på sida 3 i dokumentet ”Kartbilaga – Förutsättningar”. 
 
Det finns ett naturvårdsprogram för hela Uppsala län från 1987. Det pekar ut värdefulla 
naturområden i Älvkarleby kommun. Områden är klassade i tre värdeklasser. I kommunen 
finns 35 områden utpekade vilka omfattar ungefär 9 200 hektar. Värdeklasserna bedömdes 
utifrån förhållanden som förekomst av växt- och djur, rörligt friluftsliv, geovetenskap, 
hydrologi, limnologi och landskapsbild. Till grund för bedömning av klassningen bedömdes 
såväl naturvärdet som friluftslivet. Klass I är högsta värdet medan klass II mycket högt och 
klass III högt värde.  
 
Grön infrastruktur i Uppsala län 
Karta till detta avsnitt finns på sida 7 i dokumentet ”Kartbilaga – Förutsättningar”. 
 
Länsstyrelsen i Uppsala län har tagit fram en handlingsplan för Grön infrastruktur i länet. 
 
Grön infrastruktur är nätverk av natur som bidrar till fungerande livsmiljöer för växter och 
djur samt till människors välbefinnande. Länsstyrelsen har tagit fram handlingsplanen Grön 
infrastruktur i Uppsala län med anledning av ett regeringsuppdrag till landets samtliga 
länsstyrelser. Enligt regeringsuppdraget ska planerna identifiera landskapets biotoper, 
strukturer, element och naturområden i land- och vattenmiljön inklusive i tätortsnära områden, 
och redovisa lämpliga bevarandeinsatser som hänsyn, skydd, skötsel och 
restaureringsinsatser, som bland annat kan utgöra grund för prövningsverksamhet och fysisk 
planering. Planerna ska bygga på samarbete med berörda landskapsaktörer inom exempelvis 
skogsbruk, jordbruk och fiske, och involvera det civila samhället. 
 
Värdetrakter i länet beskrivs 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. 
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Underlagets upplösning fungerar bra för att få överblick på regional och mellankommunal 
nivå. 
 
6.3 Skydd av natur 
Karta till detta avsnitt finns på sida 5 i dokumentet ”Kartbilaga – Förutsättningar”. 

Natura 2000  
 
Natura 2000-områden är riksintressen enligt 4 kapitel 8§ miljöbalken. Områdena är också 
skyddade enligt 7 kapitlet 27§ miljöbalken och med stöd av EU-direktiv, fågeldirektivet samt 
art- och habitatdirektivet. Skyddet innebär att verksamheter eller åtgärder som på ett 
betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-området måste ha tillstånd för att 
genomföras. Det innebär att även verksamheter eller åtgärder utanför Natura 2000-området 
kan kräva tillstånd om de påverkar Natura 2000-området. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. 
 
I Älvkarleby kommun finns 14 Natura 2000-områden. Flera av dem är präglade av 
växelverkningar mellan land och vatten, detta gäller både östersjökusten med sanddyner, 
landhöjningsskog och grunda havsvikar och Dalälvens stränder med älvängar och 
svämskogar. För samtliga områden finns en av länsstyrelsen fastställd bevarandeplan och 
många av dem är skyddade som naturreservat, eller planeras att skyddas som naturreservat. 
Naturreservat är den mest effektiva och användbara skyddsformen för bevarande av större 
naturområden. Naturreservaten är områden som har stor betydelse för människan, floran, 
faunan eller som är av intresse ur ett geologiskt perspektiv. Naturreservat kan bildas både av 
både Länsstyrelsen och kommunen. Enligt miljöbalken finns det fem skäl för att bilda ett 
naturreservat: 

 bevara den biologiska mångfalden  
 vårda och bevara värdefulla naturmiljöer  
 sörja för människans behov av friluftsliv  
 skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer  
 skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter 

 
I Älvkarleby kommun finns fem naturreservat, varav ett delas med Tierp kommun. 
 
Naturreservat 
 
Gropholmarnas naturreservat 
 
Gropholmarna ligger mitt i en del av Dalälven, där flera små älvfåror bryter upp landskapet. 
På Gropholmarna och i strandpartiet utmed Dalälven finns en relativt orörd blandskog med 
både löv- och barrträd. Floran är mycket rik med t ex ormbär, lundgröe och strutbräken och 
fiskevattnen är bra med god tillgång på abborre och gädda. Det flacka området ovanför 
brinken är sannolikt utsvämmad sand från åsen i öster.  
 
Syftet med reservatet är att skydda och bevara den relativt orörda skogen och de geologiska 
betingelserna samt det växt- och djurliv som är knutet därtill. Om det inte strider mot 
bevarandeintresset får området nyttjas och med enkla anordningar göras tillgängligt för 
allmänhetens naturupplevelser.  
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Biluddens naturreservat 
 
Billudden utgör Uppsalaåsens nordligaste utlöpare och reservatet består av flera uddar och öar 
i Dalälvens utlopp. Den kraftiga landhöjningen som pågår har skapat flera spännande 
geologiska fenomen som kan studeras i området och gör även att havtorn trivs väldigt bra. 
Därför finns här ett av Sveriges största sammanhängande bestånd av havtorn. Det kalkrika 
material som åsen är uppbyggd av har skapat förutsättningarna för den intressanta floran. 
Billhamn är ett fiskeläge längst ut på Billudden som har anor från 1600-talet. Strandområdet 
vid Rullsand-Brämsand är ett välbesökt bad- och campingområde med väl utbyggd service. 
Här finns även ett naturum och naturstigar.  
 
Syftet med reservatet är att främja bad och friluftsliv inom området vid Rullsand-Brämsand 
och att bevara Billhamns karaktär av öppet fiskeläge. Övriga delar bevaras främst för sin 
särart och för forskning, undervisning och naturupplevelser, genom att de till största delen får 
utvecklas utan mänsklig påverkan. Inom vissa områden får naturvårdsanpassat skogsbruk 
bedrivas.  
 
Båtfors naturreservat  
 
Reservatet utgörs av en mosaik av öar och forsar med vildmarkskänsla där Nedre Dalälven 
breder ut sig i sidled. Området är svårtillgängligt vilket har gjort att delar av det är 
urskogsartat och relativt orört av människan. Här finns gott om gamla och döda träd i olika 
förmultningsstadier som gör att flera arter lavar och svampar som trängts tillbaka av det 
moderna skogsbruket har klarat att överleva. De näringsrika älvsedimenten, kalkhalten och 
älvens temperaturutjämnande verkan gör att växtligheten är ovanligt rik för dessa 
breddgrader. Fågelfaunan är både art- och individrik. Särskilt hackspettar och tättingar är väl 
representerade. 
 
Syftet med reservatet är att bevara området samt att skydda och vid behov vårda de biotoper 
och naturkvalitéer som enligt reservatsbeslutet kännetecknar området. 
 
Bölsjöns naturreservat  
 
Stora delar av reservatet består av kärr och sumpskog. Där marken är kalkrik finns ofta 
rikkärr. Det är kärr som är rika på mineraler och med en rik flora. Här trivs exempelvis olika 
starrarter och orkidéer, bland annat brudsporre, ängsnycklar och sumpnycklar. I sumpskogar 
är luften väldigt fuktig och marken likaså. Därför trivs många mossor och lavar 
här, kattfotslav, korallbylav och lunglav för att nämna några. Sumpskogen är en varierad skog 
med tall, glasbjörk, klibbal och gran som vanligt förekommande trädslag. Själva sjön har ett 
intressant och spännande ekosystem då den saknar fiskar. Avsaknaden av fiskar ger möjlighet 
för andra typer av växter och djur att leva där, till exempel blodiglar och den hotade 
kalkkärrsgrynsnäckan.  
 
Syftet med reservatet är att bevara öppna rikkärr, trädbevuxen myr, sumpskog, barrskog och 
kransalgsjö amt den biologiska mångfalden. Syftet är även att värna de hydrologiska 
förhållandena och bidra till att gynnsam bevarandestatus nås för de arter och miljöer som är 
utpekade enligt Natura 2000, samt andra hotade och missgynnade arter.  
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Mararnas naturreservat 
 
Mararna är ett botaniskt intressant våtmarksområde som domineras av rikkärr och 
extremrikkärr. Extremrikkärren är förhållandevis enhetliga med kärrklomossa, prakt- och 
guldspärrmossa samt bland annat axag, klubbstarr, flugblomster och sumpnycklar. Andra 
rariteter återfinns på kalkfuktängen och vid bäcken. Områdets grunda sjöar, Charasjöar, hyser 
gölgroda och blodigel. Mararna är av stor betydelse som referensområde för forskning och 
undervisning. 
 
Biotopskydd  
 
Mindre mark- och vattenområden som är livsmiljöer för hotade djur- och växtarter eller som 
annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som biotopskyddsområde. Biotopskyddet innebär 
att det är förbjudet att bedriva verksamhet eller utföra åtgärder som kan skada naturmiljön.  
Det finns småbiotoper i jordbrukslandskapet som omfattas av ett generellt biotopskydd, det 
kan exempelvis vara odlingsrösen, åkerholmar och stenmurar. Skyddet för alléer gäller även 
om det inte är jordbruksmark, det ska dock vara i ett öppet landskap eller utmed väg. Dessa är 
inte redovisade på karta. För att göra åtgärder i ett biotopskyddat område krävs dispens från 
Länsstyrelsen. 
 
Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) 
 
I miljöbalkens 3 kap. 3 § anges att Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från 
ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 
 
Det kan vara områden som idag är starkt påverkade av olika mänskliga aktiviteter som 
exempelvis en försurad eller övergödd sjö som inte tål ytterligare belastning. Det kan också 
vara områden som är särskilt känsliga och som har lång tid för återhämtning, exempelvis 
hällmarkstallskogar med många hotade arter.  
 
Ekologiskt särskilt känsliga områden ska enligt miljöbalkens hushållningsbestämmelser så 
långt som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Exempel på sådana 
åtgärder är uppförande av bebyggelse som kan innebära risk för ytterligare belastning på ett 
vattendrag eller en sjö. Det kan även vara sådana åtgärder som att gödsla en naturbetesmark 
som är ovanliga naturmiljöer med känsliga arter för gödsling. 
 
Havet och samtliga sjöar och vattendrag bör klassas som ekologiskt särskilt känsliga områden.  
 
Rödlistade arter och arter enligt artskyddsförordningen 
 
Lokaler för rödlistade arter och arter enligt artskyddsförordningen som kan komma att 
påverkas vid exploatering ska beaktas. Förutsättningar för dispens ska utredas innan en 
eventuell exploatering. Sverige har i artskyddsförordningen genomfört en väsentlig del av 
bestämmelserna i EU:s fågeldirektiv och habitatdirektivet till svensk lagstiftning. Inom 
Älvkarleby kommun finns ett stort antal hotade och sällsynta växt- och djurarter. De finns 
koncentrerade till Marma, Dalälven och dess omland samt till Gårdskärskusten. De flesta 
arterna är knutna till skogslandskapets naturmiljöer. Den sällsynta vitryggiga hackspetten, 
rödlistad som akut hotad och fridlyst enligt 4 § artskyddsförordningen, finns i 
Dalälvsområdet.  
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Vattentäkter 
 
Älvkarleby kommun har idag tre befintliga vattentäkter, Kronsågen, Sand och Marma, varav 
vattentäkten i Marma endast används som reservattentäkt för Marma. Kronsågen och Sand 
körs normalt parallellt men har samma distributionsområde.  
 
Vattentillgången är tillräcklig för nuvarande behov men tecken finns på att ytterligare uttag 
för att täcka behoven på längre sikt inte är möjliga. Vattentäkterna bedöms påverkas av ett 
förändrat klimat, framför allt vid längre torrperioder där vattennivån i Dalälven är låg 
nedströms kraftverket.   
 
I och med utökad kommunal samverkan med Gävle kommer en ny vattentäkt att etableras i en 
outnyttjad del av Uppsalaåsen. Den nya vattentäkten kommer att kompletteras med konstgjord 
grundvattenbildning där ytvatten från Dalälven kommer att infiltreras för att öka den 
uttagbara mängden vilket säkrar tillgången på dricksvatten av god kvalitet inför framtiden, 
även i ett förändrat klimat. 
 
Skyddsområde för vattentäkter 
Karta till detta avsnitt finns på sida 14 i dokumentet ”Kartbilaga – Förutsättningar”. 
 
Syftet med ett vattenskyddsområde är att ge vattenförekomsten ett tillräckligt gott skydd så att 
råvattentillgångarna och vattnets kvalitet säkras i ett flergenerationsperspektiv. Tillgången på 
råvatten till den allmänna vattenförsörjningen är en av de viktigaste naturresurser att skydda. 
Vattenförekomsten utgör en sårbar del i en säker vattenförsörjning och skydd mot 
verksamheter och åtgärder som kan påverka vattnets kvalitet och kvantitet negativt krävs 
därför. 
 
I Älvkarleby kommun finns tre allmänna vattentäkter som har skilda vattenskyddsområden. 
Samtliga vattenskyddsområden är inrättade före miljöbalken trädde i kraft och har behov av 
revidering av såväl skyddszonernas geografiska utbredning som av föreskrifter för att skydda 
vattnet. 
 
6.4 Strandskydd och LIS-områden 
Karta till detta avsnitt finns på sida 6 i dokumentet ”Kartbilaga – Förutsättningar”. 
 
Strandskydd 
 
Vid alla sjöar, vattendrag och hav i Sverige gäller generellt strandskydd. Det är reglerat i 
Miljöbalken. Syftet med att skydda strandområden är att trygga allmänhetens möjligheter till 
friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Det är många arter som är 
beroende av övergången mellan land och vatten och stränderna är viktiga häcknings- och 
rastplatser för fåglar. Fiskar, kräldjur och groddjur är beroende av grunda strandområden som 
produktions- och uppväxtplatser. En ökad exploatering av strandlinjer riskerar att leda till 
privatisering av attraktiva mark- och vattenområden och därigenom också minska 
framkomlighet för allmänheten. 
 
Inom ett strandskyddat område är det inte tillåtet att uppföra nya byggnader. Det är inte heller 
tillåtet att ändra byggnaders användning, till exempel genom att bygga om en fiskebod till ett 
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fritidshus, om det hindrar allmänheten från att vara i området. Det är inte heller tillåtet att till 
exempel anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd.  
 
Ekonomibyggnader och anordningar som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk eller 
renskötsel är undantagna från förbudet, om de måste ligga inom strandskyddat område för sin 
funktions skull. 
 
Det generella strandskyddet omfattar både land och vatten 100 meter från strandlinjen. I 
Älvkarleby kommun finns flera värdefulla strandområden och där är strandskyddet utökat till 
300 meter. Inom områden med detaljplan kan strandskyddet vara upphävt enligt särskilda 
beslut. Det är kommunen som beslutar om upphävande av strandskydd enligt Miljöbalken. 
Länsstyrelsen prövar kommunens beslut om strandskydd. 
 
Områden med utökat strandskydd: 
 

 Bottenhavet och dess öar 300 m på land och i vatten 
 Dalälven och dess öar 300 m på land och i vatten 
 Bölsjön 300 m på land och i vatten 
 Trösken 300 m på land och i vatten 
 Laxodlingen 300 m på land 
 Marmafjärden 300 m på land 

Det är möjligt att söka dispens från reglerna för att bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt 
göra ingrepp i och påverka strandskyddsområdet. För att få dispens från strandskyddet krävs 
särskilda skäl. Dessutom får man inte påverka syftet med strandskyddet negativt. 
Allmänhetens tillgång till strandområden och goda livsvillkor för djur och växtliv måste 
tryggas.  

I miljöbalkens regler om strandskydd finns sex särskilda skäl för dispens från strandskyddet: 

 Att marken redan är ianspråktagen genom till exempel en byggnad eller camping 
som gör att området inte längre är allemansrättsligt tillgängligt eller biologiskt 
värdefullt. 

 Platsen är väl avskild från stranden genom till exempel bebyggelse, väg eller 
järnväg. 

 Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten. 
 Utvidgning av pågående verksamhet, till exempel industri eller hamn som inte kan 

tillgodoses utanför strandskyddsområdet. 
 Att det finns ett angeläget intresse som till exempel tätortsutveckling, 

infrastruktursatsning eller någon anläggning som gagnar friluftsliv, miljö, natur eller 
kulturhistoria och som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet. 

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

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) 
 
Vissa lättnader i strandskyddet kan ske i områden för landsbygdsutveckling där tillgången till 
orörda stränder är god och exploateringstrycket lågt. Syftet med att peka ut 
landsbygdsutvecklingsområden är att styra exploatering till de platser där ny bebyggelse, 
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verksamheter eller anläggningar kan bidra med att utveckla landsbygden. Det är i 
översiktsplanen som områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge ska pekas ut. Dessa 
områdens redovisas i kapitel 2.5. 
 
Inom LIS- områden föreslås både bebyggelseutveckling och utveckling av friluftsliv och 
rekreation. För att kunna få dispens från strandskyddet för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS) måste vissa kriterier i miljöbalken uppfyllas. För ett område som pekats ut som 
LIS-område kan ytterligare särskilda skäl användas vid prövningen av upphävande eller 
dispens från strandskyddet. Dessa är: 
 

 Bidrar byggnaden, anläggningen, verksamheten eller någon åtgärd till att bidra till 
utvecklingen av landsbygden? 

 Om prövningen gäller en dispens för att uppföra ett enstaka en- eller tvåbostadshus får 
man beakta om husen ska uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 

 
6.5 Kulturmiljö 
Karta till detta avsnitt finns på sida 8 i dokumentet ”Kartbilaga – Förutsättningar”. 
 
Historik 
 
Geologiskt sett är Uppland ett ungt landskap. För Älvkarlebys del var det inte förrän under 
yngre stenålder, för cirka 4500 år sedan, som de högst belägna delarna av landskapet började 
stiga upp som öar ur havet. Effekterna av landhöjningen är dramatiska eftersom landskapet är 
flackt och lågt.  
Den första befolkningen som bosatte sig här livnärde sig förmodligen på jakt, fiske och senare 
på boskapsskötsel. Spåren som finns kvar från denna tid är gravarna, större rösen eller 
röseliknande stensättningar. De mest anmärkningsvärda gravarna är tre rösen och två 
stensättningar vid Vidhällarna cirka 6 km väster om Västanå men det finns även rösen och 
stensättningar i närheten av Finntorpet och på östra sidan av Dalälven.  
 
Under yngre järnålder befolkas bygden ytterligare. Gravar är fortfarande den vanligaste 
lämningen från denna tid och finns på ett antal platser i kommunen.  
 
Areella näringar 
 
Det som karakteriserar Älvkarlebys kulturmiljö är bland annat påverkan från ortens olika 
näringar. Näringar som återigen har varit och fortfarande är beroende av vilka naturresurser 
som finns.  
 
Det har aldrig funnits mycket jordbruk i Älvkarleby eftersom det finns begränsade 
möjligheter för spannmålsodling. Däremot fanns det bra bete på utmarkerna och befolkningen 
riktade sig in på boskap. Många ortsnamn (slutar på -boda och -sättra) syftar till fäbodarna 
som troligen var en viktig del på orten. Det finns även vägar i dag som kan ha sitt ursprung 
som fägator. Älvkarleby blev tidigt känd för sitt goda laxfiske i älven men även havsfisket var 
bra: Strömming, ål och sik-fiske har haft stor betydelse. De bebyggda fiskehamnarna uppstod 
dock inte förrän på 1800-talet. Kvar av dessa finns enstaka gistvallar, sjöbodar och kokhus till 
exempel i Gårdskär. Idag har yrkesfisket nästan upphört men sportfisket är fortfarande viktigt 
för orten.  
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Bruken och industrialiseringen 
 
När järnbruksrörelsen nådde bygden vid mitten av 1600-talet växte befolkningen. Efterhand 
blev också i stort sett hela befolkningen inblandad – med kolning, järnframställning eller 
transporter. Trakten kom i över två sekel att domineras av järnbruk som även innebar 
etablering av helt nya samhällen som växte fram kring bruken. Det var bosättningar med en 
omisskännligt patriarkal prägel. Byggnaderna blev större. För arbetare byggdes kollektiva 
bostäder och för bruksherren betydligt större hus än de som fiskebönder byggt. 
Andra typer av industrier tog över när järnbrukseran tog slut. Sågverksindustrin som fanns 
innan järnbrukseran togs upp igen och flottning tillkom som en viktig sysselsättning på orten. 
Industrin utvecklades med ångtekniken och när sågningen 1868 flyttades till Skutskär 
inleddes en mycket expansiv utveckling. 
 
Vattenkraft 
 
1880 togs landets första vattenkraftverk för elektricitet i bruk. Ett trettiotal år senare inleddes 
en massiv utbyggnad. Kraftverket i Älvkarleby – färdigt 1915 – kom i den tidiga generationen 
av omfattande statliga utbyggnader – jämsides med verken i Trollhättan och Porjus. 
 
Militären 
 
Även militärens närvaro i kommunen påverkar kulturmiljön. 1880 byggdes ett sommarläger 
för Svea Ingenjörstrupper på Laxön. Ett femtontal träbyggnader uppfördes varav störstadelen 
är bevarade och tillsammans med Karl XIII:s bro och turisthotellet är området stadfäst som 
kulturmiljö av riksintresse.  
 
Samma år röjdes Marma skjutfält och Marma läger byggdes för artilleriet. Marma läger är en 
arkitektur- och teknikhistoriskt värdefull miljö som tillkom i samband med det långskjutande 
artilleriets utveckling under 1800-talets senare del. Bebyggelsen representerar genom sin 
påkostade arkitektoniska kvalitet vapenslagets då stora betydelse. Även Marma läger (och 
skjutfält) har status som kulturmiljö av riksintresse.  
 
Kommunikationer 
 
När man förr i tiden färdades mellan Uppsala och Gävle var det vanligt att passera Dalälven 
med färja i Älvkarleby en bit nedanför fallen. Eftersom många drunkningsolyckor inträffade 
med färjan byggdes en bro som blev klar 1797. På grund av en svag konstruktion, bröts bron 
sönder av vårfloden sju år senare. En ny bro stod klar år 1816. Den fick namn efter Carl XIII, 
som var kung när bron invigdes. Bron rustades upp 1955, men har samma utseende som när 
den byggdes. Bron ingår i riksintresset för Laxön.  
 
Järnvägen mellan Gävle och Uppsala öppnade 1874 och nya samhällen uppstod. Bland annat i 
Marma. Genom tiderna har det funnits upp till 10 stationer i Älvkarleby. Idag finns det dock 
inte många spår kvar efter järnvägshistorien: Alla stationsbyggnader är rivna och endast ett 
fåtal banvaktsstugor finns kvar.  
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Kulturhistoriskt värdefulla områden 
 
Ett kulturmiljöprogram för Älvkarleby kommun togs fram år 2000. Programmet är framtaget 
för att vara lättillgängligt för en bred allmänhet samt att vara en vägledning för planering och 
myndighetsutövning. Det finns således flera områden och byggnader som inte finns med i 
detta kulturmiljöprogram och det föreslås därför i översiktsplanen att kommunen ska ta fram 
ett nytt kulturmiljöprogram. Följande områden finns utpekade i kulturmiljöprogrammet: 
 
Ambricka 
 
Ambricka 1:24 utgör en välbevarad gårdsmiljö. Bostadshuset är en parstuga och 
ekonomibyggnaderna består av en källarbod samt en timrad lada med en vinkelbyggd 
stenladugård från 1800-talets senare del.  
 
Billhamn 
 
Billhamn är ett av Älvkarlebykustens mest välbevarade fiskelägen. Även om den äldre 
bebyggelsen byggts om och förändrats har platsen behållit sin karaktär av småskaligt 
fiskeläge.  
 
Sågarbo 
 
Sågarbo herrgård med sina två flygelbyggnader har ett stort kulturhistoriskt värde som 
representant för det tidiga 1700-talets herrgårdsanläggningar i trä. Byggnaden har utvändigt 
bevarat huvuddragen i sin ursprungliga form, medan invändigt är byggnaden ombyggd på 
1940-talet.  
 
Gårdskär 
 
Gårdskär har trots nytillskott i bebyggelsen kvar sin karaktär av klungby och omges av ett än i 
dag brukat landskap.  
 
Gårdskärs fiskehamn 
 
Gårdskärs fiskehamn är en karakteristisk upplandshamn med välbevarad bebyggelse och 
gistvallar. Den homogena bebyggelsen med rödmålade garnbåtsbodar utgör ett stort 
kulturhistoriskt värde och berättar om upplandsfiskets långa historia. 
 
Harnäs 
 
Harnäs utgör ett mycket välbevarat exempel på en mindre bruksort från 1700- och 1800-talen. 
Av industrianläggningarna återstår idag endast kolhusets slaggstensruin, ett par grundmurar 
och magasinsbyggnader av slaggsten. Bruksgatan är däremot bevarad. Den kantas på ena 
sidan av åtta timrade arbetarbostäder, av vilka de tre längst i norr och den längst i söder 
uppfördes vid 1700-talets mitt, medan de övriga fyra är tillkomna i början av 1800-talet. 
Samtliga byggnader har faluröd locklistpanel och flera tak är täckta av enkupigt tegel. Till 
bostadshusen hör uthus och bodar av falurött timmer. På bruksgatans andra sida ligger f d 
brukskontoret, förvaltarbostaden och brukshandeln. Förutom dessa äldre, välbevarade 
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byggnader finns i Harnäs ett antal arbetarbostäder och magasinsbyggnader. Järnbruksområdet 
utgör fast fornlämning.  
 
Hyttön 
 
Hyttöns isolerade läge i skogsbygden med delvis ålderdomlig bebyggelse är representativ för 
den äldre bruksrörelsens spridda lokalisering. Även den senare bebyggelsen som tillkommit 
för skogsbrukets behov, där flottningsrännan till Bomhus speciellt bör uppmärksammas, är 
intressant och speglar den näringsgren som blev järnhanteringens arvtagare. 
 
Laxön och Stora hallen 
 
Anläggningarna på Laxön har ett stort militär- och kulturhistoriskt intresse. Området är 
märkligt genom den stora mängden välbevarade byggnader i enlighet träarkitektur i huvudsak 
från 1881 till 1910.  
 
Stora hallen är den enda byggnaden som återstår av Älvkarleby Järnvägspark. Stora hallen är 
både beträffande utformning och färgsättning synnerligen typisk för de smakriktningar inom 
arkitekturen som rådde kring sekelskiftet 1900.  
 
Mangrund och Kniven 
 
Kniven och Mangrund är två av Upplandskustens få, jämförelsevis välbevarade 
sommarfiskelägen.  
Den enkla, omålade bebyggelsen är karakteristisk för säsongfiskelägena och har ett stort 
kulturhistoriskt och miljömässigt värde. Äldre material, byggnadsdetaljer, ytbehandlingar, 
proportioner och byggsätt bör bevaras och tillvaratas i samband med underhåll och eventuella 
om- och tillbyggnader.  
 
Marma by 
 
Trots att majoriteten av Marma bys äldre bebyggelse har förändrats går det fortfarande att 
urskilja den gamla bytomtens läge i landskapet. Bebyggelsen visar på ett tydligt sätt på 1800-
talets befolkningsökning.  
 
Marma läger 
 
Marma läger är en karakteristisk militäranläggning från 1800-talets slut med en successiv 
utveckling till våra dagar. Lägret är militärhistoriskt och arkitekturhistoriskt intressant genom 
sina välbevarade och rikt utformade lägerbyggnader från 1800-talets senare del.  
 
Skutskär 
 
Skutskär är ett av de verkligt betydelsefulla samhällena från industrialismens genombrott. 
Området kring Kolningen utgör en homogen del som talar om industrisamhällets äldre 
historia. Övriga få bevarade delar av det äldre sågverket är av stor betydelse som minne från 
en viktig del i landets industriella utveckling. Komplementsamhället Upplandsbodarna med 
tomtstruktur, rutnätsplan och grusbelagda gator har ett stort kulturhistoriskt och miljömässigt 
värde. Egnahemsområdena Kyrkby och Kyrkslätten har kvar mycket av sin ursprungliga 
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karaktär. Andra byggnader som Folkets hus och Medora folkskola har kulturhistoriska och 
arkitektoniska värden.  
 
Älvkarleby 
 
En tusenårig verksamhet har lett fram till det som idag är Älvkarleby. Den långa historien har 
på olika sätt satt sina spår i form av odlad mark, bebyggda miljöer av olika slag, vägsystem 
och gravplatser. Naturformationerna samspelar med magnifika byggnadsverk, kraftstation och 
ställverk i mörkrött tegel, dammanläggningar och Carl XIII:s bro. Turisthotellet vittnar om 
den begynnande turismen i slutet av 1800-talet då Älvkarlebyfallen blivit kända som en stor 
sevärdhet.  
 
Älvkarleö bruk och Lanforsens kraftverk 
 
Älvkarleö bruk och Lanforsens kraftverk är en omfattande anläggning med bevarad 
bebyggelse från fyra sekler. Kontinuiteten i produktionsindustrins bebyggelse från 1600-talet 
till idag är mycket tydlig. På ett fint sätt hålls dessa epokers bidrag till miljön samma av de 
planterade alléerna och den allmänt parkbetonade karaktären. Anläggningen vid Lanforsen 
med kraftverksbyggnad och personalbostäder har en mycket välbevarad och klassicistisk 
prägel.  
 
6.6 Befolkning och bebyggelse 

Befolkningen i Älvkarleby kommun minskade under åren 1970–2000 men har sedan dess 
ökat. Den 31 december 2018 bodde 9 392 invånare i Älvkarleby kommun. Det är en 
minskning med 10 personer jämfört med året innan. Under 2018 flyttade 607 personer till 
kommunen och 596 personer flyttade ut. Det allra största flyttutbytet har kommunen med 
Gävle. Det är framför allt människor i ålder 20-29 år som står för både in- och utflyttningen. I 
den åldern bildar många familj, studerar och byter jobb, och det hänger ofta ihop med en flytt. 

Den största tätorten i kommunen är Skutskär med cirka 6100 invånare, därefter Älvkarleby 
med cirka 1500 invånare och Marma med 450 invånare. Det är främst i tätorten Skutskär som 
lägenheter i flerbostadshus finns. I Skutskär bor cirka 40 % av invånarna i lägenhet i 
flerbostadshus. Merparten av dessa upplåts som hyresrätter av Älvkarlebyhus. Även i tätorten 
Älvkarleby bor cirka 20 % av invånarna i flerbostadshus, men den största andelen även där 
bor i småhus. I övriga delar av kommunen finns främst småhus. En del av byggnadsbeståndet 
i framförallt Långsand och Gårdskär (främst Fårskär och Skeppsholm) används som 
fritidshus.  
 
Nybyggnadstakten de senaste åren har varit låg. Av dagens småhus i kommunen är de allra 
flesta byggda perioden före 1930 och fram till 1980. De flerbostadshus som inrymmer många 
av de hyreslägenheter som finns idag byggdes framförallt under 1950- och 60-talet i 
Älvkarleby och Marma såväl som i Älvkarleö. Det var emellertid i Skutskär som hyreshus 
byggdes i större skala. Äldre hus har rivits för att ge plats för nya. 2000-talet har 
kännetecknats av att enskilda hushåll byggt om, byggt ut och styckebyggt friliggande 
enbostadshus. Det har till stor del också gällt om- och tillbyggnader och omvandling av 
fritidshus till permanentboende. 
 



Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Utställningshandling, 2019-08-15 
 
 

102 
 
 

6.7 Service 
Karta till detta avsnitt finns på sida 9 i dokumentet ”Kartbilaga - Förutsättningar”. 
 
Största serviceutbudet finns i Skutskär med förskolor, grundskolor för samtliga årskurser, 
äldreboenden, kommunkontor, bibliotek, vårdcentral, apotek, postutlämningsställen, bank, 
dagligvarubutiker, bensinmackar med mera. Älvkarleby är den enda bland övriga orter med 
dagligvarubutik. Enstaka butiker finns utanför Skutskär.  
 
Älvkarleby kommun har fyra grundskolor och nio förskolor. I Skutskär finns förskolor och 
grundskolor för samtliga årskurser. I Älvkarleby finns en grundskola (till årskurs 5) och 
dagligvarubutik. Gårdskär och Marma har förskoleverksamhet. Kommunal vuxenutbildning 
finns i Skutskär. Gymnasieskola finns inte i kommunen, men samarbete med Gävle och 
utbildningar i Tierp och Uppsala finns.  
 
För människor med särskilda behov finns Tallmons vård- och omsorgsboende som ligger i 
södra Skutskär. Boendet är även korttidsboende. Gruppbostäder finns i centrala Skutskär 
medan demensboende finns i Gävle. Från och med hösten 2019 beräknas demensboende 
finnas också på Tallmons vård- och omsorgsboende. I kommunen finns dessutom HVB-
hemmet Inagården och servicehemmet Fyrklövern. 
 
6.8 Kultur och fritid 
Karta till detta avsnitt finns på sida 11 i dokumentet ”Kartbilaga - Förutsättningar”. 
 
Kommunen har ett bibliotek som ligger i Skutskär. Biblioteket är även en levande mötesplats 
för kultur- och läsupplevelser samt olika typer av möten. I Älvkarleby kommun finns cirka 
110 registrerade föreningar som täcker in de flesta intresseområden - från idrott och friluftsliv 
till kultur, politik och religion. I Skutskär och Marma finns Folkets Hus, i Skutskär med tea-
ter- och biografsalong. I Gårdskär, Långsand och Älvkarleö finns föreningsdrivna sam-
lingslokaler och i Älvkarleby samlingslokaler i Hembygdsgården, skolan och 
församlingshemmet. 

Det finns flera platser i kommunen med möjlighet för att utöva någon form av idrott. Vid 
Skutskärs IP finns åtta fotbollsplaner, en konstfrusen bandybana och en ishall. Rotskärs 
sporthall är en komplett sportanläggning med, A-hall med fullstor plan och läktare, B-hall och 
C-hall. Dessutom finns skateramper och tennisbanor. Vid Älvkarleby IP finns tre 
fotbollsplaner varav en konstgräsplan. Dessutom finns en multisportarena, en hockeyrink och 
en tennisplan. Sörgärdets sporthall i Älvkarleby har en fullstor plan. Älvkarleby ridklubb 
består av två grusbanor och ett ridhus. På anläggningen finns plats för ett 40-tal hästar i olika 
storlekar. I aktivitetsladan i Älvkarleö finns plats för olika aktiviteter oavsett väder. Vid 
Gårdskärs IP finns en fotbollsplan samt en plan vid Backängen. 
 
Kommunen har också skoterleder samt en motocrossbana. 
 
Älvkarleby kommun sköter om 18 lekplatser. De största finns i Skutskär och Älvkarleby. För 
de äldre barnen finns fritidsgården Träffen som ligger i Rotskärsskolans sporthall i Skutskär. 
 
I Älvkarleby kommun finns ett rikt friluftsliv med många vackra naturområden. Fina 
skogsmarker och närhet till vatten, både Dalälven och Östersjön. En del av Upplandsleden 
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sträcker sig genom Älvkarleby kommun. Längs leden finns vindskydd med eldstäder, torrdass 
och enkla rastplatser. På några platser finns övernattning inomhus.  
 
Sportfisket i Dalälven sträcker sig från Älvkarlebyfallen till mynningen i havet, en sträcka på 
ungefär nio kilometer. Här kan man bland annat fiska lax, strömming, ål, sik och nejonögon. 
Uppströms fallen hittar man örika fjärdar i en spännande och annorlunda miljö. Även här är 
vattnen rika på bland annat gädda, gös och abborre. 
 
Älvkarleby kommun har en vacker kuststräcka med många möjligheter till bad. Även 
Dalälven och Bodaån bjuder på fina badplatser. 
 
6.9 Näringsliv och turism 
 
I Älvkarleby kommun dominerar fortfarande industritraditionen men småföretagandet växer. 
Här finns stora arbetsgivare med företag som exempelvis Stora Enso och Vattenfall. Den 
största privata arbetsgivaren är Stora Enso med 365 anställda medan kommunen är den största 
totala arbetsgivaren med runt 700 anställda. Här finns också cirka 400 småföretag och totalt 
drygt 2 600 arbetstillfällen. Massaindustrin vid Skutskärs bruk utgör något av en ryggrad i 
kommunens ekonomi och för många andra företag i trakten. Stora Enso Pulp AB är även en 
exportindustri av nationellt intresse som Europas största producent av fluffmassa. Skutskär 
Hamn ligger helt inom Skutskärs bruks industriområde – ägs av Stora Enso Pulp AB och 
arrenderas av Södra Norrlands Hamn & Logistik AB genom sitt dotterbolag.  
 
Det finns två pågående täkter i kommunen. Räkenhällarnas bergtäkt som har för avsikt att 
utvidga sin verksamhet om man efter tillståndsprocessen ges möjlighet samt Stallmons 
grustäkt som kommer att avvecklas under 2019. Industrin är den största enskilda branschen 
med ungefär 25 % av arbetstillfällena. Besöksnäringen är en växande bransch som sysselsätter 
närmare 500 personer med handel inräknat. Arbetspendling till framför allt Gävle och 
Uppsala är vanligt förekommande. Pendlingen sker huvudsakligen med tåg, buss och bil. 
 
Det finns endast ett fåtal yrkesverksamma fiskare. Endast 2 % av arealen är jordbruksmark. 
Av den totala åkermarksarealen är cirka 90 % odling av grönfoder och slåttervall medan reste-
rande ligger i träda. Spannmålsodling är nästan obefintlig. Det finns ett litet antal djurhållande 
verksamheter. 
 
Höga natur- och kulturvärden i kommunen har gett goda förutsättningar för utveckling av tu-
ristnäring. Det finns goda möjligheter för bad, fiske, camping, båt- och kanotliv, 
naturupplevelser och skogspromenader. Sportfiske har goda förutsättningar och alla vatten i 
älv och hav är av intresse. Sportfisket nedströms fallen ger stor fångst av lax och öring.  
Campingplatser, hotell, stugor och vandringshem ger möjlighet för olika typer av övernattning 
i kommunen. Från Älvkarleby fiskecamping med sitt läge mitt i älven och goda möjligheter 
för fiske, till Sågarbo herrgård som med sina röda stugor vid havet ger möjlighet till cykling, 
paddling och utforskning av naturreservatet.  
 
 
 
 
 



Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Utställningshandling, 2019-08-15 
 
 

104 
 
 

6.10 Kommunikationer 
Karta till detta avsnitt finns på sida 10 i dokumentet ”Kartbilaga – Förutsättningar”. 
 
Kollektivtrafik 
 
Kollektivtrafiken i Älvkarleby kommun sköts idag av Region Uppsalas trafikförvaltning 
(UL). De ansvarar för både buss- och Upptågstrafiken. 
 
Genom kommunen går Ostkustbanan som är en del i det transeuropeiska transportnätverket. 
Järnvägen har på senare tid byggts om till dubbelspårig, med rakare sträckningar, uteslutande 
planskilda korsningar och resecentra i alla de orter den passerar inom kommunen: Skutskär, 
Älvkarleby och Marma. Längs sträckan går både gods- och personaltrafik. Med Upptåget når 
man Uppsala på en timme med möjlighet att ta sig vidare till Arlanda och Stockholm. Till 
Gävle går täta turer med tåg och det tar 12 minuter mellan Skutskär och Gävle. 
Från Skutskär och Älvkarleby går expressbuss 753 till bland annat Gävle. Med buss från 
Skutskärs centrum till Gävle tar resan under 30 minuter. Resterande busstrafik består av 
vanlig regionbuss/linjebusstrafik. Busstrafiken till och från de mindre orterna är regelbunden 
på vardagar. På helger och sena kvällar kör Upplands Lokaltrafik anropsstyrda turer med taxi 
till Gårdskär, Långsand och Älvkarleö Bruk. Från våren 2014 finns elhybrider i trafik i region 
Uppsala. 
 
Gång- och cykelvägar 
 
I kommunen finns lite drygt 14 mil gång- och cykelvägar, men det befintliga nätet är idag 
fragmenterat. I tätorterna Skutskär och Älvkarleby finns flera sträckor med gång- och 
cykelbana. En brist är dock att de ofta inte är sammanlänkade. I Älvkarleby finns brister i 
huvudsak längs Brännmovägen och Östanåvägen. I Skutskär finns brister längs 
Långsandsvägen i Överboda, i de centrala delarna samt norr om tätorten i området kring Östra 
vägen. Mellan Skutskär och Furuvik saknas säkra och gena gång- och cykelförbindelser.  
 
För att främja hela-resan-perspektivet trycker man i länstransportplanen på vikten av 
sammanhängande vägar för gång- och cykeltrafik. Även framkomlighet och säkerhet är 
viktiga aspekter när det kommer till gång- och cykelvägnätet. Med anledning av det togs det 
fram en ny cykelstrategi som skulle ge inriktningen för vilka åtgärder som bör finansieras av 
de avsatta pengarna i länstrasportplanen. I första hand prioriteras ökade förutsättningar för 
arbets- och studiependling samt goda kopplingar mellan gång- och cykelnätet och 
kollektivtrafikens prioriterade bytespunkter. En säker tillgänglighet till skola och allmän 
service prioriteras också högt. I Älvkarleby kommun prioriteras att koppla ihop orterna från 
Skutskär i norr till Marma i söder för att ingå i ett regionalt sammanhängande stråk. 
 
Älvkarleby kommun och Regionförbundet har lyft behovet av en gång- och cykelväg mellan 
Älvkarleby och Skutskär. Trafikverket samrådde under 2017 om en vägplan för gång- och 
cykelväg mellan orterna. Där konstateras att säkerheten för gång- och cykeltrafikanter är 
bristfällig mellan Älvkarleby och Skutskär och att det saknas heltäckande gång- och cykelväg. 
Avståndet mellan orterna är cirka 5–6 kilometer och bedöms vara rimligt för att välja cykel 
som transportmedel. Arbetet med vägplanen påbörjades under början av 2017. Trafikverket 
utreder flera tänkbara sträckningar och målet är att planen ska vara klar 2019. Därefter sker 
upphandling av entreprenör så att ombyggnationen kan påbörjas under våren 2020. 
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Gator och vägar 
 
Genom kommunen löper E4 och två riksvägar – Riksväg 76 från Gävle till Norrtälje via 
Karlholm och Östhammar samt Riksväg 291 mellan Älvkarleby och E4. Gator och vägar 
sköts av kommunen, vägföreningar och PEAB på uppdrag av Trafikverket. Kommunen tar 
hand om vägar i detaljplanerat område. 
I Skutskär ansvarar Trafikverket för riksväg 76, Östra vägen och Hamnvägen. I Älvkarleö 
bruk har de ansvar för Bruksgatan medan de i Älvkarleby har Östanåvägen, Brännmovägen 
och Västanåvägen. I kommunens södra del i området kring Marma har de ansvar för väg 291, 
Båtsmansvägen och Västlandsvägen. I kommunens östra delar i området kring Långsand och 
Gårdskär har de Långsandsvägen och Gårdskärsvägen (från riksväg 76 till Långsand och 
Gårdskärs fiskehamn). 
 
Riksväg 76 som går genom kommunen har en lång historia som nationell allfartsväg utmed 
kusten. Den var länge europaväg men byggdes om när den nya sträckningen av E4 västerut 
tillkom. Den har sedan dess smalnats av och försetts med gång- och cykelväg samt 
trädplanteringar vilket har lett till att trafiken har lugnats ner. 
 
Vägen är en mycket viktig länk till närliggande kommuner. I genomsnitt trafikeras sträckan 
av strax under 8000 fordon per dygn varav cirka 7 % består av tung trafik. God 
framkomlighet längs sträckan är viktigt för fortsatt utveckling av arbetsmarknad och 
näringsliv i regionen. Vägen är primär väg för transport av farligt gods genom kommunen. 
 
Stäckningen för länsväg 291 inleds vid avfarten från E4 vid Mehedeby och går via Marma till 
Älvkarleby där den ansluter till riksväg 76. Vägen var före 1977 en del av E4 och har i 
förhållande till trafikmängden god standard. Den genomsnittliga fordonstrafiken uppskattas 
till cirka 2000 fordon per dygn. Vägen är en viktig koppling mellan E4 och riksväg 76 strax 
öster om Dalälven inom kommunen och är dessutom primär väg för transport av farligt gods 
genom kommunen. 
 
Trafikprognos 
 
Trafikverket har gjort prognoser för utvecklingen av trafiken med fokus på året 2060. 
Prognosen baserar sig på antaganden om ekonomisk tillväxt, befolkningsutveckling, 
drivmedelspriser samt beslutad politik. Vidare grundar de sig i resvaneundersökningar och 
kända samband mellan bland annat individers inkomstutveckling och val av transportmedel. 
Under perioden år 2014–2040 förväntas enligt den prognosen vägtrafiken öka med 1,2 
procent årligen i Uppsala län. Det gäller den samlade vägtrafiken både när det gäller 
persontrafik och godstransporter. 
 
6.11 Teknisk försörjning 
Karta till detta avsnitt finns på sida 12 i dokumentet ”Kartbilaga – Förutsättningar”. 

Avfall 
 
Gästrike återvinnare tar hand om kommunens hushållsavfall. De ansvarar för hämtning av 
hushållssopor, slam och latrin. Alla hushåll i kommunen kan lämna farligt avfall, sorterat 
grov- och trädgårdsavfall på återvinningscentralen och återvinningsstationer finns på sju 
ställen i kommunen.  
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En avfallsplan har tagits fram i samarbete med Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken 
kommuner. Denna sträcker sig till 2020 och har som mål att: 
 

 Förebygga resursslöseri 
 Minska användningen av farliga ämnen och säkra hanteringen av farligt avfall 
 Ta tillvara avfall som resurs 

 

Vatten och avlopp 
 
Vattenförsörjning i kommunen baseras på grundvattenuttag från Uppsalaåsen. Samtliga 
anslutna till den allmänna vattenförsörjningen i Älvkarleby kommun samt Furuvik i Gävle 
kommun ligger inom samma distributionsområde. Genom utökad kommunal samverkan med 
Gävle kommer en ny vattentäkt att etableras. Vattenförsörjningen kommer i och med den nya 
vattentäkten att bli mer driftsäker då ledningsnäten från alla vattentäkter knyts ihop samt att 
vattenverken kan komplettera och ersätta varandra vid störningar. En egen reservvattentäkt 
finns för Marma. I samband med drifttagning av det nya vattenverket kommer ett mjukare 
vatten med lägre kalkhalt att distribueras inom verksamhetsområdet.  
 
Kapaciteten i reningsverket är god och planerat framtida behov av kommunalt avlopp bedöms 
rymmas i befintligt verk och inom befintligt tillstånd. 
 
Älvkarleby kommun har ett väl utbyggt vatten- och avloppsnät (spill och dagvatten). Det 
finns idag endast cirka 350 enskilda avloppslösningar i Älvkarleby kommun. De hushåll som 
bor utanför det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp ansvarar själv för 
dricksvatten och avlopp.  
 
De utvecklingsområden som föreslås i översiktsplanen är i huvudsak lokaliserade inom de 
områden där det finns kommunalt vatten och avlopp. 
 
Vindbruk 
 
Vindbruksproduktionen står för drygt 10 procent av elproduktionen i Sverige. De senaste 
årens teknikutveckling har möjliggjort en effektiv produktion i kallt klimat och skogar vilket 
inneburit flera större parker i norra Sverige. Vindbruken är nu geografiskt spridd över hela 
Sverige.  
 
I Älvkarleby kommun erbjuds inte enbart gynnsamma förutsättningar för utvinning av 
vattenkraft. Här finns även goda möjligheter att utvinna vindenergi och den största 
energipotentialen finns till havs. Finngrundet eller Utsjöbanken vars västra del ligger relativt 
nära kommunen tillhör landets högst prioriterade utbyggnadsområden vid planering av 
storskaliga vindbruksparker. Området har utsetts som riksintresse för produktion av 
vindbruksel. Utredning pågår om uppförande av 130 verk. Även Campsgrund är utsett som 
riksintresseområde. Mer måttlig blåst över land kan även ge vindbruk och Älvkarleby 
kommun har vindförhållanden som är gynnsamma.  
 
I kommunen finns idag ett område med befintliga vindbruksverk. Vindbruksverken är fem till 
antalet och ligger i anslutning till Stora Ensos bruk norr om Skutskär. Verken har en navhöjd 
på 105 meter och har en beräknad årsproduktion på 6 GWh per enhet. 
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Placering 
 
Vid placering av vindbruk krävs noggrann prövning av tillståndsgivande myndigheter. Det 
krävs också ett stort hänsynstagande till områdets natur-, kultur- och friluftsvärden på vilket 
intrång görs på både vid uppförandet och under produktionstiden. Det gäller också att i 
samband med varje etablering utreda och beskriva de upplevelsemässiga aspekterna. Nedan 
redovisas översiktligt några av de effekter som vindbruksetableringar kan medföra och som är 
viktiga att beakta vid placering av vindbruksverk. 
 
Inslag i landskapet 
 
Vindbruk är ett nytt inslag i många landskap och känsligheten för vindbruk varierar. I vissa 
landskap innebär vindbruk en negativ miljöförändring medan andra landskap kan vara tåliga 
för nya inslag. Vindbruken innebär en påverkan på landskapets visuella egenskaper. Hur 
omfattande påverkan blir beror på hur pass väl vindbruken smälter in i landskapet. 
Vindbruken kan i varierande grad dominera över, kontrastera mot, eller samspela med 
landskapet.  
 
Vindbruksetableringar är iögonfallande genom sin storlek, ljud, ljus, skuggeffekter och 
rörelse. Det är därför viktigt att bedöma hur synlig vindbruken blir i landskapet. 
Vindbruksetableringens synlighet är starkt beroende av landskapstypens topografi och grad av 
öppenhet. Upplevelsen av vindbruk förändras beroende på avståndet till verken, vad som 
finns i förgrunden och bakgrunden, ljus och väderförhållanden och vår möjlighet att göra 
skaljämförelser mellan objekt. Störningseffekten påverkas också av om det rör sig om enstaka 
verk eller grupper av verk och hur stora de är. Ett riktmärke för störning är när vindbruken 
överskuggar intrycket av det som man egentligen vill koncentrera sin upplevelse till.  
 
Känsliga miljöer 
 
I miljöer där det främsta värdet ligger i deras karaktär av vildmark och orördhet kan 
vindbruken inverka negativt på de förväntningar människor har på landskapet. I tysta områden 
och landskap som förmedlar en känsla av tidlöshet och lugn med litet inslag av mänsklig 
aktivitet kan vindbruksverk upplevas som en stor kontrast och ett negativt intrång.  
 
Utifrån ett ekologiskt perspektiv kan vindbrukens direkta påverkan genom fundament, 
utbyggnad av infrastruktur och kraftledningar i känsliga områden innebära risk för 
fragmentering och förlust av livsmiljöer. Barriäreffekter, störningar och kollisionsrisker kan 
uppstå för djur i allmänhet och fåglar och fladdermöss i synnerhet om vindbruksverk placeras 
i närheten av deras boplatser eller rörelsestråk.  
 
Vindbruken kan påverka människors försörjningsmöjligheter och försvåra möjlighet att 
utveckla nya näringar genom att negativt påverka kvaliteter som ligger till grund för befintlig 
eller potentiell näringsverksamhet. Näringar som exempelvis naturturism, som bygger på hur 
människor använder, upplever och värderar landskapet kan störas negativt. Vindbruk i ett 
landskap som människor söker sig till för att uppleva tystnad och storslagenhet kan medföra 
att landskapet mister en betydande kvalitet.  
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Goda möjligheter att samverka 
 
I alla landskap finns strukturer som kräver särskild hänsyn vid vindbruksetablering. Landskap 
som generellt sett har goda förutsättningar för att tåla vindbruk kan samtidigt innehålla olika 
typer av miljöer, strukturer och unika karaktärer som kan vara känsliga för 
vindbruksetablering. Det är därför viktigt att se till hela innehållet i landskapet och beakta 
placering av vindbruksverk så att viktiga kvaliteter inte påtagligt förändras. Det finns ett antal 
generella möjligheter för vindbruk att samverka med kvaliteter som återkommer i landskapet.  
 
Storskaliga rationellt brukade jordbrukslandskap  
 
I ett storskaligt slättlandskap är den visuella tåligheten för vindbruksverk generellt hög. 
Landskapets skala kan i regel samverka med vindbruksverk. Jordbrukslandskap som har 
prägel från olika tider eller präglas av storskalig struktur av ägande samt större gårdar med 
moderna ekonomibyggnader som ger ett industriellt intryck kan ofta samverka med vindbruk. 
Vindbruken med sin rörliga utformning kan också upplevas ha en större funktionell 
förankring i ett brukat och befolkat landskap som producent av energi. Vindbruken kan bli en 
epok bland flera andra som över tid lagts till landskapet. 
 
Skogsområden präglade av modernt skogsbruk  
 
Skogsdominerade landskap är generellt sett visuellt tåliga för vindbruksetableringar. Särskilt i 
områden som är starkt präglade av det moderna skogsbruket. Siktstråken är i regel korta och 
skogen kan bidra till att skymma vindbruken. Det moderna skogsbruket innebär samtidigt en 
ständig omvandling av landskapet. Gallringar, avverkningar och planteringar kan ge upphov 
till både plötsliga och gradvisa förändringar. Trädens förmåga att alstra ljud orsakade av vind 
ökar med ökande vindstyrka vilket kan samspela med vindbruken. 
 
Tätorter med industriella inslag  
 
Industriella miljöer kan samverka med vindbruk. Kring tätorter får landskapet en tydlig urban 
markanvändning i form av till exempel utbyggd infrastruktur, tät bebyggelse, industrier och 
kraftledningar. Det tätortsnära landskapet är utsatt för ett stort förändringstryck med många 
moderna inslag och har därför generellt sett en större tålighet för vindbruk. I närheten av 
tätorter kan vindbruken också upplevas som logiskt förankrad, som en årsring som lagts till 
landskapet. Vindbruk kan här också ge en positiv grön miljöprofil till de verksamheter som 
finns i orten. Det tätortsnära landskapet är däremot känsligt i den mån viktiga utblickar och 
karaktäristiska siluetter påverkas.  
 
Elnät 
 
Vattenfall är nätägare i kommunen och ansvarar för drift och utbyggnad av elnätet. Invånarna 
kan fritt välja vem som ska leverera elen.  
 
I kommunen finns en del av landets stamnät. Nedan angivna säkerhetsavstånd och 
rekommendationer ska beaktas vid planering av bebyggelse och verksamheter invid dessa 
anläggningar. För att säkerställa att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy uppfylls ska ny 
bebyggelse där människor vistas varaktigt placeras minst 80 meter från en 220 kV-ledning 
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respektive 130 meter från en 400 kV-ledning. De schablonavstånd som anges på 80 respektive 
130 meter gäller för de områden där det passerar endast en ledning. 
 
Värme 
 
Älvkarleby kommun äger Bionär Närvärme AB, tillsammans med Ockelbo kommun och 
Gävle Energi. 
I Skutskär köper Bionär hetvatten från Stora Ensos biopanna. Här produceras 30 300 MWh/år 
till 49 företag och 163 privatpersoner i Skutskär. Anläggningen i Älvkarleby är pelletseldad 
och producerar 3700 MWh/år till 10 företag och 7 privatpersoner.  Pellets är ett förädlat 
biobränsle. 
 
Bredband 
 
Idag har 95 % av kommunens befolkning möjlighet till någon typ av bredbandsuppkoppling – 
via teleledning (ADSL) eller kabel-TV- och fibernät. Målet är att minst 90 % av alla hushåll 
och verksamheter ska ha till gång till fast eller mobilt bredband på 100Mbit år 2020. 
 
6.12 Miljö- och riskfaktorer 
 
Stigande havsvattennivåer 
 
SMHI (2013) skriver i rapporten ”Klimatanalys för Uppsala län”, 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 följer 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 har medfört att lägsta grundläggningsnivå inte bör placeras 
lägre än 3 meter över havet. Översvämningsrisker, orsakade av höga havsvattennivåer, i nya 
bostadsområden blir därför minimala.  
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Höga flöden 
Karta till detta avsnitt finns på sida 15 i dokumentet ”Kartbilaga - Förutsättningar”. 
 
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 cirka 100 dagar 
till cirka 20 dagar i medeltal”.  
Nederbörden kommer förändras med tiden då det kommer att snöa mindre och regna mer. Fler 
dagar med regn per år medför att det ställs högre krav på den framtida kommunala 
planeringsprocessen och dagvattenhanteringen. SMHI (2015) skriver också att nederbörden i 
framtiden kommer att öka med 40 % under vinter och vår. 
 
Ras, skred och erosion 
Karta till detta avsnitt finns på sida 16 i dokumentet ”Kartbilaga – Förutsättningar”. 
 
Både ras och skred är exempel på snabba massrörelser i jord eller i berg. I ett ras rör sig de 
enskilda delarna fritt i förhållande till varandra under hela förloppet. Ett skred däremot är en 
massa av jord och block eller en del av en bergslänt som kommer i rörelse och som till en 
början är sammanhängande. Gemensamt för ras och skred är att de kan inträffa utan 
förvarning. Erosion kan ske längs strandlinje mot vatten. 
Ras och skred kan orsaka stora skador på mark och byggnader. Det är vanligt med ras och 
skred i samband med snösmältning, tjällossning och under perioder med stora regnmängder. 
Klimatförändringarna kan innebära mer regn och längre regnperioder och ökar risken för ras, 
skred och erosion. 
 
Statens Geologiska Institut (SGI) har gjort översiktliga karteringar över var förutsättningar för 
skred och erosion finns.  
 
För att skred ska kunna inträffa krävs att jorden består av lera och/eller silt och att 
marklutningen är tillräckligt stor. Enligt SGI bör strandnära områden som ej utgörs av morän 
eller berg generellt ses och behandlas som aktsamhetsområden.  
 
Dalälvens stränder genom Älvkarleby har till stora delar förutsättningar för skred och erosion. 
Dessa bör till stora delar ses som aktsamhetsområden. Längs stränderna består marken till stor 
del av grov och fin sand, grus samt av svämsediment. Vid planering för ny bebyggelse inom 
ett aktsamhetsområde bör risk för skred analyseras vidare. Stränderna mot Bottenhavet har låg 
risk för skred och erosion då de främst består av berg eller morän. 
 
Det ligger inga samhällsviktiga funktioner inom de områden där det finns risk för skred och 
erosion i Älvkarleby kommun. 
 
SGI vill även uppmärksamma att den översiktliga karteringen över stabilitetsförhållandena 
som tillhandahålls av MSB och som redovisas i översiktsplanens kartbilaga för 
förutsättningar, är begränsad till vid utredningstillfället bebyggda områden. Det kan således 
finnas andra områden med förutsättningar för skred, vilket bör förtydligas. 
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Radon 
Karta till detta avsnitt finns på sida 20 i dokumentet ”Kartbilaga – Förutsättningar”. 
 
Markradon förekommer naturligt i höga halter i berggrunden. Radon kommer från 
sönderfallande radium som finns överallt i naturen, mer eller mindre koncentrerat. Vissa typer 
av jordarter och berggrund har hög radiumhalt och klassas som högriskområde. 
Högriskområden för radon utpekas på vissa typer av graniter och pegmatiter, alunskiffer och 
grusåsar. Moränmark klassas som normalradonmark och exempelvis kalksten, sandsten och 
lera utgör lågradonmark.  
 
Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid radongas i 
marken för att orsaka radonhalter inomhus om huset är otätt mot marken. Detta gäller även i 
så kallade lågriskområden. Otätheter kan till exempel orsakas av konstruktionen i sig, av 
sprickor som uppkommer eller av otillräcklig tätning runt genomföringar. De markegenskaper 
som har störst betydelse vid bedömning av radonrisker, förutom innehållet av uran, radium 
och radon, är kornstorlek, porositet, vattenhalt och jordlagrens mäktighet. Grundämnena uran 
och radium förekommer i varierande omfattning i alla bergarter, och därmed också i jordarter 
och i byggnadsmaterial där bergmaterial ingår. 
 
Huvudrekommendationen är att alltid bygga tätt mot marken. Radonhalten i inomhusluft bör 
mätas både i nybyggda hus och i hus som renoverats eller byggts om. I områden med hög 
radonrisk bör man vara extra aktsam. 
 
Socialstyrelsen har i sina allmänna råd om radon i inomhusluften (SOSFS 1999:22) beslutat 
om ett riktvärde på 200 Bq/m3. Värden högre än 200 Bq/m3 anses medföra olägenhet för 
människors hälsa, varför alla bostäder samt lokaler för allmänna ändamål ska klara dessa 
riktvärden. En del av miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö innebär också att skolor och 
förskolor år 2010, samt bostäder år 2020 har en radonhalt lägre än 200 Bq/m3. 
I Älvkarlebys kommun finns tre huvudsakliga högriskområden, vid nordvästra Skutskär i 
området kring Medora, nordöst om Älvkarleby runt Högmo samt i östra delarna av Långsand. 
 
Brandvattenförsörjning 
 
För att möjliggöra en säker och effektiv räddningsinsats i framtiden behöver tillgång på 
brandvatten beaktas tydligare i kommunens fysiska planering. Byggnader och verksamheter 
kan placeras på mer eller mindre lämpliga platser med hänsyn till tillgången på brandvatten. 
Följande frågeställningar bör tas i beaktande vid framtida planering:  
 

- Har räddningstjänsten rätt förutsättningar för att göra en räddningsinsats i 
planerade områden? 

- Hur säkerställs att rätt förutsättningar lämnas till ansvariga fastighetsägare och 
verksamhetsutövare?  

- Finns det alternativa lösningar till brandvattenförsörjning? 
 
 
 
 
 
 



Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Utställningshandling, 2019-08-15 
 
 

112 
 
 

Miljöfarlig verksamhet och förorenad mark 
Karta till detta avsnitt finns på sida 18 i dokumentet ”Kartbilaga - Förutsättningar”. 
 
I många kommuner finns det anläggningar som klassas som miljöfarlig 
verksamhet. Länsstyrelsen bedömer att de kan orsaka allvarliga skador på människor eller 
miljö och verksamheterna klassas på olika sätt. Den som har en miljöfarlig verksamhet måste 
ha en skälig beredskap, som komplement till kommunens beredskap vid en eventuell 
räddningsinsats.  
 
I Älvkarleby kommun finns följande större miljöfarliga verksamheter: 
 

 Hålldammen, Älvkarleö Bruk, I MIFO fas i utredningen har objektet Älvkarleö bruk 
tilldelats riskklass 1.  

 Stora Enso Pulp AB, Skutskär är en Seveso-anläggning med den högre kravnivån. 
Skyddsavståndet mellan verksamheter och bostäder är 500 meter. 

 Älvkarleby kraftverk, Älvkarleby 
 AGA Gas Skutskärs Bruk, Skutskär 
 Råsjö kross AB uppfyller den lägre kravnivån i Seveso-lagstiftningen. 
 Wibax, Skutskärs hamn 

 
I Älvkarleby kommun finns mot bakgrund av den industriella verksamhet som bedrivits flera 
förorenade områden. 100 potentiellt förorenade markområden har identifierats. Av dessa har 
16 riskklassificerats (enligt MIFO – metodik för inventering av förorenade områden). Det är 
rimligt att anta att det finns föroreningar i samtliga områden där industriell verksamhet 
bedrivits eller där bensinmackar funnits, även de som inte ännu har inventerats. 
 
I ”metodik för inventering av förorenade områden” finns det finns fyra riskklasser: klass 1 
(mycket stor risk), klass 2 (stor risk), klass 3 (måttlig risk) och klass 4 (liten risk). 
Riskklassningen i fas 1 är preliminär eftersom man i detta skede ofta inte kan uttala sig säkert 
om det verkligen finns en förorening i det aktuella området. Riskklassningen fungerar dock 
som ett underlag och verktyg för att bättre kunna prioritera vilka objekt som skall undersökas 
i MIFO fas 2. 

 
Vid planering för ändrad markanvändning, till exempel bostäder, i dessa områden ska marken 
undersökas med syfte att avgöra eventuella behov av saneringsåtgärder. Miljöbalken reglerar 
ansvaret för utredning och efterbehandling av förorenade områden. 
 
Transport av farligt gods 
Karta till detta avsnitt finns på sida 17 i dokumentet ”Kartbilaga – Förutsättningar”. 
 
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som kan orsaka skada 
människor, djur, miljö, egendom och annat gods om de inte hanteras rätt under transporter 
eller skyddas mot yttre påverkan. Farligt gods kan till exempel vara gasol, olja och bensin. 
Det är viktigt att beakta skyddsavstånd till transporter av farligt gods när ny bebyggelse 
planeras. 
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Inom Älvkarleby kommun sker transport av farligt gods på Ostkustbanan, på större allmänna 
vägar inom kommunen som väg 76, väg 291 och E4 samt inom Skutskär bruks 
industriområde. 
Kring E4 och riksvägarna 76 och 291 råder enligt länsstyrelsebeslut utökat byggnadsförbud 
om 50 respektive 30 meter.  
 
Länsstyrelsens tillstånd krävs om byggnader eller anläggningar som kan inverka på 
trafiksäkerheten ska uppföras inom den tillståndspliktiga zonen, det så kallade byggnadsfria 
avståndet (47 § väglagen). Den tillståndspliktiga zonen sträcker sig generellt 12 meter från 
den allmänna vägens vägområde. Utmed med de flesta större vägar har zonen utökats efter 
beslut från Länsstyrelsen. I Älvkarleby kommun har Länsstyrelsen fattat beslut om utökad 
tillståndspliktigt zon till 50 meter för E4 och 30 meter för väg 76 och 291, som framgår av 
översiktsplanen. Länsstyrelsens tillstånd krävs inte om åtgärden prövas i en detaljplan eller i 
ett bygglov. 
 
Längs järnvägen bör generellt sett ingen ny bebyggelse tillåtas inom 30 meter från närmaste 
spårmitt. Skyddsavståndet syftar till att skydda bebyggelse från urspårning av tåg och ger 
utrymme vid eventuella räddningsinsatser om det skulle ske en olycka. Risker med farligt 
gods bör dock beaktas inom ett område på 150 meter från järnvägen. Här kan särskilda 
analyser behövas för att utreda om framtida bebyggelse är lämplig med hänsyn till järnvägen. 
Inom 150 meter från järnvägen är det också svårt att utan skyddsåtgärder klara gällande 
riktvärden för trafikbuller. I detaljplanen kan kommunen till exempel föreskriva en 
utformning av den byggda miljön som minskar skadorna vid en olycka. Länsstyrelsen är 
tillsynsmyndighet vid riskidentifiering i den kommunala planprocessen. 
 
För vibrationer från järnväg tillämpar Trafikverket 0,4 mm/s (RMS 1-80 Hz) som den nivå 
som ska följas vid nybyggnation. 
 
Deponier 
Karta till detta avsnitt finns på sida 19 i dokumentet ”Kartbilaga – Förutsättningar”. 
 
En deponi är en upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden. Det finns 15 nedlagda 
deponier i Älvkarleby kommun och det är kommunens ansvar att inventera och riskklassa de 
nedlagda deponierna. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Kommunerna är ålagda att ta fram 
avfallsplaner. Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om deponier som inte längre 
används samt en bedömning av risk för människors hälsa eller miljön. Älvkarleby har en 
gemensam avfallsplan med Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken. De nedlagda deponier i 
Älvkarleby kommun som är inventerade i avfallsplanen är: 
 
Dragmossen 
Gårdskärstippen 
Högmotippen 
Jungfruholmen 
Kyrkslättstippen 
Marntippen 
Medoratippen 
Stationstippen 
Svarthamnstippen 



Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Utställningshandling, 2019-08-15 
 
 

114 
 
 

Sågverksområdet 
Älvkarleö bruk 
 
Prioriterade deponier 
 
Utifrån de deponier som har identifierats och i viss mån riskklassats har ett urval av de mest 
prioriterade kommunala deponierna gjorts. Urvalet består av nedlagda deponier med 
kommunen som huvudman och som ligger i riskklass 1 och 2, mycket stor eller stor risk för 
människors hälsa och miljö. 
 
Marntippen 
  
Riskklassning MIFO fas-2: 2, eventuellt 1 
Enligt Länsstyrelsens MIFO-undersökning är angeläget att tippen utreds vidare. Man bör 
främst komplettera undersökningar med att utreda spridningsrisken från tippen. 
 
Svarthamnstippen 
 
Riskklassning MIFO fas-2:1 
Det är angeläget att undersöka deponin vidare. Framförallt bör tippen provtas ytterligare för 
att undersöka föroreningsnivån. Spridningsrisken i mark och grundvatten är antagen som 
mycket stor eftersom närliggande område huvudsakligen består av morän, bitvis grovblockig. 
Spridningsrisken till ytvatten är mycket stor. 
 
Djurhållning 
 
Djurhållning kan medföra negativ påverkan på omgivningen i form av olägenheter som 
dammbildning, buller från höfläktar, maskiner, djurens läten, transporter, lukt, flugor samt 
starka strålkastare kring ridbanor. Det finns även risk för hälsopåverkan från 
allergenspridning från hästhållning. Vid beslut enligt Plan- och bygglagen ska kommunen 
beakta dessa aspekter och om möjligt begränsa så att inte oacceptabel påverkan på 
omgivningen uppstår. 
 
På landsbygden bör djurhållning och dess omgivningspåverkan i högre grad vara acceptabel 
än i miljöer där sådan normalt inte förekommer. Verksamhetens art och omfattning måste 
beaktas. Allmänt gäller att ju fler djur det finns på en begränsad yta desto större påverkan på 
omgivningen. Mängden av allergen som sprids ökar med antalet hästar. Generellt gäller att ju 
längre avståndet är mellan djurhållning och bebyggelse desto mindre är risken att 
omgivningen ska påverkas. Antalet hästar och placering av gödselstackar har också betydelse 
för risken för olägenhet. Spridning av lukt, damm och hästallergen påverkas också av vind, 
topografi och vegetation. 
 
Före 2011 innehöll Boverkets allmänna råd kring djurhållning ett upprättande av 
säkerhetsavstånd mellan djurhållningsverksamhet och annan markanvändning som skolor och 
bostäder. I sin mer sentida rapport Vägledning för planering för och invid djurhållning, som 
främst behandlar hästhållning, skriver Boverket att tillämpningen av säkerhetsavstånd blivit 
problematisk. För det första, skriver Boverket, har det framkommit uppgifter om 
allergenspridning som visar att indirekt spridning via personer som har direktkontakt med djur 
har en större roll i allergenexponering än man tidigare kände till. För det andra har direkt 



Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, Utställningshandling, 2019-08-15 
 
 

115 
 
 

spridning via omgivningsluft runt hästanläggningar generellt visat sig vara mer rumsligt 
begränsad än man tidigare trott, och effektivt kunnat motverkas med hjälp av vegetation. För 
det tredje har hästhållningens omfattning och lokalisering förändrats sedan skyddsavståndens 
framtagande, och intressebilden i dess närområden har blivit mer komplex. 
 
Boverket (2011:6) menar att en strikt tillämpning av skyddsavstånd blivit ett hinder i 
samhällsplaneringen snarare än en tillgång. Därför innehåller vägledningen inga nya riktlinjer 
för skyddsavstånd. Istället rekommenderas, med hänvisning till att djurhållning ofta är 
tillstånds- och anmälningspliktig verksamhet, att en riskbedömning görs i varje enskilt fall. 
 
Vatten-/miljödomar för energi och fiske 
 
Produktionen av Vattenkraftsel i Älvkarleby kraftverk (Vattenfall) och Lanforsens kraftverk 
(Fortum) är skyddad/reglerad i vatten-/miljödomar. 
 
Fiskodlingen är skyddad/reglerad i vattendomar. Mer information finns att hitta hos 
Länsstyrelsen, Fiskeriverket och Miljödomstolen. 
 
För framtida vattenuttag ur åsen och Dalävlen till det framtida vattenverket i Mon kommer det 
också att krävas nya vattendomar. 
 
6.13 Kommunala bolag och förbund 
 
Älvkarleby kommun ingår i flera förbund. Dessa förbund beskrivs nedan.  
 
Gästrike Vatten AB (GVAB) 
 
Kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemensamt 
moderbolaget Gästrike Vatten. Gävle kommun äger 60 procent av aktierna och övriga 
kommuner äger var för sig 10 procent. Gästrike Vatten AB sköter driften av vattenverk, 
reningsverk, ledningar för vatten, spill- och dagvatten samt tryckstegringar, pumpstationer 
och vattentorn i kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar. All 
personal är anställd i Gästrike Vatten AB och all utrustning som behövs för att driva VA-
anläggningarna finns hos Gästrike Vatten AB. 
 
Dotterbolagen Gävle Vatten AB, Hofors Vatten AB, Ockelbo Vatten AB, Älvkarleby Vatten 
AB och Östhammar Vatten AB äger anläggningarna i respektive kommun. Respektive 
dotterbolag är huvudman för den kommunala vattenförsörjningen och avloppshanteringen. 
Samtliga bolag tillämpar de kommunala lokaliserings-, självkostnads-, och 
likställighetsprinciperna. 
 
 Lokaliseringsprincipen innebär att kommunen bara får bedriva verksamhet inom det egna 

geografiska området.  
 Självkostnadsprincipen innebär att GVAB inte får ta ut högre avgifter än som svarar mot 

våra nödvändiga kostnader för verksamheten. 
 Likställighetsprincipen innebär att kommunen ska behandla alla invånare lika och inte får 

favorisera eller gynna vissa. Detta tar sig uttryck i att GVAB exempelvis har taxor som 
gäller lika för alla i en kommun. 

 


