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1 DETALJPLANENS SYFTE 

1.1 SYFTE 

Syftet med denna ändring av detaljplan är att modernisera äldre 

bestämmelser och därmed göra det enklare att utveckla planområdet utefter 

dagens planeringsideal. I samband med en förändrad lagstiftning sedan 

byggnadsplanen vann laga kraft möjliggör en ändring av planen att det blir 

lättare för samtliga parter att förstå och följa gällande regler samt utveckla 

området. Ändringen innebär även att hänsyn tas till den befintliga 

kulturmiljön och gällande dispenser och bygglov. Därutöver kvarstår syftet 

för planområdet att gälla bostadsändamål.   
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2 BESKRIVNING AV DETALJPLANEN 

2.1 HELA DETALJPLANEN 

Planområdet är beläget strax norr om Skutskär centrum med Gävlevägen 

som går rakt igenom det. Planområdet är avsett för bostadsexploatering och 

bostäderna består av småhus, med viss handel tillåten i ett antal bostäder 

längs med Gävlevägen.   

Nedan, se figur 1, illustreras plangränsen för aktuellt planområde markerat i 

rött. I mitten av planen finns en överkryssad rektangel som visar på andra 

befintliga detaljplaner som inte är en del av ändringsplanen. 

 
Figur 1: planområdet. 

2.2 GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är satt till fem år (60 månader) efter att planen vunnit 

laga kraft. 
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2.3 ALLMÄN PLATS 

Planförslaget innehåller allmän platsmark i form av park- och vägområden. 

Vägområdena är gata för fordonstrafik och gång- och cykelvägar.  

 
Figur 2: Parkområdet i den sydöstra delen av planområdet.  

 

2.3.1 Huvudmannaskap 
Samtlig gatumark utom Gävlevägen, som Trafikverket ansvarar för, har 

enskilt huvudmannaskap genom Kyrkbyns-Kyrkslättens egnahemsförening. 

Parkområdena i planområdet ägs och förvaltas av kommunen. 

2.4 KVARTERSMARK 

En stor majoritet av planområdet regleras med bestämmelse för bostäder 

vilka är högst två våningar höga. Inom sydvästra planområdet bedrivs 

tillsammans med bostadsändamål småhandel. Handeln i området planeras 

att fortsatt begränsas till en mindre nivå för att säkerställa områdets syfte om 

bostadsändamål och bevara områdets karaktär.  

2.5 BEFINTLIG 

Planområdet är framför allt bebyggt av fristående villor med angränsande 

gatumark. Utöver detta förekommer uthus och parkmark. Parkmarken är 

lokaliserad i den sydöstra delen längs med Majorsvägen och i norra 

planområdet längs med Gävlevägen och mellan Gävlevägen och Kyrkvägen. 

Längs med Gävlevägen finns det en gång- och cykelväg och en 

busshållplats.   
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2.6 VARFÖR ÄNDRING AV DETALJPLAN VALTS 

Nuvarande detaljplan har föråldrade bestämmelser som kan vara svåra att 

översätta till dagens lagstiftning och målsättningar för planområdet. En 

ändring av detaljplan tillåter att detaljplanen kan moderniseras och ges nya 

bestämmelser utan att genomföra den lämplighetsbedömning som görs vid 

upprättandet av en ny detaljplan. Eftersom planen till stor del förblir 

densamma är det inte nödvändigt med en ny detaljplan. Ändringen ska dock 

uppfylla plan- och bygglagens, PBL, krav på tydlighet och rymmas inom 

syftet för den ursprungliga detaljplanen.  

Nedan kan bild av ny detaljplan jämföras med bild av befintlig detaljplan.  

 

 
Figur 3: Jämförelsebild ny detaljplan till vänster och ursprunglig detaljplan 

till höger. 

2.7 ÄRENDEINFORMATION 

Detaljplanearbetet påbörjades 2021-12-02. 

Planarbetet har diarienummer BOM-2022-110. 
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3 MOTIV TILL DETALJPLANENS 

REGLERINGAR 

3.1 MOTIV TILL REGLERING 

Endast de planbestämmelser som är aktuella för det kvarvarande området av 

detaljplan 03-ÄLV-1149 behandlas. Stora delar av den ursprungliga planen 

har redan ersatts av nya detaljplaner genom åren.  

Ändringen berör befintlig detaljplan 03-ÄLV-1149, 1947-11-05, på följande 

sätt:  

 Bestämmelse 3 § mom. 2 om att B område endast får bebyggas med 

fristående eller sammanbyggda hus i tomtgräns ersätts med att enbart 

gälla friliggande villor, bestämmelse om endast friliggande villor.   

 De tre bestämmelserna över byggnads läge, 4 § mom. 1-3, tas bort 

och ersätts av en ny bestämmelse om placering från fastighetsgräns, 

bestämmelse p1.  

 Bestämmelse 5 § mom. 1 om hushöjd ändras till att gälla byggnads 

nockhöjd som inte får överstiga 9 respektive 9,5 meter, bestämmelse 

h1 och h2.  

 Bestämmelse 5 § mom. 2 om höjd på uthus ändras till nockhöjd som 

inte får överstiga 4 meter respektive 6 meter, bestämmelse h3 och 

h4.   

 Bestämmelse 6 § om begränsat våningsantal till två våningar tas bort 

eftersom bestämmelsen inte längre är rekommenderad att användas.  

 Bestämmelsen om obebyggd yta framför fönster 7 §, tas bort. 

Uppdaterade regler regleras i Boverkets byggregler (2011:6).   

 Bestämmelse 8 § om takfall tas bort. Framför allt för bestämmelsen 

inte fungerar med dagens lagstiftning men också på grund av hur 

befintliga tak ser ut idag.  

 Bestämmelse 9 § om allmänt platsområde som icke får användas till 

utfartsväg, tas bort.  

 Bestämmelse 10 § mom. 1 om bevakning och tillsyn tas bort då det 

inte är relevant för nuvarande planområde.  

 Användningsbestämmelse om parkmark finns längs med östra delen 

av Gävlevägen genom små slingor. Dessa slingor är idag inte 

parkmark då marken används som utfarter för de boende och ändras 

därför till gatumark. 
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Nya regleringar: 

 BH – Bostad & handel 

Motiv: Bostad och handel läggs till där handel är det sekundära 

användningsområdet. Området begränsas till fastigheter längs med 

Gävlevägen, vilket är där småhandel har beviljats tidigare. Därmed ersätter 

det sekundära användningsområdet handel den tidigare 

egenskapsbestämmelsen om småhandel där det är lämpligt. Eftersom bostad 

är den huvudsakliga användningsbestämmelsen säkras bostadsändamålet.   

Egenskapsbestämmelser: 

 Prickmark – mark som inte får bebyggas. 

Motiv: Prickmarken avser bland annat att förhindra byggnation för 

nära vägar och därmed undvika för höga bullernivåer i bostäderna 

samt att skapa ett säkert avstånd till trafiken.  

 Korsprickad mark – marken får endast förses med 

komplementbyggnader.  

Motiv: Korsmark har satts ut för att säkerställa huvudbyggnads 

avstånd till granntomter.   

 Största byggnadsarean är 34 % av fastighetsarean inom 

användningsområdet. 

Motiv: Genom att fortsatt begränsa byggnationen till 34 % av 

fastighetsarean kan områdets karaktär bevaras.  

 Endast friliggande villor.  

Motiv: Genom bestämmelsen kan den befintliga karaktären på 

området, som består av friliggande villor, bevaras.   

 Utfartsförbud 

Motiv: Utfartsförbud från Televägen till Gävlevägen och från 

Majorsvägen till Östra vägen för att säkerställa trafiksäkerheten.  

 p1 – Placering av huvudbyggnad ska ske minst 4 meter från 

fastighetsgräns mot granne. 

Motiv: Regler om byggnads läge förenklas till 

placeringsbestämmelser som kompletterar prickmarken. Med granne 

menas angränsande fastigheter på kvartersmark.   

 p2 – Vid nybyggnation av huvudbyggnad ska den placeras längs 

med prickmarken mot gatan, om fastigheten angränsar till gatumark.  
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Motiv: Bestämmelsen införs för att bevara den befintliga karaktären 

i området och de befintliga kulturvärdena. Syftet är att de ordnade 

raderna som byggnaderna står i gemensamt ska bevaras. Därför ska 

byggnader som har gata åt flera håll placeras i gemensam linje med 

grannbostäderna som har gatumark åt ett håll. Ifall tidigare 

huvudbyggnad fått dispens från prickmark bör ny huvudbyggnad 

med fördel placeras längs med prickmarken bortsett från 

dispensområdet.  

 h1 – Högsta nockhöjd för huvudbyggnader är 9 meter.  

Motiv: Byggnadshöjd har ersatts av nockhöjd som har valts för att 

förenkla tolkningen av husens höjd till att passa med dagens 

lagstiftning. Höjden 9 meter har satts för att husen ska bevaras i 

gemensam utformning.  

 h2 – Högsta nockhöjd för huvudbyggnader är 9,5 meter. 

Motiv: Byggnadshöjd har ersatts av nockhöjd som har valts för att 

förenkla tolkningen av husens höjd till att passa med dagens 

lagstiftning. Höjden 9,5 meter har satts för att husen ska bevaras i 

gemensam utformning. 

 h3 – Högsta nockhöjd på uthus är 4 meter. 

Motiv: En nockhöjd på 4 meter gör att tidigare uthus inte blir 

planstridiga och att nya uthus samtidigt får en rimlig storlek.  

 h4 – Högsta nockhöjd på uthus är 6 meter. 

Motiv: En nockhöjd på 6 meter gör att tidigare uthus inte blir 

planstridiga och att nya uthus samtidigt får en rimlig storlek.  

 f1 – Tak på huvudbyggnad ska utföras med sadeltak med takfall mot 

gatan. 

Motiv: Bestämmelsen syftar till att bevara den befintliga karaktären 

som till stor del existerar genom de klassiska takformerna. 

 f2 – Tak på huvudbyggnad ska utföras med sadeltak eller 

mansardtak med takfall mot gatan.  

Motiv: Bestämmelsen syftar till att bevara den befintliga karaktären 

som till stor del existerar genom de klassiska takformerna.  

 k1 – Fasader ska vara av trä eller tegel. 

Motiv: Kulturvärdet av de gamla arbetarbostäderna beror mycket på 

deras fasader, varför det finns ett värde i att bevara dessa.  
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 ö1 – Marken får endast förses med garage, får byggas ihop med 

huvudbyggnad.  

Motiv: Gällande dispens för garage inom egentlig prickmark 

tydliggörs genom bestämmelsen som även säkerställer rätt 

användning.   

3.2 MOTIV TILL ÄNDRINGAR 

Genom åren har flertalet undantag beviljats och genomförts från den 

ursprungliga plankartans bestämmelser. Framför allt har byggnader tillåtits 

att byggas på prickmark eller närmare gräns till granne än detaljplanen 

medgett. Dessa bygglov och dispenser legitimeras vid ändringen av 

detaljplanen genom att prickmark och i vissa fall korsmark ritas runt 

byggnaderna istället för ovanpå, i likhet med besluten. Vidare har även 

byggnader på prickmark respektive korsmark som ligger inom 

felmarginalen för plankartans gränser ritats runt. Därmed gäller tidigare 

beslut och de aktuella byggnaderna blir inte planstridiga.  

Figur 3 nedan visar exempel på byggnad som har fått dispens och tillåtits att 

uppföras på detaljplanelagd prickmark. Genom ändringen av detaljplanen 

legitimeras byggnaden enligt illustrationen där prickmarken ritas runt 

byggnaden.  

 
Figur 4: fastighet som fått dispens för att uppföra byggnad på 

detaljplanelagd prickmark, prickmarken ritas runt huset.  
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Aktuellt planförslag är en detaljplaneändring av gällande detaljplan och 

måste därför förhålla sig till den ursprungliga planen. Därmed är den nya 

plankartan en tolkning av byggnadsplanen från 1940-talet och det är utvalda 

delar som har ändrats samtidigt som andra behållits. Eftersom det under 

ungefär 80 år har skett många förändringar inom lagar och regler och inte 

minst ett nytt referenssystem, har flertalet tolkningar varit nödvändiga. 

Tolkningen av gränserna har möjliggjorts genom georeferering av gällande 

plankarta mot gällande fastighetsgränser. För att öka träffsäkerheten har 

varje kvarter georefererats var för sig och fastställda positioner av 

rörledningar har använts. Trots detta har inte alla gränser från plankartan 

passat perfekt med gällande fastighetsgränser. Därför har vissa gränser från 

ursprunglig plankarta justerats i liten grad för att stämma överens med 

verkligheten och dagens mer pricksäkra gränsdragningar.  

Prickmarken har också minskats något på ett antal platser där den inte varit 

nödvändig, framförallt utifrån trafiksäkerhet, kulturmiljö och buller eller 

andra lagar och regler som har förändrats sedan den vann laga kraft.  

I planområdets östra del längs med Gävlevägen står husen på rad med 

karaktäristiska entréer mot gatan. Dessa entréer finns utritade som befintliga 

redan i den ursprungliga byggnadsplanen som vann laga kraft 1947. Där går 

prickmarken i linje framför entréerna. Vid översättningen av gränserna går 

däremot entréerna till viss del in på prickmarken. Prickmarken har ritats runt 

dessa entréer för att det uppenbarligen var meningen att det skulle vara på 

rätt sida om prickmarken och att det genom olika referenssystem och äldre 

metoder förekommer en viss felmarginal i gränsdragningen värd att 

korrigera.  
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4 GENOMFÖRANDEFRÅGOR 

4.1 EKONOMISKA FRÅGOR 

4.1.1 Planekonomisk bedömning 
Framtagandet av detaljplanen och dess utredningar bekostas av Älvkarleby 

kommun. 

4.1.2 Planavgift  
Planavgift tas ut enligt gällande taxa i samband med bygglov.  

4.1.3 Drift allmän plats 
Älvkarleby kommun är huvudman för den allmänna platsmarken och 

ansvarar således för dess drift och underhåll.  

4.2 ORGANISATORISKA FRÅGOR 

4.2.1 Tidplan 
Detaljplanen upprättas med ett så kallat standardförfarande och väntas vinna 

laga kraft under 2023. Den preliminära tidsplanen för planförfarandet är 

som följer: 

Samråd Höst 2022 

Granskning Vår 2023 

Laga kraft Höst 2023 
Tabell 1: Preliminär tidplan för den aktuella detaljplaneprocessen. 

4.3 KULTURVÄRDEN 

Ändringen av detaljplanen skyddar identifierade kulturvärden genom 

varsamhetsbestämmelser och utformningsbestämmelser. Till exempel 

genom bestämmelser för placering av byggnader och dess utformning.  
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5 PLANERINGSUNDERLAG 

Här följer en sammanställning av de planeringsunderlag som legat till grund 

för detaljplanens omfattning och utformning.  

5.1 KOMMUNALA 

5.1.1 Detaljplan 
Planförslaget är en ändring av gällande detaljplan från år 1947. Se avsnitt 

6.1.1 Detaljplan. 

5.1.2 Grundkarta 
Älvkarlebys grundkarta använder referenssystemet SWEREF 99 16.30 och 

höjdsystemet RH2000. 

5.1.3 Översiktsplan  
Älvkarleby kommuns Översiktsplan vann laga kraft 2020-06-01 

(Älvkarleby kommun, 2020).  

5.1.4 Undersökning enligt 6 kap. 6 § miljöbalken (SFS 

1998:808) 
En undersökning av betydande miljöpåverkan har upprättats parallellt med 

upprättandet av planhandlingarna. Se separat dokument. 
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6 PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 

6.1 KOMMUNALA 

6.1.1 Detaljplan 
Aktuellt planförslag är en detaljplaneändring av gällande detaljplan: 

Plannamn Laga kraft Lantmäteriets akt  Hyperlänk 

Byggnadsplan 

för område 

söder om 

Skutskär 

1947-11-05 03-ÄLV-1149 Länk 

Tabell 2: Ursprunglig detaljplan.  

6.1.2 Planbesked 
Det finns inget planbesked eftersom planuppdraget har getts av 

samhällsbyggnadsnämnden.  

6.1.3 Översiktsplan 
Planområdet befinner sig inom Älvkarleby kommuns prioriterade 

utvecklingsområde vilket tillsammans med gällande detaljplans ålder 

motiverar en uppdatering av detaljplanen.  

Översiktsplanen poängterar vikten av att bevara utmärkande kulturmiljöer 

vilket är aktuellt i gällande planområde med dess många äldre 

arbetarbostäder. Där motiveras till användningen av varsamhets- och 

utformningsbestämmelser för att bevara kulturmiljön.   

I översiktsplanen är området markerat orange för medeltät blandad 

stadsbebyggelse och med en grön cirkelmarkering för utveckling av 

knutpunkt för kollektivtrafik. Samt en brun markering för prioriterad 

utbyggnad av regional gång- och cykelväg som går längs med Gävlevägen.   

 
Figur 5: Kartsnitt ur Översiktsplanen över aktuellt planområde (inom det 

orangea).  

https://gis.gavle.se/pubs/planhandlingar/%C3%84lvkarleby/03-%C3%84LV-1149.pdf
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6.2 REGIONALA 
Regionala intressen förekommer i planområdet genom den viktiga 

genomfartsleden som Gävlevägen innebär. Längs med Gävlevägen planeras 

gång- och cykelvägar utvecklas för att lättare kunna ta sig mellan 

kommunens olika orter och till angränsande orter.  

6.3 RIKSINTRESSEN 

6.3.1 Rörligt friluftsliv 
Planområdet omfattas av riksintresse för rörligt friluftsliv (4 kap MB). De 

högre skyddsvärden som skyddet innebär gäller inte vid utveckling av 

befintliga tätorter. I och med att planområdet planeras att bevaras utan att 

några nya byggrätter skapas minskar inte tillgången till ett rörligt friluftsliv. 

Specifikt parken längs med Majorsvägen i planområdets sydöstra del är 

utpekat som värdefull för det rörliga friluftslivet.  

6.3.2 Kulturmiljövård 
Flertalet bostäder i planområdet byggdes som arbetarbostäder känt som 

Flerängs egnahemsområde. När egnahemsområdet expanderade söder om 

sågverket under 1930-talet fick området namnet Kyrkslätten 

(Upplandsmuseet, 2002). Kulturmiljön är av regionalt intresse bland annat 

för att den speglar en historisk tid men också för att det är ett relativt stort 

sammanhängande område med en tidstypisk karaktär.   

6.4 MILJÖKVALITETSNORMER 

6.4.1 Luft 
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft ska säkra luftkvaliteten och de 

gäller i hela landet. Det finns miljökvalitetsnormer för 

kvävedioxid/kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, 

kolmonoxid, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. 

Gränsvärdesnormerna baseras huvudsakligen på krav i EU-direktiv. 

Enligt Stockholms & Uppsala Läns Luftvårdsförbunds luftföroreningskarta 

har Älvkarleby kommun god luftkvalitet. De högsta beräknade halterna 

finns längs E4:an. Luftkvaliteten runt planområdet bedöms därför som god 

och inga miljökvalitetsnormer för luft bedöms påverkas.  

Åtgärder för att förbättra luftkvaliteten kan exempelvis vara att cykla eller 

åka kollektivt istället för att ta bilen. Luftkvaliteten bedöms inte förändras 

av planens genomförande.  
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6.4.2 Buller 
Miljökvalitetsnorm för buller ska säkra att omgivningsbuller inte medför 

skadliga effekter på människors hälsa. EU betraktar buller som ett viktigt 

samhällsproblem. År 2004 infördes därför en svensk förordning om 

omgivningsbuller (SFS 2004:675), till följd av EU:s bullerdirektiv. Det 

innebär bland annat att kommuner med mer än 100 000 invånare ska ta fram 

bullerkartläggningar vart femte år. Kommuner med mindre än 100 000 

invånare ska arbeta med att begränsa buller.  

Mitt igenom planområdet går vältrafikerade Gävlevägen vilket innebär en 

risk för högre bullernivåer. Bullernivåerna begränsas genom en utökad 

prickmark längs med vägen. Prickmark har även satts ut längs med Östra 

vägen i planområdets sydöstra del, för att minska risken för höga 

bullervärden från trafiken där.  

6.5 MILJÖ 
Den stora majoriteten av planområdet består av gamla arbetarbostäder i 

form av fristående villor. Längs med Bergslagsvägen finns det till exempel 

en tydlig karaktär på husen med sadeltak och takfall mot gatan i gemensam 

linje.   

 
Figur 6: Gamla arbetarbostäder längs med Bergslagsvägen, västra 

planområdet. 

 

Längs med Allévägen står husen tydligt i linje med gemensam utformning 

av taken i form av mansardtak.   
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Figur 7: Gamla arbetarbostäder längs med Allévägen, sydöstra planområdet. 

 

Förutom bostäderna finns det tre parkområden, det större i planområdets 

sydöstra del längs med Majorsvägen.   

 
Figur 8: Parkområdet i planområdets sydöstra del.  

 

6.5.1 Strandskydd 
Gällande detaljplan vann laga kraft år 1947 varför strandskydd aldrig införts 

i planområdet. Vid ändring av plan inträder inte strandskyddet på nytt enligt 

MB 7 kap. 18 g §. Strandskydd inträder när en detaljplan upphävs eller 

ersätts av en ny plan, lag (1998:811) om införande av miljöbalken 10 a §.  

6.5.2 Dagvatten 
Västra delen av planområdet innefattas av verksamhetsområde för 

dagvatten. Planområdet befinner sig även inom sårbarhetsområde för 

grundvatten.  
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6.6 HÄLSA OCH SÄKERHET 

6.6.1 Risk för olyckor 
Längs med Gävlevägen går farligt gods vilket kan innebära en risk vid 

händelse av olycka. Enligt tidigare utredning av Sweco enviorment bedöms 

riskerna av transporter längs med Gävlevägen ha minskat drastiskt då 

vägens betydelse inte längre är densamma. Transporterna av farligt gods har 

tydligt minskat på grund av att de åker andra vägar. Gävlevägen är inte 

heller ett riksintresse som den var tidigare.   

6.7 KULTURMILJÖ 
Den kulturhistoriska bebyggelseinventeringen från 1984 beskriver 

Kyrkslätten som ett område som har fåtal hus kvar i ursprungsskick men 

karaktären av området välbevarad och innehar ett kulturellt värde 

(Upplandsmuseet, 1984).   

Utifrån dessa utpekade kulturvärden syftar planbestämmelserna som 

reglerar bland annat prickmark, placering, takutformning och fasader till att 

bevara den kulturhistoriska karaktären i planområdet.  

6.8 FYSISK MILJÖ 
Den fysiska miljön i planområdet består av fristående villor, de flesta gamla 

arbetarbostäder från 1920- och 1930-talet.   

 
Figur 9: Villor längs med Allévägen. 
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6.9 TRAFIK 

Rakt igenom planområdet går Gävlevägen som fungerar som en 

genomfartsled för många trafikanter. Längs med Gävlevägen finns en 

separat gång- och cykelbana och en busshållplats. Vidare längs med 

sydöstra plangränsen går Östra vägen med en skiftande 

hastighetsbegränsning på 30 respektive 50 kilometer i timmen.    
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7 KONSEKVENSER 

7.1 FASTIGHETER OCH RÄTTIGHETER 

Även om fastigheterna inte får en större byggnadsarea som de tillåts att 

bebygga gör den minskade prickmarken att flertalet fastighetsägare får fler 

möjligheter till nybyggnationer. Större ytor att välja var byggnaden ska stå 

ger ett värde eftersom ingen av fastighetsägarna har använt hela sin rätt på 

34 % bebyggd tomtarea.  

7.2 NATUR 

Ändringen innebär att befintliga grönområden bevaras.  

7.2.1 Landskapsbild 
Landskapsbilden kommer att bevaras genom ändringen av detaljplanen.  

7.3 MILJÖ 

7.3.1 Miljökonsekvens-beskrivning 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har tagits fram parallellt med 

planbeskrivningen för att klargöra vilka konsekvenser planförslaget kommer 

att ha på miljön. Den sammanvägda bedömningen är att en strategisk 

miljöbedömning enligt 6 kap 6 § miljöbalken inte behöver upprättas. Se 

separat dokument.  

7.4 MILJÖKVALITETSNORMER 

7.4.1 Buller 
I ett enstaka fall minskas prickmarken mot Gävlevägen men prickmarken 

behålls till 12 meter och stämmer då överens med ursprunglig plans 

illustration över befintliga bostadshus som är ritade utanför prickmarken. I 

annat fall tillåts fastighetsägare inte bygga närmare Gävlevägen eller Östra 

vägen än vad som tidigare beslutats om i planen eller senare dispenser. 

Därmed förväntas det inte vara några negativa konsekvenser av 

ändringsplanen med hänseende till buller.  

7.5 RIKSINTRESSE 

7.5.1 Kulturmiljövård 
I och med planförslaget etableras varsamhets- och utformningsbestämmelser 

så att den befintliga kulturmiljön kan bevaras och skyddas.  

7.5.2 Rörligt friluftsliv 
Planområdet är inom riksintresse för rörligt friluftsliv. Eftersom inga nya 

områden exploateras i och med ändringsplanen görs bedömningen att det 

rörliga friluftslivet inte påverkas negativt. 
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