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PLANBESKRIVNING 
 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  
Syftet är att göra en ny detaljplan, för fastigheten med Missionskyrkan i Skutskär, 
för att medge ett utökat användningsområde för byggnader, som idag är planlagda 
som samlingslokaler och tillhörande verksamhet. Ny markanvändning blir 
bostäder och handel (utom handel med skrymmande varor). 
Detaljplanen har initierats av att man vill sälja prästbostaden och bilda två 
separata fastigheter, istället för den enda. 
 
Missionskyrkan får långtgående skyddsbestämmelser, och rivningsförbud, som 
syftar till att bevara den för framtiden. Prästbostaden får varsamhetsbestämmelser 
i syfte att bevara vissa karaktärsdrag. Tomten och uthus/garage regleras också. 
 
 
FÖRENLIGHET MED 3,4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 
Riksintresset för geografiska hushållningsbestämmelser, - avseende natur-, 
friluftslivs-, kultur- och/eller turismvärden - eller miljökvalitetsnormer påverkas, 
och detaljplanen är därmed förenlig med 3, 4 och 5 kap. Miljöbalken.  
 
 
PLANDATA 
 
Läge och areal 
Planområdet är beläget i Skutskär. Det är cirka 0,45 hektar stort. 
 
Markägoförhållande 
Planområdet är till största del i missionsförsamlingens ägo. Angränsande fastighet 
ägs i sin helhet av Älvkarleby kommun. 
 
Nuvarande markanvändning 
I kyrkan bedrivs församlingsverksamhet och på andra våningen finns en uthyrd 
lägenhet. Vinden är oinredd.  
På fastigheten finns också en före detta prästbostad som innehåller lägenheter, 
samt ett större uthus. 
 
 
TIDIGARE PLANER OCH STÄLLNINGSTAGANDE 
 
Översiktsplan 
Den nu gällande översiktsplanen är förenlig med detaljplanen. 
 
Detaljplan 
Gällande detaljplan är: ”Norra Skutskär Medora 168:2, 168:6 m.fl, delplan 6, 
Älvkarleby kommun…” Planen är en mycket omfattande stadsplan, som vann 
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laga kraft 1986. Den aktuella fastigheten är planlagd för samlings- och 
föreningslokaler och samhöriga ändamål. En byggnadshöjd om två våningar 
medges och vind får inte inredas. 
Utanför missionsförsamlingens fastighet, i alla riktningar utom i öster, finns  
detaljplanelagd vägmark. I öster parkmark. 
Den nya detaljplanen som upprättas kommer att ersätta en liten del av den äldre 
planen. 
 
Planbesked 
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-03-18 (DNR 2018/294) om positivt 
planbesked i syfte att medge en planläggning för fastigheten och pröva nya 
markanvändningar. Planbeskedet ger vid handen att prövning av en flexiblare 
markanvändning kan ske. 
 
Kulturmiljöprogram 
Missionskyrkan är omnämnd som mycket kulturhistoriskt värdefull, i Älvkarleby 
kommuns antagna kulturmiljöprogram.  
 
Riksintressen 
Planområdet omfattas av geografiska hushållningsbestämmelser vilket är ett 
riksintresse som ska värna natur-, friluftslivs-, kultur- och/eller turismvärden 
Riksintresset påverkas inte. 
 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har upprättats, i syfte att utreda om 
en miljökonsekvensbeskrivning behöver göras på grund av detaljplanen. 
Resultatet visar att det inte behövs.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR 
 
 
BYGGNADER OCH KULTURMILJÖ 
 
Missionskyrkan 
 

 
 
Missionskyrkan i Skutskär invigdes 1908, efter att sågverksbolaget (”Bolaget”) 
1903 upplåtit mark till den efter idoga påtryckningar. Dessförinnan hade 
församlingen samlats i en närliggande samlingslokal.  
 
”Efter hand räckte inte lokalen till och en vårvinterdag 1901 var det mer än 
vanligt trångt. Pastor Otto Wallenborg beskriver hur ett sällskap med flera 
bröder gick ut i den ståtliga och täta barrskogen efter ett aftonmöte: 
”Under träden låg delvis ännu snö kvar… Som förr gled samtalet in på frågan 
om plats för missionshus och predikantbostad. Som vi stod där och lyssnade till 
fåglarnas kvitter, sade någon av bröderna: ”Huru lämplig skulle icke denna plats 
vara”. Någon sade, att vi lika gärna kunde begära att få bygga på Torget 
[Skutskärs dåvarande]…”” 
 
Nybygget startade 1907 och kyrkan byggdes i nygotisk stil, ett ideal som kom 
från Statskyrkans dåvarande byggnadstradition. Detta var den första etappen, 
med byggnation av själva kyrkrummet [kyrksalen].  
 
Under den andra etappen, 1920, gjordes en tillbyggnad på kyrkan och då 
uppfördes ”lilla salen” med kök och vaktmästarbostad, en trappa upp, samt 
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vindsrum på tredje våningen. 
 
Kyrksalen renoverades mellan 1967-68 och byggdes om fundamentalt efter 
arkitekt Janne Fälts ritningar och i samband med detta fick församlingen även 
lokaler för ungdomsverksamhet. Den gamla fonden bakom altaret har sparats 
bakom en ny tegel- och träklädd vägg. 
  
Karl-Åke Lindblad, lokalhistoriker och verksam i församlingen, skriver att: 
”Missionsförsamlingen hade bildats 1878, då under namnet ”Kristna Brödra 
missionsförsamling i Skutskär”. De målsättningar, som formulerades vid 
kyrkans invigning för 100 år sedan, och vid återinvigningen efter den stora 
ombyggnaden, gäller fortfarande idag. ”Ett bönehus för alla folk. En kyrka 
öppen för alla”.” 
 
När församlingen var som störst, mellan 1900 – 1930, uppgick medlemmarna till 
200 stycken. 
 

Modell av Karl-Åke Lindblad 
 
Kyrkan ligger vid den gamla infartsvägen till Skutskär och förr var två andra 
frikyrkobyggnader grannar till den: Baptistkapellet och Metodistkyrkan (båda är 
rivna nu). Bristen på mark hade lett till att de tre kyrkorna lokaliserats nära 
varandra efter det att ”Bolaget” tilldelade marken. Läget kom att bli ett lite av ett 
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kommersiellt centrum. 
 
Både nuvarande och äldre kommunala kulturmiljöprogram tar upp 
Missionskyrkan, i kontrasterande rött och gult tegel, som en storslagen byggnad 
av högt intresse. Den representerar sin tid på ett rikligt sätt, och har vackra 
proportioner. En medveten materialbehandling och detaljutformning bidrar till 
estetiska, konstnärliga och arkitektoniska värden. Som funktionsbyggnad vittnar 
den om sociala villkor, och historiska händelser, i Skutskär och i kommunen.  
 
Byggnadsbeskrivning av kyrkan 
Agneta Pettersson, Antikvarie inom kulturmiljö och certifierad sakkunnig i 
kulturvärden, vid Stiftelsen Upplandsmuseet i Uppsala, beskriver kyrkan: 
 
”Missionskyrkans äldre del med 
kyrksalen började uppföras 1907. 
Under denna period blev det 
vanligt att missionshusen 
arkitektoniskt fick drag av 
kyrkobyggnader, i t ex 
utformningen av fönster. På 
Skutskärs missionskyrka är 
kyrksalens fönster rakt 
spetsbågiga. Ovanför dessa finns 
en dekorativ mönstermurning i 
rött tegel som har en 
spetsbågeform där cirkelsegment 
möts. Spetsbågen är karaktäristisk 
för gotisk arkitekturstil.  
 
Gotikens formspråk återupplivades i den historiserande nygotiska arkitekturstilen, i 
inredning och konsthantverk under 1800-talet, efter engelsk påverkan. Det ansågs 
vara en passande och lämplig arkitekturstil för kyrkobyggnader.  
Fasaden är murad i kryssförband i omväxlande rött och gult tegel, vilket ger variation 
i fasaden. Ovanför sockeln i huggen sten återfinns några varv med rött tegel murat i 
munkförband. Hörnen mot väster markeras genom murning i rött tegel.  
Under takfoten återfinns dekorativa listornament i kontrasterande rött och gult tegel 
murade i kubform, tandsnitt, och mot murlivet diagonalt ställda tegelstenar, 
strömskift.  
Fasaden har dekorativt utformade dragstag i smide. Jag antar att dessa ansluter till de 
invändiga takstolarna som går ned mellan fönstren.  
Sadeltaket har en falsad skivtäckning i plåt. 

1920 gjordes tillbyggnaden i anslutning till gaveln mot öster. Denna kom att inrymma 
lilla salen och kök i bottenvåningen, en vaktmästarbostad en trappa upp samt 
vindsrum. Även denna byggnad är murad i munkförband i rött och gult tegel, med 
listornament med tandsnitt och strömskift under takfoten. Förutom att varven 
närmast sockeln är murade med rött tegel i munkförband så markeras tillbyggnadens 
knutar med rött tegel. I tillbyggnaden har botten-våningens fönster en rak avslutning 
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som kröns av en överliggande båge som såväl har en dekorativ funktion som 
funktion som vattlist. Den ovanliggande bågen ger en illusion av att fönstren är 
högre än vad de egentligen är.  
Sadeltaket har en falsad skivtäckning i plåt.” 
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Kyrksalen 
Invändigt finns den vackra kyrksalen med foajé och separat ingång. Här finns 
betydande interiöra värden. 
 
Kyrksalen har mycket vackra, öppna och svängda takstolar i gran. Salen har 
dubbel takhöjd och granpanel på väggar och tak. Panelen är målad i ljus och vit 
lasyr. Predikoplatsen, och väggdelen ovanför den, är byggda i tegel som knyter an 
till kyrkans exteriör. Kyrkbänkarna i sin klart blå målning, utgör en kontrast i 
rummet och harmoniserar med tegelfärgen. I salen finns också en läktare med 
likadana bänkar. 
 
På halva andra våningen finns en lägenhet och på tredje ett oinrett 
vindsrum. 
 
Kyrksalen får inget skydd i planen. En rad olika instanser har kontaktats för 
att utröna om det finns intresse av att använda den som lokal eller dylikt. 
Sett till hur låg efterfrågan är i kommunen för sådana lokaler, anses det 
kunna bli svårt att sälja kyrkan om ett sådant skydd införs. Det kan också bli 
svårt att använda den enligt det centrum- och bostadsändamål som är satt 
som lämplig markanvändning. Ett skydd skulle i så fall kunna motverka 
intresset av att äga den och exteriören kan då hotas. 
 
Sett till den regionala betydelsen finns det också flertalet frikyrkobyggnader 
i regionen, som är värdefulla och kan skyddas, och där det inte skulle 
medföra så stora konsekvenser. 
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Prästbostaden och uthus 
Alltsedan missionsförsamlingen fick 
tillgång till marken 1903, och till och med 
1990-talet, har det bott präst och 
vaktmästare i prästbostaden invid kyrkan. 
Några år i slutet av -50-talet hyrde 
kommunen en del av byggnaden till 
skolverksamhet.  
 
Byggnaden är en stor och rymlig villa, likt 
den tidens funktionsbostad den är, som från 
början varit beklädd i trä, men numera är 
klädd i gulmålade eternitplattor. 
 
Taket är ett liksom på kyrkan ett svart falsat 
skivtäckt plåttak med både såväl 
längsgående halvvalmade takdelar såväl 
som en tvärsgående takdel av typen 
sadeltak. 
 
På fastigheten finns också ett större 
uthus/garage. Karaktären är äldre och inte 
likt ett modernt garage. Detta har inga 
särskilda värden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Äldre bild över prästbostaden 

Prästbostaden idag 
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NATUR/TOMT 
Området runt kyrkan består av grusade gångar, gräs och parkeringsytor. I 
anslutning till prästbostaden finns en ordinär trädgård.  
 
Planområdet angränsar till ängsmark. 
 
 
GEOLOGI OCH SÅRBARHET FÖR GRUNDVATTEN 
Grundförhållande inom området är normalblockig mark. Risken för infiltration till 
grundvattnet är måttlig. Det finns inga betydande grundvattenmagasin i närheten. 
 
Idag finns ingen dagvattenlösning för fastigheten men dagvattensystem (och 
verksamhetsområde för dagvatten) finns för omkringliggande fastigheter. I 
SMHI:s skyfallsprognos är fastigheten inte utpekad som sårbar. 
Att infiltrera dagvatten på fastigheten fungerar bra och delvis ligger den på en 
höjd med möjlighet till avrinning till de ängar som omgärdar den.  
 
 
RADON 
Det kan eventuellt vara förhöjd radonrisk i området. Vid bygglov beaktas detta. 
 
 
GATOR OCH TRAFIK 
Fastigheten omgärdas av lokalgatorna Bergsvägen och Idrottsvägen samt en gång- 
och cykelväg i väster. Samtliga har kommunalt huvudmannaskap och kommunen 
är väghållare.  
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BULLERKÄLLOR I OMGIVNINGEN  
Inom någon till flera hundra meter finns flera verksamheter och bullerkällor. Dels 
Riksväg 76, Skutskärs hamn och Stora Ensos fabriksområde med vindkraftverk. 
Och dels en annan verksamheter som använder lastbilar för transporter. 
 
Kontinuerliga kontrollmätningar av bullernivåer från fabriken och hamnen utförs. 
För fabriken inklusive vindkraftverk finns en mätning i samband med sista 
detaljplaneläggningen för den, genom en miljökonsekvensbeskrivning från 2008. 
Och för enbart fabriken i samband med miljörapporteringar från till exempel 2013 
och 2018. 
 
Buller från väg- och spårtrafik 
I en förordning till Miljöbalken stiftas följande riktvärden för trafikbuller: 
60 dBA ekvivalent nivå utomhus vid en byggnads fasad samt  
50 dBA ekvivalent nivå och 70 dBA maximal nivå utomhus vid uteplats, i 
anslutning till bostad. 
 
Cirka 100 meter från planområdet finns Riksväg 76 som trafikeras av cirka 8000 
bilar per årsmedeldygn varav 10 % är tung trafik. Lastbilstrafik, till och från 
verksamheter som Stora Enso och hamnen förekommer också samt på 
Hamnvägen, som ligger ännu längre bort på cirka 150 meters avstånd.  
På lite större avstånd finns järnvägsdragning till och från kommunen samt till 
Stora Enso som har ett stickspår in till fabriken. 
 
Både järnvägs- och vägbullret innebär inga störningar för bostäder inom 
planområdet och bebyggelsen klarar med marginal Miljöbalkens förordning, med 
riktvärden för trafikbuller utomhus. Detta bekräftas av en bullerutredning 
kommunen själv tagit fram men även av Rickard Jämtmark, Trafikverket, som 
också utfört en beräkning, för de befintliga husen, inom ramen för detta 
detaljplanearbete. Nivåerna som framkommit är 45 dBA ekvivalent nivå dagtid 
och maximala nivåer om 53 dBA. 
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Industribuller 
För industribuller finns en äldre förordning som är tänkt att arbetas om, och tills 
vidare anger Boverket att följande riktvärden är tillämpliga, och samordnade med 
Naturvårdsverkets nuvarande riktlinjer: 
 

 
Stora Enso 
Stora Ensos gräns för fabriksområdet ligger ett par hundra meter från planområdet 
och fabriksbyggnaderna ytterligare några hundra meter bort. 600 meter bort från 
närmaste bostäder har industrins vindkraftverk uppförts. 
 
Fabriken hanterar inte längre några ämnen som utgör en särskild fara för 
omgivningen. Det förekommer dock stoft i luften som sprids med vind. Denna 
utgör ingen hälsofara. Det förekommer även lukt men den är numera begränsad 
med hjälp av nya tekniska system.  
 
I företagets miljötillstånd finns restriktioner för verksamheten vad gäller 
industribuller. Och i en miljökonsekvensutredning, som togs fram 2008, i 
samband med senaste detaljplaneringen för fabriksområdet, finns en 
bullerutredning (mätning) som tar fasta på det buller fabriken och vindkraftverken 
utgör tillsammans.  
 
För verksamheten vid Skutskärs Bruk gäller följande tillåtna ljudnivåer vid 
närmaste bostäder (cirka 120 meter från planområdet), enligt det miljötillstånd 
som utfärdats av Miljödomstolen år 2000 (Länsstyrelsen i Uppsala är 
tillsynsmyndighet): 
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60 dBA ekvivalent dagtid (07-18) 
55 dBA ekvivalent kvällstid (18-22) 
50 dBA ekvivalent nattetid (22-07) 
 
Maximala ljudnivåer förekommer inte i den omfattningen att de ska räknas in. 
 
Bullernivåerna från fabriken och vindkraftverken tillsammans (enligt 
miljökonsekvensbeskrivningen med mätresultat), är lägre än tillståndsnivåerna 
och uppgår till cirka 45 dBA, 120 meter från planområdet. Och enligt uppgift från 
miljörapporter både från år 2013 och från 2018 (med mätningar) visar mätningar 
mellan 32-49 dBA, på samma avstånd.  
 
Företaget arbetar hela tiden med åtgärder för att sänka nivåerna (muntlig uppgift 
från Torbjörn Johansson, naturvårdsenheten på Länsstyrelsen i Uppsala län).  
 
Bedömningen är att bullernivåer inte behöver regleras i detaljplanen på grund av 
industribuller.  
 
Skutskärs hamn 
Skutskärs hamn har ett miljötillstånd från Miljöprövningsdelegationen inom 
Länsstyrelsen i Uppsala län. I miljötillståndet anges följande begränsningsvärden 
vad gäller ekvivalent ljudnivå vid närmaste bostäder: 
 
50 dBA ekvivalent dagtid (07-18) 
45 dBA ekvivalent kvällstid (18-22) 
40 dBA ekvivalent nattetid (22-07) 
 
Skutskärs hamn påverkar inte aktuellt planområde så att bulleråtgärder i plan 
behöver vidtas. Vid kontrollmätning har inga avvikelser noterats. 
 
 
FARLIGT GODS 
Riksväg 76 (Gävlevägen) är utpekad som transportled för farligt gods. Främst 
transporteras ADR-klassat gods, som innebär brandfarliga gaser och vätskor samt 
frätande ämnen. Målet är en bensinstation i Skutskär och Skutskärsverken (Stora 
Enso).  
 
Aktuellt planområdet är beläget cirka 100 från riksvägen. Hastigheten för fordon 
är maximalt 50 km/h. 
 
En riskutredning har gjorts i samband med en detaljplanering för nya bostäder 
centralt i Skutskär, i direkt anslutning till vägen. (DNR: 2014/333 - 6).  
Utredningen visar att riskerna för olyckor är mycket liten och inträffar med en 
sannolikhet på 1 gång per 230 000 år, enligt beräkningar. Riktlinjerna med 
utgångspunkt i utredningen är att förhindra stadigvarande vistelse och byggnader 
inom 20 meter från vägen.  
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Riskerna för farligt gods, inom ramen för aktuellt planarbete, är med hänvisning 
till ovanstående acceptabel, med de över 100 metrarna som är avståndet till 
vägen. Inga riskförebyggande åtgärder eller planhänsyn behöva tas. Hastigheten 
på båda vägavsnitten är samma (i utredningen och i detta planområde). 
 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Fastigheten har tillgång till kommunal VA och avfallshantering. 
 
Bionär har närvärmeledningar runt fastigheten (i norr och öster) men inga 
anslutningar till byggnaderna som planeras. Kyrkan värms upp med 
direktverkande el och en värmepump. 
 
Skanova har teleledningar i den nordliga tomtgränsen. Detta föranleder ett u-
område som är en förutsättning för dem att söka ledningsrätt på fastigheten, om 
önskvärt. Detsamma gäller Vattenfall som har elledningar över fastigheten (i 
norra, östra och västra delen av fastigheten). Det är bara ledningar som går över 
fastigheten eller i omedelbar närhet till den, och som servar andra fastigheter, som 
blir föremål för u-område. 
 
Säkerhetsavstånd, som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter, 
måste hållas vid byggnation. 
 
 
KOMMUNIKATIONER OCH SERVICE 
I Skutskär finns tillgång till fullgod kommersiell och kommunal service. Vid 
Gävlevägen, i närheten, finns busshållsplats. 
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PLANLÄGGNING, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER  
 
 
BYGGNADER OCH KULTURMILJÖ 
 
Bevarandeaspekter och planbestämmelser för Missionskyrkans 
exteriör 
 

Missionskyrkan skyddas från 
förvanskning, i enlighet med 
förvanskningsförbudet i 8 kap. 
13 § PBL. Den får riktade 
skyddsbestämmelser och 
rivningsförbud införs. 
 
Kyrkan är byggd i nygotisk stil 
med ett byggnadsideal som har 
ursprung i hur Svenska kyrkan 
valde byggnadssätt, för sina 
kyrkor, vid tiden för 
uppförandet. Exteriören är 
bevarandevärd i sin storlek, form 
och vackra proportioner, 
medvetna materialval i rött och 
gult tegel, samt dekorativa 
effekter och en rik 

detaljutformning. Detta bidrar till såväl höga arkitektoniska och estetiska värden 
såväl som konstnärliga. 
Det finns ett pedagogiskt kulturmiljövärde i bevarandemålsättningen. Kyrkans 
betydelse i samhället och miljön är viktig då den är ett kulturelement som vittnar 
om händelser tillika sociala värden och värderingar, för sina användare och 
samhället, genom tiderna.  
 
För att kyrkan ska kunna ges största möjlighet till att bevaras, och för att platsen 
tidigare varit ett slags centrum, så ges den vida användningsområden. Detta 
genom användningsbestämmelserna B och C – bostad och centrumändamål. 
Användningarna kan vara av vitt skilda slag som bostäder, kyrka, samlingslokal, 
kontor, handel, rehabverksamhet med flera. Det som skiljer ut bestämmelsen från 
vissa andra användningsbestämmelser är att det är användningar som inte får vara 
särskilt störande för omgivningen eller som kräver större hänsyn till omgivningen. 
Centrumändamålet har dock getts en precisering, och det är att skrymmande 
handel inte får förekomma. Just med tanke på störningar, hänsyn till omgivningen 
och den utemiljö som ska uppnås. 
 
Vad gäller uthus och garage så undantas området kring kyrkan från sådana 
byggnader, för att behålla den öppna karaktären runt den och undvika 
distraherande byggnader och element. Ett skydd i enlighet med 8 kap. 13 § 
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medför detta. Även övriga bygglovsbefriade åtgärder, som till exempel inglasade 
uterum, balkonger och altaner kommer att prövas i ett bygglovförfarande mot 
förvanskningsförbudet, då det införts utökad lovplikt för dessa (se vidare utökad 
lovplikt på plankartan).  
 
Prästbostaden och planbestämmelserna 
Det befintliga bostadshuset på fastigheten har ett kulturmiljövärde och är 
bevarandevärt för sitt läge på tomten (att det funnits ett hus här länge på samma 
plats) samt att det varit del i ett sammanhang med kyrkan. Det har varit ett socialt 
element med sin funktion som prästbostad, och senare skola.  
 
Markanvändningsbestämmelserna är desamma som för kyrkan – centrum- och 
bostadsändamål. Och för bostaden tillkommer förstärkta 
varsamhetsbestämmelser. Detta innebär att PBL:s krav på generell varsamhet vad 
gäller kulturmiljövärden kompletteras. Varsamhet beskrivs för viktiga värden som 
byggnadens taktyper och takmaterial. Takmaterialet får dock utgöras av annan 
svart falsad plåt än dagens skivtäckta. 
 
I enlighet med färgsättning på byggnader från början av förra århundradet, som 
var murriga, dämpade och dova färger, införs bestämmelse om sådan typ av 
färgsättning.  
Fasadmaterialet ska inte utgöras av sten eller putsas då en sådan byggnad får en 
annan karaktär än dagens och tidigare byggnadsstil för huset. Tanken är också att 
byggnaden ska fortsätta underordna sig kyrkan, med en lite lättare stil. 
Skorstenarna är ett viktigt karaktärsdrag med sina utkragade krön. Ska de muras 
om så ska utförandet vara desamma. 
 
I det fall en ny byggnad ska uppföras istället för prästbostaden sätts bestämmelser 
om hur den får uppföras: Tak ska utföras som dagens: antingen sadeltak, valmat 
tak eller halvvalmat. Eller en kombination av dem. Takmaterialet ska vara svart 
falsad plåt. 
 
Färgsättningen ska vara densamma som i varsamhetsbestämmelserna, murriga, 
dämpade eller dova. I övrigt ska hänsyn tas till kulturmiljön i området.  
En höjdbegränsning införs till 10 meter och våningsantalet till maximala 2 
våningar. 
 
Planbestämmelser för uthus/garage 
Uthus/garage får uppföras längs östra delen av planområdet samt väster och söder 
om prästbostaden. Komplementbyggnadsrätten är maximala 130 kvm i östra delen 
och 60 kvm i det andra läget. Höjden begränsas till 5 meter.  
 
Utformningsbestämmelser syftar till att undvika för moderna byggnader. 
Begränsningarna utgörs av samma färgsättning som för bostaden och att portar 
och dörrar ska utföras, i huvudsak, i trämaterial. Takmaterialet får inte vara 
takpannor och takfärgen ska vara svart. 
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Planbestämmelser för tomt och markbeläggningen 
Idag består tomten av grusade och gräsbevuxna ytor. Kring kyrkan finns en 
öppenhet och kring bostadshuset en uppvuxen trädgård. Planbestämmelser införs 
för att behålla denna karaktär, och samma markbeläggning eller stenbeläggning 
som är genomsläpplig är bara tillåten. Detta gynnar även dagvattenhanteringen. 
 
 
PARKERING 
Eftersom användningen är centrumändamål så går det att anordna en större 
parkering på fastigheten/fastigheterna. 
 
 
GATOR OCH TRAFIK 
Möjligheter finns att anordna flera utfarter från fastigheten.  
 
 
TEKNISK FÖRSÖRJNING 
Det är en fördel om byggnaderna kan anslutas till närvärmenätet. 
 
 
KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE OCH   
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Den utökade lovplikten är omfattande. 
 
Kommunen blir huvudman för allmän plats (lokalgatan). Kommunen är också 
huvudman för allmän platsmark i den gällande planen utanför planområdet. 
 
Detaljplanens genomförandetid är 15 år. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är 15 år från den dag detaljplanen vunnit laga kraft. 
Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång men kan då ändras eller 
upphävas utan att fastighetsägare kan komma med anspråk på byggrätter. 
 
Huvudmannaskap 
Kommunen blir huvudman för den allmänna platsmarken (lokalgatan). 
 
Anvarsfördelning 
Planen upprättas av Samhällsbyggnadsförvaltningen i Älvkarleby kommun. 
Lantmäterimyndigheten verkställer de fastighetsrättsliga genomförandefrågorna 
efter ansökan av fastighetsägare. 
 
 
TEKNISKA FRÅGOR 
Befintliga utfarter kan användas men om dessa ska ändras ska kommunens 
tekniska kontor kontaktas för tekniska specifikationer.  
 
 
FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 
Fastighetsbildning 
Kvartersmarken inom planområdet kan avstyckas enligt ägarnas önskemål, i 
samråd med och genom ansökan hos lantmäterimyndigheten. 
 
I det fall servitut behövs för vägar på kvartersmark, kan det också regleras av 
lantmäteriet eller i privat regi. 
 
Vid en eventuell avstyckning av prästbostaden. från del av fastighet där kyrkan är 
placerad, kan det behövas ett servitut, för den delen av el-servisledningen, till 
bostaden, som passerar över norra delen av fastigheten. 
 
 
EKONOMISKA FRÅGOR 
Detaljplanearbetet bekostas av nuvarande fastighetsägare, genom planavtal. 
Planavgift ska inte tas ut vid bygglov. 
Nya utfarter bekostas av fastighetsägare. 
 
 
Sofie Åberg 
Kommunarkitekt 


