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SÄRSKILT UTLÅTANDE 
 

”Detaljplan för Medora 168:12 m.fl. – Missionskyrkan”, 
Skutskär, Älvkarleby kommun, Uppsala län 
 

PLANENS SYFTE  
Syftet är att göra en ny detaljplan, med standardförfarande, för delar av fastigheten Medora 
168:12. Den nya detaljplanen ska medföra att den gamla prästbostaden ska kunna avstyckas från 
Missionskyrkan för att kunna säljas. Båda byggnaderna får en flexiblare markanvändning mot 
dagens samlingslokaler, och planläggs med planbestämmelser som medger bostäder och centrum 
(utom handel med skrymmande varor). 
 
Missionskyrkan har ett mycket högt kulturhistoriskt värde och får skyddsbestämmelser i 
detaljplanen, med förvanskningsförbud och förbud mot rivning. Prästbostaden får förstärka 
varsamhetsbestämmelser då den ingår i en värdefull kulturmiljö samt har en lång kontinuitet och 
sammanhang med kyrkan. 
 

SAMRÅD DETALJPLANEFÖRSLAGET 
Första samrådet ägde rum mellan 18/11- 9/12 2019. En granskning av detaljplanen har skett 
mellan den 10-25 mars 2020. Alla yttranden har inkommit innan sista svarsdag. 
 

INKOMNA YTTRANDEN UNDER SAMRÅDET OCH GRANSKNINGEN 
UTAN SYNPUNKTER PÅ PLANFÖRSLAGET 
 

 Miljöenheten i Älvkarleby kommun 
 Svenska kraftnät 
 Polisen 
 Försvarsmakten 
 Räddningstjänsten 
 Gästrike Vatten 
 Älvkarleby Vatten 
 Skogsstyrelsen 
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 Skutskärs missionsförsamling 
 Utbildnings- och omsorgsnämnden i Älvkarleby kommun. 
 Skanova 

 

INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER TILL DESSA 
 

Länsstyrelsen i Uppsala län 2020 03 25 och 2019 12 06 
 
Länsstyrelsen har inga kvarstående synpunkter på granskningsförslaget. 
 
Under samrådet lämnade Länsstyrelsen följande yttrande:  
 
Instansen vidimerar att detaljplanen överensstämmer med översiktsplanens intentioner men 
tycker att detta ska framgå i plan- och genomförandebeskrivningen. Vidare instämmer 
myndigheten om att planen inte medför betydande miljöpåverkan (i enlighet med 
behovsbedömningen). Behovsbedömningen bör dock benämnas ”Undersökning om 
betydande miljöpåverkan”. 
 
Kommunen har infört planbestämmelse i syfte att marken ska vara genomsläpplig, för att 
dagvatten ska kunna rinna undan. Detta bör föranleda att bestämmelse om marklov införs för 
att reglera detta i framtiden. 
 
Eftersom Riksväg 76 är en utpekad rekommenderad väg för farligt gods bör 
planbeskrivningen kompletteras med en riskbedömning. 
 
Länsstyrelsen delar kommunens uppfattning om att kyrkobyggnaden är en sådan särskilt 
värdefull byggnad som avses i 8 kap. 13§ Plan- och bygglagen. Inte enbart exteriört utan även 
vissa interiöra värden, såsom kyrkosalens höga takhöjd med blottlagda takstolar och 
tegelväggen, som är utsmyckat med kors, bakom altaret.  
Planbestämmelsen q1 som pekar på att kyrkan är särskild värdefull bör kompletteras och 
utvecklas. 
 
Kommunen har på plankartan varsamhetsbestämmelser (k) för prästbostaden och 
uthuset/garaget samt för viss kors- och prickmark. Länsstyrelsen delar uppfattningen att 
prästbostaden bör få denna bestämmelse men den behöver specificeras tydligare. 
Länsstyrelsen tycker dock inte att bestämmelsen är motiverad för uthuset/garaget och kors- 
och prickmarken. Att däremot ha bestämmelser som reglerar hur byggnader inom dessa delar 
av planområdet får utformas och utföras samt bebyggandet omfattning är motiverat med 
anledning av kulturmiljöhänsyn till kyrkan och dess närmiljö. 
Flera av planbestämmelserna på plankartan behöver motiveras tydligare i planbeskrivningen. 
Att hänvisa till lagrum för bestämmelserna, på plankartan, är också önskvärt. Vad gäller 
bestämmelse om bygglovbefriade byggnader och höjd på dessa så är de otydligt formulerade. 
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Kommunens kommentarer 
Kommunen tackar för yttrandet och vill framföra följande:  
 
Plan- och genomförandebeskrivningen kompletteras med information om översiktsplanens 
intentioner. Behovsbedömningen tas upp för nytt beslut i samband med antagandet, för att 
föra in den nya terminologin som säger att dokumentet nu ska kallas ”Underökning om 
betydande miljöpåverkan”. 
 
Marklovplikt införs dels för att säkra upp att marken bibehålls genomsläpplig, för att 
motverka dagvattenansamlingar, och dels för att värna kulturmiljön i området. 
En riskbedömning som tagits fram, för en annan detaljplan i närmare anslutning till Rv 76, 
bifogas granskningshandlingarna. Denna påvisar att riskerna för olycka med farligt gods är 
mycket små – cirka 1 gång per hundra tusen år.  
Avståndet från vägen till byggnader, inom pågående planläggning för Missionskyrkan, är 
cirka 100 meter. Den detaljplan som föranledde riskbedömningen har ett avstånd som är så 
litet som cirka 25 meter mellan byggrätter, för nya byggnader, och Riksvägen. Med tanke på 
detta bedöms inte riskreducerande regleringar behövas i nuvarande detaljplaneläggning för 
Missionskyrkan. Detta utvecklas närmare i plan- och genomförandebeskrivningen. 
 
Kommunen justerar förvanskningsförbudet för kyrkan till flera riktade, och innehållsrika 
planbestämmelser. Då det fortfarande är skyddsbestämmelser innebär detta per automatik att 
området är att betrakta som ett 8 kap 13§ område. 
 
Vad gäller kyrkans interiör har överväganden om skydd processats i planläggningen och 
genom flera samråd med Upplandsmuseet; både innan samrådsskedet och efter. 
Övervägningarna leder till antagandet att det finns stor risk för att ett interiört skydd är 
kontraproduktivt för skyddet av byggnadens exteriör. Det finns till exempel en mycket liten 
efterfrågan och marknad för konferens- och samlingslokaler i kommunen och risken är stor att 
den blir svårsåld, oanvänd och på sikt kanske kan förfalla. Det exteriöra skicket är idag 
mycket bra och för att värna det har en flexibel markanvändning satts i syfte att premiera det. 
Avsikten är att sälja den, vilket borgar för att någon ganska snabbt kan vårda den vidare, till 
skillnad mot om bevarandekraven blir så stora att ingen vill ta sig an byggnaden. Kyrkan 
uppfyller inte heller de kriterier som sätts upp, i enligt med lag om skydd av vissa kyrkotyper, 
och som föranleder den rigidaste typen av skydd.  
Sett till den lokala- (här ingår även Gävle), regionala- och nationella nivån så finns det god 
representation av frikyrkor och andra kyrkor av högt intresse. 
 
Varsamhetsbestämmelser för prästbostaden kompletteras och specificeras tydligare. 
Utformningsbestämmelser ersätter varsamhetsbestämmelserna för uthuset/garaget och prick-
och korsmark. 
 
Information om lagrum införs på plankartan. 
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Lantmäteriet 2020 03 12 och 2019 12 02 
 
Lantmäteriet påpekar i samråd- och granskningsskede att för några planbestämmelser finns 
dålig samstämmighet med Boverkets allmänna råd. Detta gäller färgsättning på plankartan, 
prickmarken, korsmarken och u-området samt är det inte lämpligt att formulera våningshöjd 
längre. Grundkartan behöver också aktualitetsförklaras. 

Kommunens kommentarer 
Kommunen tackar för yttrandet och vill framföra följande:  
 
Planbestämmelserna förtydligas och grundkartan är aktualitetsförklarad.  
 
Det ska noteras att digitaliseringsarbetet för detaljplaner, som utförs i Sverige nu, är i en 
pågående process. De detaljplaner som produceras nu kommer inte att omfattas av de krav 
som kommer att ställas på digitala planer, och som först kan vara på plats om två år längre. 
 
För prästbostaden införs också en högsta nockhöjd förutom våningsantalet. Våningsantalet är 
ett viktigt komplement för att uppnå en byggnad som inte uppfattas för dominerande mot 
kyrkan.  
 

Centerpartiet i Älvkarleby kommun 2020 03 25 
 
Centerpartiet framför uppskattning i att Missionskyrkan skyddas med rivningsförbud, då den 
är en mycket vacker byggnad, såväl in- som utvändigt. 
 
Vidare ställs frågan om hur fastigheten ska avstyckas, hur ut- och tillfarter ska ordnas samt 
hur tillgång till garage/förråd ska ordnas. 

Kommunens kommentarer 
Kommunen tackar för yttrandet och vill framföra följande:  
 
Detaljplanen reglerar inte avstyckningen utan det står fastighetsägaren fritt att arrondera en 
eventuell ny fastighet, inom planområdet, efter eget tycke. Då det finns byggrätt för att 
uppföra fler uthus och/eller garage, uppnås också en större frihet vad gäller möjligheterna till 
avstyckning. Det kommer att fungera att använda båda ut- och tillfarterna som idag. I det fall 
det behövs går det också att lösa det sistnämnda genom servitut över annan fastighet. 
 

Upplandsmuséet 2019 12 06 
 
Upplandsmuseet påpekar att en återgivning av pastorsbostadens nuvarande skick bör 
dokumenteras med fler bilder. 
 
Vidare nämns att Missionskyrkan ingår i urvalet i Älvkarleby kommuns Kulturmiljöprogram 
(”Älven, Skogen, Bruken”) och den ingår också i urvalet i Upplandsmuseets 
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bebyggelseinventering från 1984 (bilaga är medskickad ur denna inventering). I museets 
inventering av folkrörelsebyggnader från 1985 återfinns både Missionskyrkan och 
Pastorsbostaden. Det finns även en bifogad bilaga ur den. 
 
Museet välkomnar att den arkitektoniska och kulturhistoriska värdefulla Skutskärs 
Missionskyrka avses skyddas från förvanskning genom skyddsbestämmelser och 
rivningsförbud, samt att pastorsbostaden skyddas med varsamhetsbestämmelser. 
Sammanhanget mellan kyrkobyggnaden och pastorsbostaden är värdefullt ur kulturhistorisk 
och samhällshistorisk synpunkt. Bygglovbefriade komplementbyggnader kan påverka miljön 
negativt, och då är det bra med varsamhetsbestämmelser som reglerar detta. 

Kommunens kommentarer 
Kommunen tackar för yttrandet och vill framföra följande:  
 
En omfattande fotodokumentation har genomförts och läggs i kommunens diariesystem. Fler 
bilder har också lagts till i plan- och genomförandebeskrivningen. 
 

IP-Only  
 
Företaget har flera markförlagda fiberanläggningar i närheten av planområdet. Dessa vill man 
så långt möjligt behålla läget på. Det förutses att flytt av ledningarna bekostas av 
initiativtagaren. Försiktighet måste iakttas vid arbeten kring ledningarna. 

Kommunens kommentarer 
Kommunen tackar för yttrandet och vill framföra följande:  
 
För de ledningar som går över fastigheten och som servar andra fastigheter finns 
markreservat. Flytt av ledningar och kostnader som detta genererar är en fråga mellan 
fastighetsägare och ledningshavare. 
 

Postnord 2019 12 02 
 
Postnord meddelar att vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden så placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin post i 
en fastighetsbox i entréplan. Placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar 
delas ut till adressen. 

Kommunens kommentarer 
Kommunen tackar för yttrandet. 
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Vattenfall Eldistribution AB län 2020 03 17 och 2019 11 21  
 
Vattenfall Eldistribution önskar efter granskningsskedet att genomförandebeskrivningen 
kompletteras med information om att servitut för el-servisledning till prästbostaden behövs, 
om det sker en avstyckning inom fastigheten. Samt kompletterande information om att 
bolaget har elledningar, i tre väderstreck, över fastigheten (i norra, västra och östra delen).  
 
Information om kostnadsansvar mellan fastighetsägare och Vattenfall Eldistribution bör också 
beskrivas. Samt att Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter måste hållas vid byggnation 
samt att byggnation inte får ske över ledningar. Detta vill man ska framgå av 
genomförandebeskrivningen. 
 
I samrådet framfördes liknande synpunkter samt att servisledningar till kyrkan och bostaden 
inte får byggas över. 

Kommunens kommentarer 
Kommunen tackar för yttrandet och vill framföra följande:  
 
Skrivningar ändras i plan- och genomförandebeskrivningen. 
 
Markreservat ses aldrig ut i detaljplan för servisledningar utan bara för ledningar som går över 
en fastighet och som servar även andra fastigheter. Det är dock förbjudet att bygga, enligt 
planen, på de i det närmaste alla lägen för de aktuella servisledningarna (förutom precis inpå 
bostaden). I vanlig ordning när det gäller sådana ledningar på privat kvartersmark är 
kostnadsansvaret en fråga mellan fastighetsägare och ledningshavare. 
 
Vad gäller markreservatet för allmännyttiga ledningar, inom planen, så utgör detta en 
byggnadsfri zon men måste ändå följas upp med att bolaget söker ledningsrätt hos 
Lantmäteriet, för att säkra ledningarnas läge. 

 

Trafikverket 2010 03 24 och 2019 12 05 
 
Under samråd och granskning av detaljplanen framför Trafikverket att hänsyn måste tas till 
den statliga allmänna vägen Riksväg 76. Denna är riksintresse för kommunikationer samt 
primär transportled för farligt gods. Buller från denna måste beaktas och vid planläggning bör 
en bullerutredning tas fram som underlag. Trafikverket vill påpeka att ingen noggrannare 
bullerberäkning verkar ha genomförts. Beräkningen bör utgå fram dagens bullersituation med 
utblick mot 2040. 
 
I samrådet framförs att i samband med planläggning inom 150 meter från stråk med 
transporter av farligt gods bör riskerna med detta beaktas. Även i detta fall bör beräknad trafik 
prognosår 2040 beaktas. 
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I sitt sista yttrande, efter granskningen, meddelar Trafikverket att man inte har något emot att 
detaljplanen antas. 

Kommunens kommentarer 
Kommunen tackar för yttrandet och vill framföra följande:  
 
En farligt-godsutredning har gjorts i samband med planering av ett bostadsområde i centrala 
Skutskär. En redogörelse av denna har lagts till granskningsförslaget av detaljplanen. 
Utredningen visar på extremt små risker för olycka med farligt gods, på mycket närmare 
avstånd till byggnader än vid pågående planområde med Missionskyrkan. 
 
Kommunen anser att de utredningar som gjorts av kommunen och av Jämtmark, på 
Trafikverket, visar att det finns riktigt ordentliga marginaler, i förhållande till godkända 
bullernivåer, inom det avstånd planområdet återfinns gentemot den statliga vägen. 
 

Bygglovenheten i Älvkarleby kommun 2019 12 06 
 
Enheten för fram att en högre samstämmighet vore bra, mellan kulturskyddet för byggnader 
och de tillåtna byggrätter som föreslås i detaljplaneförslaget. 
 
För plusmarken gäller att (i samrådsförslaget) endast bygglovbefriade byggnader tillåts. Inom 
byggrätt för en- och tvåbostadshus kan det införas en utökad lovplikt som reglerar om dessa 
får byggas eller inte, detta gäller de flesta bygglovbefriade åtgärder. Inom PBL 8 kap. 13 § - 
områden får sådana inte heller uppföras för byggnader eller områden. Ett förslag är att kanske 
hela planområdet skulle kunna utses som sådant område. Flera av de bygglovbefriade 
åtgärderna kommer då inte ifråga. 
Med anledning av ovanstående bör bestämmelse på korsmarken ändras så att den endast anger 
vilka byggnader man får uppföra med hjälp av bygglov. Det vore även lämpligt att i 
planbeskrivningen förtydliga om hela området omfattas av förvanskningsförbud eller inte. 
 
Det vore lämpligt att utöka lovplikten för fler av de lovbefriade åtgärderna för hela 
planområdet så som murar, plank, skärmtak och friggebodar samt kanske solceller, solfångare 
och takkupor. Även detta skulle öka tydligheten vad gäller de bygglovbefriade åtgärder som 
ska regleras. Och det gör att förutsättningarna blir desamma även om byggnaderna i framtiden 
nyttjas för bostads- eller centrumändamål. Den utökade lovplikten bör uppföras som en 
punktlista med laghänvisning, på plankartan, för att underlätta framtida användande av den. 
  
Vidare ställer man sig frågande till om den utökade lovplikten ska vara avgiftsfri. 
 
Terminologin kan med fördel ändras vad gäller vad som ”för uppföras” (byggnader) och 
”byte” samt ”ändring” (material och utförande). 
 
Planhandlingarna bör kompletteras med fler bilder på samtliga byggnaderför att få en bild av 
hur de ser ut vid planens upprättande. För att underlätta kulturskydd av dem bör också en 
tydligare byggnadsbeskrivelse till samt en kulturhistorisk värdering. Detta skulle innebära att 
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man i tidigt skede kan avråda från vissa åtgärder, på grund av kulturvärden, utan att större 
utredning behöver vidtas. 

Kommunens kommentarer 
Kommunen tackar för yttrandet och vill framföra följande:  
 
I de rent plantekniska frågeställningarna har vidare samråd hållits med bygglovenheten och 
planförslaget har reviderats efter samrådet. Samstämmighet har uppnåtts vad gäller 
granskningsförslaget av detaljplanen. 
 
Upplandsmuseet har bidragit med en ingående detaljerad beskrivning av kyrkans exteriör och 
denna införs i planbeskrivningen, till granskningsskedet. Fler bilder har också lagts in i 
granskningsförslaget av detaljplanen. 
En omfattande fotodokumentation, över planområdet och dess byggnader, har också utförts 
och denna läggs in i bygg- och miljökontorets ärendehanteringssystem.  
 
 
 
 
 


