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Sammanfattning
Utställningen av Förslag till översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 ägde rum
mellan september och december 2019. Under utställningen inkom synpunkter från 24
olika personer, organisationer och myndigheter. Kommunen har under utställningen
informera om översiktsplanens frågor samt samla in synpunkter från kommuninvånare,
fastighetsägare och övriga berörda.
Under utställningen av planen har en mängd olika frågeställningar lyfts som
exempelvis:






LIS-områden
Bevarande och ianspråktagande av skogsområden
Klimatförändringar
Bullerpåverkan
Dricksvattenförsörjning

Förslag till översiktsplan har nu bearbetas utifrån inkomna yttranden och ett nytt
reviderat förslag finns framtaget för antagande av planen.
I översiktsplanen tas kommunala mål, strategier och riktlinjer fram för att underlätta
vidare planering och lovhantering i kommunen. Flera av de synpunkter som kommit in
efterfrågar en mer detaljerad styrning eller mer underlag. Översiktsplanen som ett
övergripande dokument kan dock inte göras för detaljerad. Därför ger kommunen
förslag på vidare arbeten i översiktsplanen.
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1. Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050
Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 är Älvkarleby kommuns nya
kommuntäckande översiktsplan. Planen ska ersätta den nuvarande översiktsplanen från
2009.
Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 syftar till att ge en övergripande
vägledning för frågor som rör mark- och vattenanvändningen i kommunen.
Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 handlar i huvudsak om hur kommunen
ska utveckla sina prioriterade utvecklingsorter men fördjupar sig även inom ett antal
andra områden som landsbygdsutveckling i strandnära läge, kust och hav, kommunens
mindre orter samt landsbygden mellan kommunens alla orter.

2. Utställningens syfte
Utställningen av detta förslag till översiktsplan syftade till att förbättra de befintliga
beslutsunderlag som ligger till grund för planförslaget. Utställningen syftade även till att
ge sakägare, myndigheter och övriga berörda insyn i arbetet samt möjlighet att påverka
planens utformning.

3. Handlingar och material under utställningen
Under utställningstiden att handlingarna funnits tillgängliga på kommunens hemsida
och i kommunhuset. Både som en interaktiv digital version och som utskrivbara PDFdokument.
Följande handlingar har funnits tillgängliga under samrådet:
 Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050
 Konsekvensbeskrivning (med Miljökonsekvensbeskrivning)
 Samrådsredogörelse
 Kartor
- Markanvändning
- Vattenanvändning
- Förutsättningar
- Miljökvalitetsnormer
- Riksintressen
 Bilaga, Dialog Fallens dag 2017
 Bilaga, Skoldialog
 Bilaga, Framtidens verksamhetsområde - Workshop
 Bilaga, Naturinventering Industriområde Skutskär
 Bilaga, Trafikutredning Skutskärs centrum
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4. Vilka har lämnat in yttranden?
Namn
Försvarsmakten
Trafikverket
Svenska kraftnät
Polisen*
Länsstyrelsen, Uppsala län
Lantmäteriet

Organisation
Statlig myndighet
Statlig myndighet
Statlig myndighet
Statlig myndighet
Statlig myndighet
Statlig myndighet

Namn
Gästrike vatten AB
Gästrike Räddningstjänst
Vattenfall Eldistribution AB

Organisation
Kommunalt bolag
Kommunalförbund
Företag

Moderaterna, Älvkarleby
Kristdemokraterna

Politiskt parti
Politiskt parti

Östhammars kommun*
Tierps kommun*
Gävle kommun*
Sandvikens kommun*
Tekniska avdelningen,
Älvkarleby kommun

Kommun
Kommun
Kommun
Kommun
Kommun

Naturskyddsföreningen
Älvkarleby miljögrupp
Skutskärs Orienteringsklubb
Skutskärs Motorsällskap

Intresseorganisation
Intresseorganisation
Idrottsklubb
Idrottsklubb

Antal yttranden från
privatpersoner: 4 st
* Yttrande utan synpunkter på planförslaget.

5. Synpunkter uppdelat på intresseområden
5.1. Bebyggelse- och förändringsområden
5.1.1. Kommunövergripande
Naturskyddsföreningen skriver under avsnittet ”Att legalisera svartbyggen”:
I ÖP2019 s61 står ”Befintliga bryggor som idag är planstridiga bör” ..”legaliseras”.. På
flera ställen i kommunens tidigare översiktsplaner finns också liknande formuleringar.
Vad har kommunen för allmän policy kring svartbyggen? Borde inte kommunen vara en
rättsvårdande myndighet i detta avseende?
Vidare framför Naturskyddsföreningen att:
I ÖP2019 har man kommundelsvis redovisat förslag till exploateringar. Dessa är i
ÖP2019 benämnda Utbyggnadsområde (för bostäder) eller utvecklingsområde för
industri, bergtäkt, ”natur- och rekreation” eller utredningsområde för vattenverk mm.
Flera av dessa områden är något kommenterade i följande stycken. Allmänt anser vi bör
gälla att kompletterande planeringsunderlag tas fram för dessa exploateringsytor (helst
redan i ÖP)! Det kan handla om naturinventering för att utreda om naturskyddsvärda
ytor finns i olika naturskyddsklasser, om hela eller delar av området är lämpligt/viktigt
för friluftslivet, om kulturvärden eller fornlämningar finns m.fl. beslutsunderlag.
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Kommunens svar på synpunkterna:

Texten ändras för att beskriva följande: De ”svartbyggen” som avses i texten är
bryggor som anses lämpliga på platsen och som sedan tidigare är preskriberade.
Kommunen har under det senaste året gjort en satsning på svartbyggen som är
planstridiga och som ligger på kommunal mark. Dessa byggnadsverk har städats
bort.
Gällande planeringsunderlag har kommunen tidigt i processen gjort en
avgränsning av vad som ska användas som planeringsunderlag. I vissa fall där
tillräckligt underlag saknats har kommunen tagit fram kompletterande underlag.
Vid framtida detaljplaneläggningar är inte hänvisning till ÖP tillräckligt för att ett
områdes användningssätt ska anses lämpligt. Nya underlag kommer att tas fram i
kommande planprocesser.
5.1.2. Skutskär
Moderaterna i Älvkarleby hänvisar till samrådshandlingens bilaga ”framtidens
verksamhetsområden” och framför att de är tveksamma till en etablering av
industriområde vid Glamsen då området saknar viktig infrastruktur. Området skulle
möjligtvis kunna vara intressant den dagen industriområdet i Bultbo är fullt, förutsatt att
infrastrukturen finns på plats.
Eftersom industri/verksamhetsområdet i Södra Älvboda nu kommer att kraftigt
begränsas på grund av det nya vattenverket och upptag i närliggande ås så föreslår vi en
omprioritering att undersöka möjlighet att förvärva mark till ett nytt område Bultbo
redan 2020.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen instämmer i att Glamsen saknar viktig infrastruktur för att det i
dagsläget ska anses som lämpligt för nytt industriområde.
Länsstyrelsen framför synpunkter på följande områden:
Industriområde (S10-13) i Skutskär
I granskningsförslaget finns ett nytt område i Skutskär utpekat som utvecklingsområde
för industriverksamhet väster om järnvägen, S10 – S13. Området utgör i dagsläget till
stor del skogsmark samt en gammal deponi. I området finns det flera vattendrag samt
fuktiga miljöer såsom sumpskogar. Områdena planeras för att till viss del spara dessa.
Området väster om järnvägen är också utpekat i Naturvårdsprogrammet i Uppsala län
för dess förutsättningar för friluftslivet. Länsstyrelsen anser att områdena bör anpassas
ytterligare så att de bevarar mer av områdets mosaik av våtmarker. Eftersom mer
byggnation för boende planeras inom närområdet, anser Länsstyrelsen att möjligheterna
till friluftsliv i området också behöver beaktas i det fortsatta planeringsarbetet.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen tackar för inspelet och meddelar att friluftslivet i området ska beaktas i
det kommande planarbetet. Detta lyfts också in i översiktsplanen.

7

Utställningsredogörelse för förslag till översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050,
Antagandehandling, 2020-03-17

Bostadsområde (S8) i Skutskär
I granskningsförslaget finns ett nytt område i Skutskär utpekat som utvecklingsområde
för bostäder S8. Det föreslagna bostadsområdet ligger i södra ändan av ett längre
sammanhängande grönområde, upp till Bodaskolan. Länsstyrelsen anser att området bör
utformas så att det tar tillvara på det grönstråket istället för att skära av det.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen vill meddela att områdets syfte aldrig har varit att skära av den viktiga
grönkorridoren norr om området. Kommunen anser att grönkorridoren bör
förlängas genom nytt föreslaget bostadsområde S8 för att integrera de omslutande
natur- och friluftvärden som finns i området kring södra Älvboda.
Utveckling av vattenområde V1
Utveckling av vattenområdet Bodaån V1 avser båthus och bryggor. Länsstyrelsen anser att
utvecklingsområdet bör begränsas till de delar av Bodaån som omges av bebyggelse och
inte exempelvis södra delen av Rotskär vilken pekas ut som grön länk.
Kommunens svar på synpunkterna:

Bevarande att grönområden, genom exempelvis planläggning och utpekande av
kommunalt naturreservat, är också att anse som utveckling av vattenområdet
eftersom det säkrar tillgängligheten till vattenområdet. Utveckling är med det sagt
inte synonymt med exploatering. Kommunen menar därför att utvecklingsområdet
bör ligga kvar i sin helhet för att i framtida processer se vattenområdet som en
helhet.
Bostadsområde och vattenverk (S9)
Det utpekade området för bostäder och vattenverk (S9) ingår i Uppsala läns
naturvårdsprogram med klass 2 kopplat till områdets potential som närnaturområde och
dess strandvallsmorfologi. Området ingår också i riksintresse för friluftsliv enligt 3 och 4
kapitlen miljöbalken. Inom området finns en del rödlistade och fridlysta arter kopplade till
sandbarrskogen. Länsstyrelsen anser att en exploatering av området bör ta hänsyn både till
områdets potential för friluftsliv samt dess naturvärden i samband med detaljplaneläggning.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen tackar för synpunkten och vill meddela att dessa värden är viktiga för
områdets attraktivitet. Dessa värden ska beaktas i framtida planläggningar.
Naturskyddsföreningen lämnar flera synpunkter på exploateringsområden i Skutskär:
Ytor utpekade som bebyggelseområden (tät_blandad, medeltät_blandad och
gles_blandad) innehåller lokalt en del naturmark som inte borde redovisas som
bebyggelseytor. I några fall är det skog med naturvårdsvärden.
Ytan Kultur (avser väl kyrkan) inkluderar delar av den parkartade mycket fina skogen
intill kyrkan/ kyrkogården.
Bebyggelseutvecklingsområdet Ändring-S6: ca 60 % av området är tidvis översvämmat
vid högvatten i Dalälven. Denna del ligger tydligen också inom föreslagna
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naturreservatet Rotskär. S6 är väl i övrigt industriområde i nuläget men föreslås som
”utbyggnadsområde” i ÖP2019.
Kommunens svar på synpunkterna:

Den lokala naturmarken i dessa områden utgör tillsammans med bebyggelse en
helhet som är viktig för att visa på bebyggelsens densitet. Vilket är avsikten med
att peka ut tät, medeltät och gles bebyggelse.
Enligt kommunens planunderlag finns inget som tyder på att området riskeras
påverkas av översvämningar vid höga värden. Gällande det föreslagna
naturreservatet på Rotskär så föreslås område S6 och S5 vid Älvskärs båthamn
fråntas från det kommunala naturreservatet.
Området S5 är mycket kontroversiellt och kanske den yta inom ÖP2019 vi är mest
negativ till. Varför ligger småbåtshamnen i Älvskär under rubriken Utveckling av
näringsliv? Hela området bör väl omfattas av 300-meters strandskyddszonen. Inget står
nämnt om LIS-område här. Det utritade området S5 består till ca 50 % av planerat
naturreservat och har höga naturvärden, t.ex. den artrika sandmarken vid scoutstugan
och lövskogen i väster. Myrholmen i norr (ca 15 % av F5-området) har mycket höga
naturvärden och borde absolut vara naturreservat, vilket har framförts till Länsstyrelsen.
Helst borde Myrholmen ingå i Gårdskärskustens naturreservat!
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen vill påpeka att området S5 pekas ut som ”Utveckling av näringsliv och
turism” och inget annat. Detta för att området föreslås utvecklas med gästplatser
och verksamheter som lockar fler människor till området. T.ex. i form av ett
sommarcafé eller mindre butik.
Anledningen till att S5 inte pekas ut som LIS-område beror på att Skutskär som
tätort inte är att anse som landsbygd. LIS (landsbygdsutveckling i strandnära
lägen) kan endast pekas ut på landsbygden. Kommunens definition av landsbygd
finns att läsa i avsnittet om LIS i översiktsplanens huvudhandling.
Även S7 (minigolfbanan och festplatsen) har högt naturvärde, t.ex. de rödlistade
toppjungfrulin och en stor lokal för hårig sandviol. Markanvändningen inom
minigolfbanan har (så här långt) gynnat dessa sällsynta arter.
Man kan undra varför inte åtminstone tre av de fyra områdena klassade som
Verksamhetsområde istället borde redovisas under Industrimark.
Kommunens svar på synpunkterna:

Anledningen till varför kommunen pekar ut områden som ”verksamhetsområden”
är för att ge en vägledning inför kommande planarbeten. Inom
verksamhetsområden ska ingen eller endast en mindre del utgöra tung industri.
Medan ”industriområden” i huvudsak kan omfattas av tyngre industri.
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Söder om Bultbo väster om samhället och järnvägen finns ett förslag till
exploateringsområde; ”Utveckling av industriområde, Skutskär” utritat. Det består av
fyra delområden. Här har en naturinventering utförts (bilaga i ÖP2019). Inventeringen
utfördes under en dag (9/5-2019). Det kan möjligen riktas en del argument mot
inventeringens kvalitet? 1) En dag kan vara för kort period, 2) vegetationen är inte fullt
utvecklad vid den tidpunkten både vad gäller kärlväxter men i synnerhet vad gäller
svampar, 3) inventeringen verkar ha varit helt baserad på fältarbete men borde föregåtts
åtminstone av en snabb flygbildstolkningsgenomgång. Det är inte exakt samma område
som inventerats som det som pekas ut i ÖP2019. Några mindre områden som sannolikt
borde avgränsats i inventeringen är t.ex. (inom det västligaste delområdet) ett mycket
gammalt skogsskifte SV om deponin (söder om ett linjeobjekt nr 21) och en
lövsumpskog centralt i västkanten. Vi ställer oss också frågande till varför man pekar ut
diken i skogsmark som värdeobjekt då diken inom fuktig/våt skogsmark i hög grad
sänker naturvärdet inom sådana objekt (diken inom öppen kulturmark kan däremot
eventuellt innebära vissa naturvärden). Ett snabbt omdöme om området är att förutom
utpekade ytor i inventeringen, eventuellt med tillägg med de två ytorna nämnda ovan, är
dominerat av hyggen och mestadels barrdominerade ungskogar samt har mycket få
artfynd i Artportalen. Vid noggrannare inventering och senare på säsongen hade
möjligen gett en del ytterligare artfynd och värdeobjekt?
Vi anser att det finns argument för att undanta Naturvärdesobjekt 1 och 2 i Swecos
naturinventering från exploateringsförslaget.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen kommer att ta fram kompletterande underlag för att pröva områdets
lämplighet mer i detalj i framtida planprocesser.
Gällande naturvärdesobjekt 1 och 2 anser kommunen att dessa områden bör tas i
anspråk för industriändamål eftersom målet är att samla verksamheter och
industrier på samma plats. Alternativet är att annan mark inom Skutskärs tätort
ska tas i anspråk för samma typ ändamål. Vilket leder till att kommunen kommer
tillskapa ännu fler mindre industriområdet.
Kristdemokraterna i Älvkarleby skriver att planen om 600 nya bostäder i Skutskär
måste sättas i relation till att vi har ett stort antal äldre hus som måste rivas för en
acceptabel standard. Är det ytterligare 600 bostäder som räknas in i planen? Trenden att
folk söker sig från storstäderna till landsbygd och mindre orter, går i vågor. Vi är
tveksamma att 600 nya bostäder inom tidsrymd av 30 år är realistiskt.
Kommunens svar på synpunkterna:

Syftet med planen är att möjliggöra för 600 nya bostäder i Skutskär fram till 2050.
Det är inte enkom kommunen som ansvarar för denna utbyggnad. Förhoppningen
är också att attrahera privata byggherrar. Exakt hur dessa bostäder ska utformas
regleras inte översiktsplanen. Detta lämplighetsprövas i framtida
detaljplaneläggningar. Rivning av äldre hus kan också möjliggöra för fler
bostäder på samma plats om byggnadernas volymer ökas.
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5.1.3. Älvkarleby
Länsstyrelsen framför synpunkter på följande områden:
Verksamhetsområde Ä6 i Älvkarleby
Inom det utpekade verksamhetsområdet Ä6 i Älvkarleby finns observationer i Mosippa i
nära anslutning till det utpekade området. Mosippa omfattas av 8 § artskyddsförordningen.
Beroende på förutsättningarna på platsen kan det försvåra en exploatering av området.

Utbyggnadsområde för bostäder Ä2 i Älvkarleby
I granskningsförslaget finns ett nytt område i Älvkarleby utpekat som
utvecklingsområde för bostäder, Ä2. Området ligger inom Naturvårdsprogrammet och
är utpekat som klass 2. Bland annat områdets potential för friluftsliv samt dess
landformer är utpekade. Bland annat åsens högsta punkt, som ligger inom det utpekade
utbyggnadsområdet, pekas ut. Länsstyrelsen anser att det utpekade utbyggnadsområdet
ska anpassas för att bättre passa in i områdets topografi och för att minska dess
påverkan på områdets möjligheter för friluftsliv.
Det utpekade området påverkas även av resterna efter en skans/fästning. Här vore det
önskvärt om kommunen lyfte fram att trakten vid norra Älvkarleby har, redan under
förhistorisk tid, varit betydelsefull. Här finns ett av nordupplands största gravfält från
järnålder och resterna av en skans/fästning. Till trakten hör också en av tre runstenar i
kommunen. Östanån och Västanån var längre tillbaka en by men var på 1500-talet
uppdelade på två byar. Det äldsta omnämnandet av Älvkarleby i skrift är från 1167. En
1600-talskarta visar en kungsgård väster om älven. Ras vid strandbrinkarna gjorde att
Västanån och kungsgården flyttades västerut men också att äldre lägen rasade ut i älven.
Vid älven finns också platsen för det gamla färjeläget och en samlingsplats för marknad.
Strax norr om stationsområdet finns ett område avsett för utveckling av natur och
rekreation, som också avser att ingå i en grön länk. Norr och väster om detta har skogsmark
angetts som Medelgles blandad stadsbebyggelse och Gles blandad bebyggelse.
Länsstyrelsen anser att denna inritade bebyggelse skär av den gröna länk som avses att
sparas. Skogsmarken ligger inom område med risk för översvämning samt består av
lövskog av värde för vitryggig hackspett. Länsstyrelsen efterfrågar därför en tydligare
avvägning för hur området avses att nyttjas.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen ställer sig frågande till om de observationer som Länsstyrelsen
omnämner är desamma som återfinns i artdatabanken daterade 2011-05-11. I så
fall ligger dessa observerade mosippor sydväst om den grusväg som avgränsar
Ä6-område. Lokalen för dessa mosippor ligger således utanför Ä6-området enligt
kommunens underlag. Områdets naturvärden ska utredas i en framtida
detaljplaneprocess.
Kommunen justerar Ä2 för att bättre passa in i områdets topografi och för att
minska dess påverkan på områdets möjligheter för friluftsliv. Vidare kommer
också trakten vid norra Älvkarleby beskrivas med i översiktsplanen.
Naturskyddsföreningen lämnar följande synpunkter på föreslagna exploateringsområden i
Älvkarleby:
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Området Utveckling av stationsområde i östdelen inkräktar något på en skyddsvärd lövskog
inom 300-meters-strandskyddszonen.
Utbyggnadsområdet Ä2 ligger till stor del inom 300-meters-strandskyddszonen och har
naturvärde i form av ett i Lst-inventeringar utpekat strandvallsområde i sydvästdelen samt
ett fornminne (ett skyttevärn från ryska härjningarna på 1700-talet).
Svårt att förstå vilka principerna varit för att ta fram skiktet Natur och rekreation. Detta
överlappas också på flera ställen av exploateringsförslag (Utbyggnads- och
Verksamhetsområden).
Inom yta ”Kultur” ligger Vattenfall Värnområde Kungsådran men borde väl lämpligen ligga
under någon annan rubrik. Det är ju en typ av skyddad natur.
Kommunens svar på synpunkterna:

Ä2 kommer att ritas om.
Lagret ”Natur och rekreation” som visas i plankartorna är ett lager som visar den
befintliga användningen av ett geografiskt område. Lagret är en generalisering av
sammanhängde grönområden och kan därför i vissa fall gränsa till eller överlappa
andra användningsområden.
5.1.4. Älvkarleö
Naturskyddsföreningen lämnar följande synpunkter på föreslagna
exploateringsområden i Älvkarleö.
LIS-området LISÄ3 berör i nordöst något en äldre lövskog som borde sparas.
Utbyggnadsområdet Ä10 berör längst i söder en värdefull lövrik skog som borde sparas.
Området är i övrigt f.d. odlingsmark som nu delvis nyttjas för hästbete.
Ön söder om kraftverket är inritat som Natur och rekreation trots att en ständigt låst
grind finns vid bron över dit. Det kunde förstås vara värdefullt om allmänheten fick
tillgång till dessa öar per fot och cykel? Detta skulle ju kunna innebära att man lätt
kunde ta sig över till Ambricka-landet söder om forsarna. Det skulle också skapa en
möjlighet till en gång- och cykelled runt älven i Älvkarleby och en diversifiering av
Upplandsleden.
5.1.5. Övrigt
Länsstyrelsen i Uppsala län
Överboda-Tegelbruket-Högmo
De två utpekade utbyggnadsområdena i Överboda-Tegelbruket-Högmo omfattar relativt
stora områden med höga frilufts- och skönhetsvärden. De låglänta delarna av områdena har
även risk för översvämningar. Länsstyrelsen anser att utbyggnadsområdena bör begränsas
eller förtydligas, alternativt tydligare framgå vilken exploateringsgrad inom dem som är
eftersträvansvärd.
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Kommunens svar på synpunkterna:

Tegelbruket omfattas av områdesbestämmelser som begränsar
utbyggnadsmöjligheterna i området.
På Västanån ritas området om för att bespara åkermarken från exploatering.
I Överboda finns detaljplaner som inte är fullt genomförda. I första hand föreslås
dessa byggrätter nyttjas.
Text om detta läggs till i översiktsplanen.
Älvkarleby kommuns tekniska avdelning framför följande:
Lekplatser
I ÖP står, att det bör finnas en närlekplats eller bostadsgård i bostadens närhet och en
grannskapspark, en grön oas för lek, promenader och avkoppling, inom gångavstånd
från bostaden utan att man behöver korsa trafikerade vägar. Det finns 17 stycken
allmänna lekplatser som sköts och förvaltas av kommunen idag.
Nya lekplatser får prövas i samband med nya detaljplaner ska exploateringsområden. Vi
anser att gångavstånd och korsande trafik bör tas bort i formuleringen.

Skola
S14 är felplacerad i kartan. Kommunen äger fastigheten Medora 168:106 i korsningen
Kyrkbyvägen-Idrottsvägen där det tidigare har varit en skola.
S15 bör ligga inom S8 området dvs inom föreslagen bebyggelse vid Älvboda
skogsområde. Nu ligger markeringen vid Näsboda spårcentral.
Kommunens svar på synpunkterna:

Gällande lekplatser så är skrivelsen ingen tvingande bestämmelse. Att ha
gångavstånd till lekplats eller bostadsgård är eftersträvansvärt vid ny
detaljplanering. Skrivelsen föreslås stå kvar.
Gällande S14 och S15 ska en slutgiltig placering av en eventuellt ny skola att
avgöras i ny detaljplan.
Naturskyddsföreningen lämnar i sitt yttrande följande synpunkter:
Långsand
Inga exploateringsförslag i ÖP2019. Skiktet Gles blandad bebyggelse överlappar
naturreservatet Gårdskärskusten i mindre delar i nordöst.
Tegelbruket-Västanån-Överboda-Högmo
Inom området finns två stora utbyggnadsområden utritade. Båda inkluderar avsevärda
arealer åkermark. Båda ligger i delar inom 300-meters-strandskyddzonen men verkar
ändå inte vara LIS-områden? Ytan ÖV2 på Västanåsidan har en skyddsvärd torräng med
rödlistade arter mot vägen i väst. Ytan ÖV1 (på Tegelbruket) har lokalt höga
naturvärden främst i form av lövskog och sandig örtgräsmark. Sistnämnda dock tyvärr
ohävdad.
Ytan ”Gles blandad bebyggelse” innehåller allt möjligt som inte är bebyggt som t. ex:
skogsmark, vattenytor, åkermark, betesmarker, golfbanan, åkermark samt lokalt natur
med hotade rödlistade arter och mycket höga naturvärden.
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Kommunens svar på synpunkterna:

Gällande Långsand så ska kommunen revidera planen så ytan stämmer överens
med naturreservatets gränser.
Gällande Tegelbruket-Överboda-Högmo så ska området på Västanån ritas om så
åkermarken sparas. Båda sidor av älven omfattas av 100 meter strandskydd efter
Länsstyrelsens revidering 2014.
Gällande ytan ”gles blandad bebyggelse” så är det just marken mellan
byggnadsverken (skogsmark, vattenytor, åkermark, etc.) som avgör om
bebyggelsen på platsen är att anse som glesbebyggd.
En kommunmedborgare skriver i sitt yttrande om Gårdskär:
Då det gäller bebyggelse, som dessutom finns på obebyggd mark, är det rätt att planen
understryker betydelsen av god anpassning till de förhållanden som utmärker samhället
Gårdskär. Lika viktigt är det att bebyggelsen sker på för ändamålet lämplig mark. I dag
finns ett flertal obebyggda bostadstomter avstyckade. Somliga ägs av privatpersoner och
somliga är kommunägda. (I vissa fall har avstyckningarna varit outnyttjade i mer än 50
år.) Ett kommunalt initiativ skulle kunna vara att erbjuda dem som nu enskilt äger
obebyggda tomter, ett övertagande. Dessa avstyckade tomter ligger nära befintliga
ledningssystem och skulle då i bästa fall kunna ingå i den kommunala tomtreserven.
Om det bedöms finnas ett behov/efterfrågan på parhus eller bostäder av mindre format,
är det naturligt med en fortsättning västerut från de bostadsrätter som i dag finns utmed
Byggvägen.
I planunderlaget understryks ett flertal gånger att bebyggelse ska undvikas på
odlingsmark och i låglänta områden med risker för vattenansamlingar. Översiktsplanen
anger att ” bebyggelse på brukningsvärd åkermark bör undvikas.”(2.3.6.) SMHI citeras
från plan daterad 2015, att i framtiden kommer nederbörden att öka med 40 % under
vinter och vår. Kommunen äger ett antal avstyckade tomter på åkermark mellan
Skubbviken och Byggvägen.
Insikten om aktuella markförhållanden och saknat behov har medfört att denna mark
fortfarande utnyttjas för jordbruksändamål. Förutom de ovan nämnda skälen är den
leriga och låglänta jorden olämplig som bostadsmark. Avrinning från skogsmark norr
om åkermarken gör att det regelmässigt står mycket vatten ner mot dessa lägre liggande
områden. Enskildas och samhällets kostnader blir mindre om det en gång för alla
avskrivs eventuella tankar om att bebygga denna åkermark.
Kommunens svar på synpunkterna:

Gällande ställningstagandet kring ianspråktagande av odlingsbar åkermark så
menar kommunen i detta fall mark som inte redan är planlagd för
bostadsändamål. I Gårdskär finns idag ett 40-tal byggrätter för nya bostäder. Den
befintliga användningen på dessa områden varierar. Avsikten med översiktsplanen
är att inte ta annan mark än denna redan planlagda mark i anspråk.
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5.2. Infrastruktur
5.2.1. Teknisk försörjning – Kommunövergripande
Naturskyddsföreningen Älvkarleby
VA-utbyggnad – Vattenskyddsområden
Karta över vattenskyddsområdet för nya vattentäkten vid Mon och Uppsalaåsen saknas.
En sådan karta är ett (av flera) viktiga underlag för planering av annan verksamhet
(eventuell exploatering/ utbyggnadsområde).
Kommunens svar på synpunkterna:

Vattenskyddsområdets gränser är ej fastställt och kan därför inte presenteras som
underlag till översiktsplanen.
Gästrike Vatten AB framför följande synpunkter på översiktsplanen:
För att ytterligare förtydliga beskrivningen föreslås några justeringar av texten i avsnitt
2.3.3, rubrikerna ”VA & Energi” och ”Dagvatten”. Nuvarande formulering i ÖP
efterföljs av nytt förslag eller komplettering med kursiverad text.
VA och Energi
Nuvarande formulering:
 Ny bebyggelse ska så långt som möjligt anslutas till kommunalt VA där det
finns kapacitet, eller möjlighet till utökad kapacitet, på det befintliga VA-nätet.
 Bebyggelse med enskilt vatten och avlopp ansluts till det kommunala VA-nätet
där behov finns enligt § 6, Lagen om allmänna vattentjänster.
Nytt förslag:
 Ny bebyggelse som har behov av kommunal VA-försörjning ska i så stor
utsträckning som möjligt lokaliseras till områden där det kapacitetsmässigt
(kvantitet, teknik etc) är möjligt att ansluta till kommunalt VA. Behovet av
kommunal VA-försörjning styrs av 6 § Vattentjänstlagen. En behovsutredning
ska omfatta samtliga vattentjänster (dricksvatten, spillvatten respektive
dagvatten).
Angående dagvatten önskar GVAB att följande ska stå med i översiktsplanen:
Dagvatten




Dagvatten bör så tidigt som möjligt återföras till sitt naturliga kretslopp.
Huvudprincipen är att flödena och föroreningarna från området inte ska öka efter
en exploatering, jämfört med situationen före.
En dagvattenutredning ska göras i samband med exploatering av nya områden
och förnyelse eller förtätning av befintliga bebyggelseområden.
Behovsbedömning enligt 6 § Vattentjänstlagen inför eventuellt beslut om
verksamhetsområde för dagvatten ska också genomföras. Dagvattenutredningen
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bör lämpligtvis utgöra underlag för behovsbedömningen och ska bland annat
beskriva områdets förutsättningar (hydrogeologi), hur avrinningen ska säkras,
hur föroreningsbelastningen minimeras och vilka lösningar som kan vara
lämpliga. Höjdsättning och byggnadssätt ska anpassas så att risken för
olägenhet, till exempel översvämning av bebyggelse i låglänta och instängda
områden, minimeras.
Utanför verksamhetsområde för dagvatten ska lokalt omhändertagande av
dagvatten (LOD) främjas. Om förutsättningar genom infiltration eller
perkolation saknas, ska möjligheten till utjämning eftersträvas.
Föroreningar ska så långt som möjligt begränsas vid källan.
Reningskraven för dagvattnet ska utgå från recipientens (vattenområdets)
känslighet

Förtydligande önskas i avsnitt 6.12, rubrik ”Brandvattenförsörjning”, den tredje
punkten. Det bör framgå man bör se över alternativ till brandvattenförsörjning än det
som nyttjas från ledningsnätet för dricksvatten.
Med anledning av ny vattenförsörjning Mon så har GVAB identifierat områden som kan
behöva tas i anspråk för den nya vattenförsörjningsanläggningen. Ett av områdena
ligger till viss del inom utpekat utbyggnadsområde. GVAB föreslår fortsatt dialog för
att säkerställa att planerad utveckling är möjlig.
Förslag vattenskyddsområde Mon” (avsnitt 2.3.1)
Under förslagen till ekosystemtjänster framkommer att inrättande av nytt
vattenskyddsområde vid Mon har högsta prioritet och att tidplanen för
färdigställande ska vara 2020. GVAB vill påpeka att detta inte är möjligt då pågående
utredningar måste slutföras först eftersom resultatet från dem ska vägas in i
ansökningshandlingarna. Vidare bör även ny miljödom för vattenuttag finnas innan
ansökan om vattenskyddsområde lämnas in.
Dricksvattenförsörjning (avsnitt 2.4.1)
Avsnittet bör kompletteras med beskrivning av befintliga vattentäkterna. Mon
kommer att skapa redundans till de redan befintliga vattentäkterna i Älvkarleby
kommun. De befintliga vattentäkterna har vattenskyddsområden men som är i behov
av revidering för att säkerställa skyddet i ett flergenerationsperspektiv.
Rubriken ”Föroreningsrisker” innefattar betydligt mer än industriområden varför
rubriken bör ändras eller fler risker behandlas i texten.
I kartmaterialet lyfts andra utvecklingsområden än de som nämns i avsnittet detta bör
ses över. GVAB föreslår att kartmaterialet med tillhörande beskrivning kompletteras
med utredningsområde för Mons vattentäkt inklusive områden för den kommande
vattenförsörjningsanläggningen.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen tillgodoser GVABs ovan önskade revideringar i översiktsplanen.
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Svenska Kraftnät framför i sitt yttrande att:
Svenska kraftnät noterar att kraftledningarna i kommunen finns utmärkta i kartan. Vi
önskar att det i kartan även visas vilka ledningar som tillhör transmissionsnätet så att de
går att särskilja från ledningar tillhörande det regionala distributionsnätet.
Transmissionsnätet för el går att hämta via Geodataportalen, se mer information nedan.
Det är positivt att Svenska kraftnäts magnetfältspolicy och tillhörande schablonavstånd
omnämns i översiktsplanen då Svenska kraftnät önskar att kommunen tar motsvarande
hänsyn vid planering av ny bostad- och skolbebyggelse invid befintliga och planerade
stamnätsledningar som Svenska kraftnät gör vid byggnation av nya ledningar.
Svenska kraftnät vill att hänsyn tas till ovan angivna rekommenderade skyddsavstånd
gällande vindkraft och vill framhålla vikten av att kommunen planerar för den mark
som kan komma att behövas för nya kraftledningar vid upprättande av
vindkraftsutbyggnad.
Så länge våra rekommendationer beaktas har Svenska kraftnät inga invändningar mot
aktuell översiktsplan.
Svenska kraftnät vill informera om att våra anläggningsobjekt finns att hämta via
Geodataportalen, www.geodata.se. som WMS eller som en shape-fil. Informationen
innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, stationer
och stationsområden. Utöver den geografiska positionen finns uppgifter om
förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för våra ledningar. Vid
produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anläggningsinformation används
ska följande copyrighttext framgå: ”© Affärsverket svenska kraftnät”.
Ytterligare information rörande samhällsplanering i närheten av våra anläggningar
återfinns i skrifterna Elnät i fysisk planering, Kommunal samhällsplanering vid
stamnätsanläggningar och Vägledning för verksamhet vid markförlagd kabel i
transmissionsnätet. För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida
planer för stamnätet för el hänvisar vi till Systemutvecklingsplan 2018-2027. Dessa
dokument finns publicerade på vår webbplats, www.svk.se.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen tillgodoser Svenska Kraftnäts ovan önskade revideringar i
översiktsplanen.
Vattenfall Eldistribution AB framför följande synpunkter:
I planhandlingen kapitel 6.11 sidan 105 önskar Vattenfall Eldistribution att kommunen
skriver att ”Vattenfall Eldistribution är nätägare….”.
I samrådsredogörelsen framgår det inte att Vattenfall Eldistribution AB lämnat
synpunkter på samrådshandlingarna.
Av vad Vattenfall Eldistribution AB tolkar det är denna del hämtad från Vattenfall
Eldistributions yttrande i samband med samrådet vilket tyder på att kommunen missat
att ange att Vattenfall Eldistribution AB lämnat synpunkter.
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Vattenfall Eldistribution önskar att planhandlingarna kompletteras så att följande
information finns medtaget:
Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar med beteckningen regionalt elnät och
lokalt elnät inom aktuellt område med en spänningsnivå på 0,4 kV till 132 kV både
ledning i luft och ledning i mark inom Älvkarleby kommun.
Vattenfall lämnar följande synpunkter vad gäller lokalt elnät:






Nya exploateringar medför ett behov av både nya ledningar och nya nätstationer
för elförsörjning. Nya ledningar är i stort sett alltid markförlagda kablar i
tätbebyggt område men kan vara både markförlagda kablar och ledningar
byggda i luft på landsbygden.
För att undvika magnetfält ska avstånd från station till stadigvarande vistelse
vara minst 5 meter. För att undvika brandrisk ska avstånd mellan station och
brännbart material vara minst 5 meter.
En tumregel är att längsta kabelväg från nätstation till anslutningspunkt är cirka
200 m. Det kan dock variera beroende på nätstationens kapacitet och områdets
elförbrukning.

Vattenfall Eldistribution lämnar följande synpunkter som gäller för både
elnätanlägningar med beteckningen regionalt elnät och elnätanlägningar med
beteckningen lokalt elnät:








För alla detaljer och anläggningar som placeras invid Vattenfalls
elnätanläggningar gäller att dessa skall placeras så att drift- och
underhållsarbeten av elnätanläggning inte försvåras. Någon anläggning, tex
byggnad, får inte uppföras invid elnätanläggning tillhörande Vattenfall så att de
säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter inte
hålls. Generellt så yrkar Vattenfall att ett minsta avstånd om 50 meter bör gälla
för ny bebyggelse invid luftledningar över 70 kV.
Schaktning och sprängning får inte ske i närheten av Vattenfalls
elnätanläggningar utan att man i god tid inhämtat ledningsägarens medgivande.
Hänsyn ska tas till försiktighetsprincipen som ingår i de allmänna
hänsynsreglerna i miljöbalken avseende att verksamheter eller åtgärder inte
medför skada eller olägenhet för människors hälsa eller miljön.
Ombyggnad eller flytt av Vattenfalls anläggning ska anmälas i god tid.
Ombyggnad/flytt bekostas av den som initierat ärendet, om det inte regleras på
annat sätt i avtal.
Vid behov av ombyggnad av ledningar inom regionalt elnät vilka är
linjekoncessionspliktiga ledningar är det troligt att ny koncession behöver sökas
vilket är tidskrävande.

Vattenfall Eldistribution önskar att kommunen tar med följande information i framtagen
planhandling som ett förtydligande: ”Vattenfall Eldistribution har elnätanläggningar
med beteckningen regionalt elnät och lokalt elnät inom aktuellt område med en
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spänningsnivå på 0,4 kV till 132 kV både ledning i luft och ledning i mark inom
Älvkarleby kommun. Någon anläggning, tex byggnad, får inte uppföras invid
elnätanläggning tillhörande Vattenfall Eldistribution så att de säkerhetsavstånd som
framgår av Elsäkerhetsverkets starkströmsföreskrifter inte hålls eller så att drift- och
underhållsarbeten av elnätanläggning inte försvåras.”
Vattenfall Eldistribution har inget övrigt att erinra i detta ärende.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen tackar för synpunkterna och tillgodoser ovan önskade revideringar i
översiktsplanen.
5.2.2. Trafik och transport - Kommunövergripande
Trafikverket vill informera om att det finns idag brister i tillgängligheten och
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter mellan Älvkarleby och Skutskär.
Trafikverket arbetar därför med att ta fram en vägplan för en ny gång- och cykelväg
mellan orterna. Vägplanen har varit ute på samråd och de åtgärder projektet arbetar med
nu är gång- och cykelväg längs väg 759 från Älvkarleby till och med korsningen med
väg 76, gång- och cykelväg längs väg 786, Långsandsvägen, från korsning med väg 76
till Överboda, inklusive en gång- och cykelport under väg 76, gång- och cykelväg längs
väg 76, från korsningen med väg 759 till befintlig gång- och cykelväg i Skutskär.
Kommunen har tagit fram en trafikutredning för Skutskärs centrum som bilaga till
översiktsplanen. Syftet med utredningen är att göra en översyn av dagens vägnät och
utformning, beträffande framkomlighet, tillgänglighet och säkerhet. Utredningen pekar
ut ett antal åtgärder kommunen bör fortsätta arbeta med. En av de utpekade åtgärderna
var att ta kommunen bör ta fram en utredning för cirkulationsplats i korsningen
Ågatan/väg 76. Trafikverket vill lyfta att kommunen under 2018 tog fram en
trafikutredning för cirkulation i aktuell korsning. Då tog Trafikverket ställningstagandet
att cirkulation inte var lämpligt på platsen under rådande omständigheter.
I översiktsplanen pekar kommunen ut en del sträckor på det statliga vägnätet där de
anser det lämpligt med en hastighetsförändring. Trafikverket förutsätter att kommunen
behandlar hastighetsförändringarna enligt trafikförordningen och att vi får ta del av
remissen.
Vidare skriver Trafikverket att:
”Kommunen pekar i översiktsplanen ut ett nytt industriområde väster om Ostkustbanan.
Området är tämligen oexploaterat i nuläget och kopplingarna över/under Ostkustbanan
till väg 76 är få. Trafikverket vill påpeka att det är av stor vikt att kommunen ser över
huruvida kopplingarna till väg 76 är tillräckliga för exploateringarna.
Väg, järnvägar och deras trafikering kan utgöra fysiska hinder för människor att röra sig
fritt. De kan bli och utgöra barriärer i ett samhälle. Barriärer för människors
tillgänglighet påverkas av deras relation till olika målpunkter, som till exempel
centrumverksamhet, skolor, arbetsplatser och knutpunkter för kollektivtrafik. Ett av
kommunens utpekade LIS-områden, LISÄ3 i Älvkarleö bruk, är belagt över allmän
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statlig väg 758. Trafikverket vill förespråka att kommunen i planeringen för LISÄ3
arbetar för att minimera barriäreffekten av väg 758 och arbetar med säkra övergångar
för oskyddade trafikanter”.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen tackar för synpunkterna och vill framföra följande:
Vid utpekandet av Bultbo som nytt industriområde har bland annat Trafikverkets
nationella vägdatabas (NVDB) använts som planeringsunderlag. I NVDB framgår
att sträckan Bultbovägen från riksväg 76 har god framkomlighet för lastbil med
släp samt är tillgänglig för lastbilstrafik hela året förutom vid svår för
tjällossning.
För att undvika svår tjällossning ska åtgärder beskrivas och vidtas i samband med
detaljplaneläggning.
Ett eventuellt genomförande av industriområdet kommer dock att kräva
skyddstågärder mot befintliga bostäder utmed Bultbovägen.
Gällande LISÄ3 så lägger kommunen till en kommentar om barriäreffekter i
beskrivningen av LIS-området samtidigt som områdets avgränsning revideras.
Älvkarleby kommuns tekniska avdelning framför i sitt yttrande följande synpunkter:
Laddstationer
Det anges 7 laddstationer i kommunen till år 2030. Vi anser att det borde stå att
laddstationer ska erbjudas på alla orter. Att ange exakt antal är svårt.
Pendlarparkeringar
ÖP föreslår vid samtliga tågstationer, Dragon Gate, Älvkarlebykrysset,
Gårdskärskrysset samt Långsandsvägen/Tegelbruksgatan. Kommunen är inte markägare
på alla dessa platser. Vi behöver betala markintrång och sedan bära kostnaden för
anläggandet och drift av ytorna. Genomförande måste ske efter budgetering.
Cykelvägar
Kommunen driftar bara vissa vägar i övrigt är det vägföreningarnas ansvar. Det blir ett
bekymmer att anlägga GC-vägar och sköta dessa inom föreningarnas områden.
Trafikverket ansvarar för väg 291 mellan Älvkarleby och Marma exempelvis så om en
cykelbana ska anläggas där så måste Trafikverket fatta beslut. Med andra ord
kommunen råder inte över alla vägområden.
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Kommunens svar på synpunkterna:

Gällande antalet snabbladdstationer som beskrivits i texten så är denna siffra
hämtad från texten ”Strategi för utbyggnad av laddstationer i östra
mellansverige”. I strategin har sju platser i Älvkarleby kommun pekats ut som
mycket viktiga i sitt sammanhang för att nå målet om fossiloberoende fordonsflotta
år 2030.
Kommunen vill slutligen poängtera att det inte är kommunen själv som ska
genomföra hela översiktsplanen. En översiktsplan bör genomföras av flera
aktörer. Det är således inte kommunens enskilda uppgift att uppföra
pendlarparkeringar och GC-vägar i kommunen.

Kristdemokraterna i Älvkarleby (KD) menar att tankställen och
snabbladdningsstationer ska etableras vid tågstationerna Skutskär, Älvkarleby och
Marma. Övriga förslag i planen som Dragon Gate, Älvkarlebykrysset och Preem i
Skutskär anser vi att näringsidkarna själva ska ta ansvar för.
Vidare skriver KD att fler parkeringsmöjligheter för bilar måste skapas i Skutskärs
centrum, parkeringshus eller annan yta som kan användas. Där kan även en
snabbladdningsstation finnas tillresande som har behov av service i centrum.
Gällande cykelvägar föreslår KD en ny cykelväg efter Centralgatan mellan Skutskärs
centrum och Skogslunds kiosk. En annan viktig åtgärd för en trygg och säker skolväg
både vinter och sommar, är att säkerställa tillgängligheten för både barn och vuxna
längs Östra vägen från Jungfruholmen förbi församlingshemmet till Rotskärsbron. En
stor del av skolvägen till Rotskärsskolan, respektive förskolorna vid jungfruholmen
saknar trottoar.
Här skulle kommunen kunna köpa mark av kyrkan och andra markägare för att själva
bygga denna trottoar samt göra hemställan till Vägverket att enkelrikta trafiken.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen tackar för synpunkter och vill framföra följande:
Kommunen välkomnar andra aktörer att uppföra laddstationer för elbilar inom
kommunens gränser.
GC-vägar längs Centralgatan och Östra vägen är redan prioriterade i
översiktsplanens utställningshandling. Dessa förslag föreslås ligga kvar i
antagandehandlingen.
En kommunmedborgare skriver i sitt yttrande om Gårdskär:
Beträffande tankar om gång-/cykelväg utmed byns genomfartsled förordas snarare en
hastighetsbegränsning till 40 km/tim. Det ligger också i linje med det som förordas
allmänt inom tätbebyggt område. Det är en åtgärd som genom kommunens
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rekommendation till väghållaren, säkerligen också skulle kunna vinna gehör. Därmed
erhålls en säkerhetshöjande åtgärd i närtid.
Vidare skriver samma medborgare att ”Gårdskär har ett kommunalt reningsverk för
avloppsvatten. Reningsverket förefaller att sakna kapacitet för att tillgodose alla
bydelar. Områden som Fårskär och Rudden saknar också kommunalt avloppssystem. I
en översiktsplan som sträcker sig 30 år fram i tiden är det på sin plats att dessa brister
lyfts fram. Likaså att det finns en ambition om åtgärdande.
Från reningsverkets sedimenteringsbassäng leds det ”processade” avloppsvattnet ut i
Skarsundsbäcken som i sin tur mynnar ut vid Kramsill. Detta ligger i omedelbar
anslutning till ett stugområdet vid Skeppsholmen. Söder därom finns ett område som är
mycket långgrunt. Länsstyrelsen har där ställt iordning (inhägnat) ett strandområde för
tänkt bete. Badet vid Stigenbergs kommer straxt därefter. Det är en sorgesam syn att se
den miljöpåverkan som avloppsvattnet genererar i mynningsområdet KramsillSkeppsholmen. Effekterna på det utanförliggande grunda havsområdet är också
påtagliga. I översiktsplanen är det rimligt att det finns tankar om hur detta ska hanteras”.
Kommunens svar på synpunkterna:

Förslaget om att uppföra en GC-väg handlar om att skydda de oskyddade
trafikanter som idag för sig fram i vägrenen. Denna problematik skulle återstå
även vid sänkning av hastighetsbegränsningen.
Gällande spillvattenhanteringen så kontrollerar Gästrike Vatten löpande sin drift
och tar prover på utgående avloppsvatten utifrån de krav som finns för gällande
tillstånd vid aktuellt reningsverk. GVAB har hållit sig innanför gällande tillstånd
med god marginal och tillståndsmyndigheten i Älvkarleby kommun genomför
kontinuerligt tillsyn av verksamheten.
Vid tillkommande bebyggelse av Gårdskärs så måste det också säkerställas att
befintligt system klarar av en ökad belastning.

5.3. Klimatanpassning
Naturskyddsföreningen i Älvkarleby skriver i sitt yttrande att:
På grund av det akuta läge som gäller beträffande klimatsituationen i världen anser
föreningen att det är viktigt att Älvkarleby kommun i sin långsiktiga plan bidrar till en
mer positiv utveckling av klimatet. Vi anser att kommunens mål bör vara nollutsläpp
från fossila bränslen år 2030. För detta krävs en strukturerad och strategisk plan med
konkreta målnivåer och regelbunden uppföljning.
Vidare skriver Naturskyddsföreningen att: Det krävs stora och genomgripande
förändringar i samhället i en takt och omfattning som aldrig tidigare skådats för att
hejda klimatförändringarna, som nu blir allt tydligare världen över. Vi tycker det är
positivt att ÖP har reviderats och att klimataspekten finns med på flera ställen i denna
version av ÖP. Men det räcker inte. Energianvändningen måste minska radikalt för att
uppnå ett hållbart energisystem. I regeringens klimatpolitiska ramverk som
presenterades 2019-12-17 redovisades att alla politiska förslag ska bedömas med
avseende på konsekvenser för klimatet och att samhällsmål ses över och justeras för att
ligga i linje med klimatmål.
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Detta innebär för Älvkarlebys del att energianvändningen måste effektiviseras inom alla
sektorer, vilket handlar om stora förändringar i hur vi lever, reser, bor och konsumerar.
Bostäder och service, industri och transporter står för de största delarna av
energianvändningen. Därför måste mer betoning ligga på att konkret minska
koldioxidutsläppen med ett tydligt fossilfritt mål, och klimataspekten ska vara
grundläggande, övergripande och integrerad i all planering i Älvkarleby kommun. Det
är bråttom med klimatomställningen!
Konsekvenser för ÖP
I bakgrunden till översiktsplanen (1.1) står det att en av anledningarna till att ÖP måste
revideras är att ”ny kunskap om klimatförändringarna tillkommit”. Av de globala målen
för hållbar utveckling bedöms följande klimatmål (nr 13) vara relevant för Älvkarleby
kommun: ”Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringarna och dess
konsekvenser” (2.1.1).
Vidare kan man i ÖP läsa att ”klimatförändringarna är ett av vår tids mest angelägna
miljöproblem” och att ”Älvkarleby kommun måste därför ta sin del av ansvaret för att
minska utsläppen av växthusgaser och begränsa klimatpåverkan och dess effekter”
(2.1.4). Då bör det framgå tydligare i ÖP hur dessa mål ska nås.
Därför föreslår vi att i riktlinjer för all verksamhet ska klimataspekten vara
grundläggande och överordnad. Det står en viktig mening under ”riktlinjer” under 2.3.2
”Klimat och risk”, ”Ett projekts klimatpåverkan ska belysas redan i samband med
planbesked eller annan form av initiering”.
Vi anser att det inte räcker med att endast belysa klimatpåverkan utan här behövs
tillägget ”minimering av klimatpåverkan är nödvändig”! Det är ju det viktigaste i en
klimatomställning! Denna riktlinje måste gälla alla typer av projekt inom alla sektorer i
kommunen såsom uppförande av byggnader, materialval, drivmedel av arbetsfordon,
energiförsörjning, industri, infrastruktur, lekplatser, parker o.s.v., men även befintlig
verksamhet.
Alltså anser vi att skrivelsen i denna riktlinje omarbetas med betoning på minimering av
klimatpåverkan och placeras först av alla riktlinjer i översiktsplanen och är ett
övergripande mål som ska vara vägledande enligt det globala miljömålet som
Älvkarleby kommun vill följa och som ska integreras i all verksamhet och alla planer.
Kommunens svar på synpunkterna:

Älvkarleby kommun har en antagen energistrategi som kommunens olika sektorer
ska jobba efter. I denna strategi framgår det bland annat att kommunens
fordonsflotta ska vara fossilbränslefri år 2030, att samtliga verksamheter ska ha
en egen energiplan att arbeta efter och att gröna hyresavtal ska införas i
kommunens fastigheter.
I ”Färdplan för ett hållbart län” har Älvkarleby kommunen lovat att bland annat
minska klimatpåverkan från måltider och bygg- och anläggningsprojekt.
Kommunen ska också öka produktion och användning av förnybar energi genom
att till exempel installera solceller vid nybyggnation.
Dessa två styrdokument tillsammans med de kommande kommunala klimatmålen
utgör en viktig del i att anpassa kommunen för de klimatanpassningar som krävs.
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Under övergripande mål 2.1.4 ska föreslås att en plan utarbetas för att Älvkarleby
kommun ska bli fossilfritt år 2030! Älvkarleby kommun har anslutit sig Uppsala läns
”Färdplan för ett hållbart län, åtgärder för minskad klimatpåverkan” och angivit sju mål
som man vill arbeta med. Vi anser att det är förtjänstfullt, men att målen är alltför lågt
ställda. Till exempel är transport- och resesektorn endast täckt till en mindre del av de
åtgärder som kommunen vill arbeta med. Det är helt otillräckligt.
I grafiken på sid 20 saknas klimatmålet från sid 16, ruta nr 13! Det är ju ett
övergripande mål.
Kommunens svar på synpunkterna:

Mål 13,”Bekämpa klimatförändringen”, är inringat som relevant för Älvkarleby
kommun i figuren på sida 16. Detta mål lyfts även in i figuren på sid 20.
Under 2.2
vill vi ha tillägget att ”fokus ska ligga på omställning till fossilfri energianvändning och
naturresursbesparing”.
Under 2.3.
Pollinering bör stå med redan under reglerande ekosystemtjänster, eftersom det är ett
välkänt begrepp. Det ska ju vara i fokus för planeringen, enligt sid 24.
Förslag sidan 25 vill vi gärna förändra texten till att ”Kommunen ska medverka till att
förbättra möjligheter till reproduktion för fisk. Där ingår bland annat att minska antalet
vandringshinder i vattendrag”.
Kommunens svar på synpunkterna:

Delar av föreslaget tillägg i avsnitt 2.2. läggs till i planen.
Pollinering läggs till i avsnittet om reglerande ekosystemtjänster.
Texten om vandringshinder skrivs om.
Vi vill att fokus läggs på klimataspekten och följaktligen skrivs överst i riktlinjer för alla
de olika sektorerna.
2.3.1 Riktlinjer sid 27.
Första riktlinjen föreslås vara följande tillägg: All planering och genomförande av
åtgärder för natur- och kulturmiljöer och friluftsliv ska präglas av minimal
klimatpåverkan.
Kommunens svar på synpunkterna:

Riktlinjen läggs till.
2.3.1 sid 28.
Efter ”riktlinjer för skogsförvaltningen bör tas fram” vill vi ha tillägget: För
kommunägda skogar bör prioriteras biologisk mångfald och rekreationsmöjligheter för
kommunens invånare och klimataspekter framför att skogsinnehavet ska gå med vinst.
Tierp kommun kan vara ett föredöme i frågan.

24

Utställningsredogörelse för förslag till översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050,
Antagandehandling, 2020-03-17

2.3.1 sid 28.
För att barn och ungdom ska känna en bättre anknytning till skog vill vi inrätta speciella
skolskogar i nära anslutning till varje grundskola.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen föreslår att kommunens skogsområden görs tillgängliga för samtliga
medborgare. Precis som en av riktlinjerna i avsnitt 2.3.1. framhäver.
2.3.2 sid 29.
Angående bebyggelseutveckling. Här bör det tilläggas att klimatpåverkan ska
minimeras vid uppförande av ny bebyggelse och infrastruktur. Trä och andra
naturmaterial används för att minimera klimatpåverkan. Föreslås också att kommunen
installerar solpaneler på sina byggnader och inför andra energibesparande åtgärder i den
egna verksamheten, se nedan.
Kommunens svar på synpunkterna:

Synpunkten läggs till i texten.
2.3.2 sid 29 och 31.
Bra om att ”öka andelen hållbara transporter som gång, cykel och kollektivtrafik.” Med
tanke på globala målet ”omedelbara åtgärder för att minska klimatförändringarna”
måste etableringen av laddningsstationer för elbilar samt tankställen för förnybara
drivmedel i kommunen ske snabbare, med början direkt år 2020 och vara färdigt 2025.
En aspekt är också att tillgången på laddningsstationer m.m. är viktigt för att locka
turister och besökare till kommunen. Det är därför viktigt att laddningsstationer finns
placerade centralt nära älven i Älvkarleby samhälle.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen ställer sig bakom synpunkten och ändrar förslagets tidplan till 2025.
2.3.2 sid 29.
Väg 76 är ett problemområde i kommunen. Enligt Trafikverkets utredning (6.10 sid
105) kommer vägtrafiken öka med 1,2 % årligen i länet under åren 2014-2040, och
redan nu trafikeras sträckan av 8000 fordon per dygn varav 7 % är godstrafik. Om
prognosen skulle stämma nära 11000 fordon per dygn år 2040, en ökning med ca 36 %!
Här borde fokus ligga på att minska trafikvolymen både vad gäller persontrafik och
godstransporter på väg 76, för att minska klimatpåverkan och annan negativ
miljöpåverkan. Ökade person- och godstransporter på järnväg ska ingå i ÖP. Där ingår
att utreda möjligheten för ökade järnvägstransporter av skogsråvara och färdiga
produkter till och från massafabriker.
Kommunens svar på synpunkterna:

ÖP-strategins syfte är att vi i Älvkarleby kommun ska bli bättre på att nyttja
kollektivtrafiken i vardagen. En ökning av trafiken på Rv76 är inte önskvärt.
Kommunen ska därför i första hand jobba för en utvecklad kollektivtrafik och i
andra att utveckla GC-vägar och tillgängligheten till kollektivtrafiken.
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2.3.2 sid 32.
Utmärkt med kommunal cykelstrategi. Engagera aktiva cyklister i utformningen av den.
Cyklister värderar helt andra aspekter än bilister (och gående)!
2.3.2 sid 32.
VA och energi punkt 4: Tidplan för färdigställande av utveckling av nya anläggningar
för förnybar energi måste tidigareläggas före år 2030 i enlighet med övergripande
målen. Klimatarbetet måste gå snabbare. När det gäller materialförsörjningsplanen
måste klimataspekten vara med i val av klimatsmarta material som i första hand är
återanvändbara och i andra hand är återvinningsbara väljas.
Kommunens svar på synpunkterna:

Tidplan ändras till att omfatta ”påbörjas 2020” istället för att vara färdigställt
2030. Utvecklingen av dessa anläggningar kommer att behövas även efter 2030.
2.3.2 sid 32.
Vad menas med utveckling av vattenkraft genom nya anläggningar?
Kommunens svar på synpunkterna:

Det kan till exempel handla om utnyttjande av vågkraft. Det är inte kommunens
avsikt att uppföra nya vattenkraftverk i kommunen.
2.3.2 sid 33.
Betona klimataspekter som första punkt i listan.
2.3.2 sid 33.
Skogsområden och naturområden måste vara lättillgängliga för kommunens innevånare.
2.3.2. sid 34.
En punkt om att ”Lokal energiproduktion och introduktion av solenergiproduktion bör
prioriteras.”
Kommunens svar på synpunkterna:

Punkten läggs till under avsnittet VA och energi under 2.3.2.
2.3.2 sid 34. Dagvatten.
Det är en klar diskrepans mellan första punkten i listan att dagvatten bör återföras till
sitt naturliga kretslopp och en senare om att ”lokalt omhändertagande ska främjas i
lämpliga områden ”(vår understrykning). Vi anser att lokalt omhändertagande bör vara
regeln och undantag motiveras, i annat fall kommer inget att hända.
Kommunens svar på synpunkterna:

Var god notera att första punkten gäller allt dagvatten medan punkt fyra gäller
dagvatten på tomtmark.
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2.3.2 sid 34. Trafik.
Utmärkt med cykelsatsningar! Engagera aktiva cyklister i utformning av
cykelsatsningar för att optimera insatser. Glöm inte bort förbättrade säkra parkeringar i
bostadsområden och vid tågstationer och busshållplatser.
2.3.3 sid 37.
Betona i all planering av näringsliv och turism att riktlinjerna ska vara att
klimatpåverkan minimeras och fossilfri verksamhet ska vara målet i kommunen.
2.3.3 sid 37.
Stimulera båtar med icke fossildriven framdrivning, till exempel genom lägre avgifter.
2.3.2 sid 37.
Sista riktlinjen är otydlig. Vad avses för typ av anläggningar på land?
Kommunens svar på synpunkterna:

Med detta avses anläggningar med koppling till den befintliga vattenkraften i
kommunen.
(Övriga synpunkter: 2.3.4.2 sid 42 där står att verksamheter som kan medföra risk för
grundvattnet inte är lämpligt på södra industriområdet. Den skrotanläggning som nu
finns där innebär allvarliga risker för grundvattnet med läckage av oljor och
bränslerester ner i marken).
Kommunens svar på synpunkterna:

Verksamheter som medför risk för grundvattnet inom vattenskyddsområden kräver
dispens.
2.3.6 sid 55. Landsbygden.
Trä och andra naturmaterial bör användas vid byggande. Egen elproduktion ska
stimuleras.
2.5 sid 65. Definition av landsbygd i Älvkarleby kommun.
Första stycket bör skrivas om. Det här är ett exempel på dunkelt tänkt och konstigt
skrivet, tycker vi.
Kommunens svar på synpunkterna:

Första stycket tas bort från planförslaget.
4.4 - 4.6 finns ej med i den digitala versionen.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen tackar för upplysningen. Avsnitten lyfts in i den digitala versionen.
4.6 sid 83. Ballastförsörjning.
Bra att åsarna skyddas men stycket kan ändras så att det blir lättare att förstå.
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6.10 sid 104. Gång- och cykelvägar.
Bra att det planeras sammanhängande vägar för gång- och cykeltrafik. Viktig att även
tänka på parkeringsmöjligheter för dyra cyklar och att det ska fungera under vintern
(minst halva året). Avståndet mellan orterna är snarare 6-9 km än 5-6 som anges i
texten. Engagera aktiva cyklister i utformningen.
6.11 sid 109. Värme.
Så vitt vi känner till finns spillvärme från Stora Ensos fabrik tillgänglig för
uppvärmning. För att minska klimatpåverkan bör den naturligtvis användas i största
möjliga utsträckning. Kan rimligen ingå i den klimathandlingsplan som kommunen bör
utveckla. Pyrolys är en annan viktig metod att på ett effektivt och klimatriktigt sätt
nyttja energi i organiskt material.
6.12. sid 109. Miljö och riskfaktorer stigande havsvattennivåer.
En analys sker här av risken för höjda havsvattennivåer. Vidare sker på annat håll en
analys av risken för höga vattenföringar i Dalälven. Vi kan inte se att man kopplat
samman dessa båda fenomen. Vad händer till exempel om man får ett riktigt lågtryck
med mycket regn, ökande vattennivå i havet och en kraftig nordlig vind. Då ökar risken
för en översvämning i nedre delen av älven ytterligare. Vid Vattenfall använder man nu
högre säkerhetsnivåer än vad som kan inträffa var 100:e år.
Kommunens svar på synpunkterna:

Bland riktlinjerna i avsnitt 2.3.2. framgår att ”ny bebyggelse och
samhällsfunktioner av betydande vikt behöver ha en färdig golvhöjd på 3 meter
över medelhavsnivån”.
Detta är ett resultat av riskerna med höga flöden i älven, ökade havsnivåer och
stormvågor. När dessa sammanfaller kan vattennivåerna temporärt öka med 2,8
meter. Detta ska förtydligas ytterligare i riktlinjen.
Kommunens egen verksamhet
När det gäller kommunala verksamheter bör kommunen föregå med goda exempel för
att minska klimatpåverkan. Nedan listas några förslag på åtgärder.
Plan för fossilfritt 2030
Kommunen bör ta fram en konkret åtgärdsplan för att bli fossilfri år 2030. Planen bör
innehålla en koldioxidbudget med utsläppsminskningar på minst 10% per år och
inkludera konsumtionsbaserade och indirekta utsläpp. Planen bör tas fram i samarbete
med andra aktörer i kommunen som stora företag och ideella organisationer.
Klimatsmarta transporter
Underlätta ännu mer för kommunens invånare att resa klimatvänligt genom att utveckla
gång- och cykelvägar, kollektivtrafik, cykelparkeringar, laddmöjligheter för elbilar samt
underlätta för etablering av laddbara bilpooler.
Klimatsmarta resor
Klimatpåverkan av arbetsresorna inom kommunal verksamhet minimeras genom en
skarp resepolicy som tar hänsyn till klimatpåverkan. En sådan kan till exempel innebära
att lokala resor i första hand ska ske genom kollektivtrafik, gång och cykel, samt att
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längre resor ska göras med tåg och att flyg endast används i väl definierade
undantagsfall.
Fossilfri fordonsflotta
Alla fordon som drivs i kommunal regi, till exempel för kollektivtrafik, leveranser,
tjänstefordon, arbetsfordon och maskiner bör vara fossilfria.
Minskad energianvändning och 100 % förnybart
Kommunen kan minska sin energianvändning och välja helt förnybart för uppvärmning
och el till sina fastigheter. Installera solpaneler på kommunens byggnader och styra över
mot energieffektiv uppvärmning, isolering, ventilation, elsystem och belysning. Vid all
planering av bebyggelse ska energieffektivitet vara ett självklart krav vid såväl
byggnationen som vid driften. Det ska också vara med i upphandlingen. Förenkla för
kommunens invånare och företag genom kommunal energirådgivning, solkartor som
visar hur mycket solenergi som når olika tak och kartläggning av bästa placeringen av
vindkraftverk. Taxan för värme i lägenheter styrs över till att betalas av hyresgästerna
själva, vilket skulle minska energianvändningen då onödigt höga innetemperaturer i
lägenheter minskas. Ta bättre till vara på spillvärme i kommunen från befintlig industri
och eventuell spillvärme från nya verksamheter.
Minska vattenanvändningen i kommunen
Vattentillgången påverkas av klimatförändringarna. Sträva mot att ändra debitering för
VA, så att kunderna betalar för mer för själva vattenförbrukningen och mycket mindre
för den fasta avgiften. På så vis skulle det finnas incitament för att spara på vatten. Som
taxan nu är konstruerad, kostar det nästan inget att slösa på vatten.
Klimatsmarta material
Kommunen ska ställa krav på klimatvänliga material vid upphandling inför bygg- och
renoveringsprojekt och andra projekt. Minska mängden produkter med fossil
ursprungsråvara, förlänga materialets livslängd och cirkulera byggmaterial och
produkter. Välj endast plast från återvunnen eller förnybar råvara.
Inför mer vegetariskt och ekologisk mat inom skola och omsorg
Minska matens klimat- och miljöpåverkan genom att anta mål för mer vegetariskt och
ekologiskt och ställ krav på det i upphandlingen. Vildsvinskött kan vara ett alternativ till
annat kött och har lägre klimatpåverkan.
Fossilfria investeringar
Se över hur kommunens kapital är placerat och styr bort det från innehav i bolag som
utvinner, distribuerar eller producerar fossila bränslen eller energi. Investera i stället i
hållbara och fossilfria alternativ.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen tackar för en mycket intressant lista. Delar av dessa förslag finns i
redan antagna energistrategin. I övrigt kan dessa punkter behandlas i de
kommande kommunala miljömålen som åtgärder för att uppnå målen.
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5.4. Kultur och fritid
Kulturmiljö och fornlämningar
Länsstyrelsen vill fortsatt framhålla att kommunen har stor möjlighet att på olika vis lyfta
fram de olika kulturmiljöerna och dess värden som finns i kommunen in i översiktsplanen
och integrera de mer i texten som helhet. I avsnittet 2.3 Markanvändning, om kulturmiljö
står det att ”kulturarvet är en självklar utgångspunkt vid lokal och regional utveckling”.
Trots detta är det fortfarande svårt att se kulturmiljövärdena integrerade i t.ex. avsnitten om
utvecklingsorterna/prioriterade utvecklingsorterna. Länsstyrelsen noterar däremot att
kulturvärdena lyfts i större utsträckning i de avsnitt som beskriver landsbygdens utveckling.
Länsstyrelsen skrev i sitt samrådsyttrande att det är viktigt att lyfta fram de skyddade
kyrkomiljöerna i översiktsplanen, både i text och på karta över kulturhistoriskt värdefulla
miljöer. Länsstyrelsen konstaterar att det står fortfarande nästan ingen specifik beskrivning
över kommunens kyrkor i texten, och att dessa saknas på karta över kulturmiljö. För andra
kyrkomiljöer behövs tillstånd enligt 4 kap. Kulturmiljölagen (1988:950, KML), och detta
bör även nämnas i översiktsplanen.
Länsstyrelsen anser fortfarande att kulturmiljöer inte är tydligt framställda i det tillhörande
kartmaterialet. Det är positivt att riksintressen för kulturmiljö redovisas tillsammans med de
övriga riksintressena. Däremot framgår det inte i kartor över utvecklingsorterna, var
kulturhistoriskt värdefulla områden ligger i förhållande till områden för utveckling, varför
det är svårt att bedöma dess samband. Länsstyrelsen medger dock att införa ytterligare skikt
kan upplevas överbelastat. Dock borde kommunen se över om det är möjligt att redovisa
skyddade områden och utvecklingsområden tillsammans.
Länsstyrelsen ställer sig positiv till att Dalälven och dess vattenmiljöers historiska betydelse
lyfts upp i avsnittet om markanvändning gällande kulturmiljö, samt under avsnitt 2.4
Vattenanvändning. Detta kan med fördel utvecklas ännu mer.
Kommunens svar på synpunkterna:

De kulturhistorisk viktiga områdena, som är en förutsättning i planen, lyfts fram i
avsnitt 6.5. på sidorna 97-101 i utställningshandlingen. Dessa områden visas
också på sida 8 i kartbilagan för förutsättningar.
Kommunen väljer dock att lägga till utvecklingsområdena i kartbilagan för
förutsättningar.
Fornlämningar
Enligt kulturmiljölagen ska fornlämningar ha tillkommit före 1850 och fartygslämningar
ska ha förlist före 1850. Detta innebär att det inte enbart är de äldsta lämningarna efter
människan som är fornlämningar och som är skyddade enligt kulturmiljölagen.
Den interaktiva kartan redovisar lämningar som finns Riksantikvarieämbetets söktjänst
https://app.raa.se/open/fornsok/ och alla redovisas som fornlämningar. Fornsök innehåller
fornlämningar men också övrig kulturhistorisk lämning. De senare omfattas inte av
kulturmiljölagens skydd.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen tydliggör detta i texten.
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Naturskyddsföreningen Älvkarleby:
Crossgropen i f.d. Fråganbotäkten
Crossgropen kan ställas i fråga, dels pga miljörisker inom framtida vattentäktsområdet,
men också pga allvarligt buller som kan påverka t. ex området S9 (Mon ”utredningsområde för vattenverk och bostäder”).
Kommunens svar på synpunkterna:

Driften av crossgropen kommer att diskuteras vidare med berörda parter inför
inrättandet av vattenskyddsområde.
Gällande framtida bullerstörningar så är crossgropen en förutsättning som ligger
till grund för planeringen. Utformning och placering av nya bostäder i
bullerkänsliga lägen ska anpassas efter crossgropen. Inte tvärtom.
Badplatser
På s.62 i ÖP2019 föreslås en ny badplats vid Harsudden (öster om Gårdskär). Platsen
ligger på ett fullständigt oexploaterat avsnitt av kusten inom Gårdskärskustens
naturreservat. Inte ens en stig går i nuläget ut dit. Det är klart olämpligt att placera en
badplats där. Om överhuvudtaget någon påverkan ska ske bör den minimeras!
Kommunens svar på synpunkterna:

För att öka tillgängligheten till naturen och friluftslivet måste vissa åtgärder
genomföras. Eftersom det befintliga Stigenbergsbadet, som ett resultat av
landhöjningen, blivit olämplig som badplats måste ny plats utses. Harsudden har i
samråd med Länsstyrelsen utsetts till en lämplig plats. Harsudden är också en
plats som inte ges samma påverkan av landhöjningen.
Skutskärs Motorsällskap framför följande synpunkter:
När vi studerar utvecklingsplanen med dess bilagor noterar vi att vår anläggning
Västanåbanan endast finns nämnd på en av de olika kartorna. Vi noterar även att
översiktsplanen föreslår byggnationer på eller invid vår anläggning vilket, enligt all
erfarenhet från andra motorbanor, innebär konflikter vilket i slutändan medför att
verksamheten måste upphöra. Det senaste exemplet torde vara Järva MK med en
motoranläggning på ett gammalt skjutfält i Barkarby, i utkanten av Stockholm, som
efter 52 år fick lägga ner sin verksamhet. Järva var Stockholms största motorklubb och
en mycket anrik klubb som bland annat inneburit en svensk världsmästare i motorcross,
Håkan Carlqvist. Motorbanan har även medverkat till att företaget Öhlins bildades 1976
och utvecklats till ett ledande världsföretag med ca 280 anställda.
Sannolikheten att Västanåbanan skall ge oss världsmästare eller världsledande företag är
naturligtvis mycket liten och är ej målet för vår verksamhet. Vårt mål har sedan
föreningen bildades 1958 varit och är att erbjuda bra möjligheter till aktiv fritid med bil
eller motorcykel. Vilket bl.a. antalet medlemmar visar, 216 medlemmar vid årsslutet
2019 och flera åkare från andra klubbar vilka utnyttjat vår anläggning samt olika typer
av SM-tävlingar och därtill att några kan titulera sig som svensk mästare gör oss
naturligtvis mycket stolta.
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Vi ser därför med stor oro av den föreslagna exploateringen av bostäder vid
Västanåbanan. Det kommer att medföra att vår verksamhet får upphöra, vilket ger
motsatt verkan till flera av målen i Översiktsplanen. Att flytta verksamheten innebär ett
enormt arbete både sett ur arbetsinsatsen samt ekonomiskt. Något som vår förening
aldrig kommer orka med och Älvkarleby kommun kan ej heller, trots stor välvilja,
kunna stödja ekonomiskt eller utförandemässigt.
Vi noterar även i kartbilagan på sidan 45 att platsen för Västanåbanan är märkt som vi
tolkar ”Potentiellt förorenade områden”. Vilket i så fall medför krav på ökade åtgärder
vid ett eventuellt bostadsbyggande, något som vi inte ser beskrivet i översiktsplanen.
Vi ser ett behov av en reviderad översiktsplan utan exploatering vid vår anläggning med
en fortsatt verksamhet för motorsport inom kommunen. Samt ser med stor tillförsikt på
utvecklingen av Älvkarleby kommun.
Kommunens svar på synpunkterna:

I översiktsplanen förslås nya bostäder vid Mon, södra Älvboda och Fråganbo.
I Naturvårdsverkets ”Allmänna råd om buller från motorsportbanor,
halkövningsbanor och banor för provning av motordrivna fordon [till 2 kap. och
26 kap. 19 § miljöbalken]” finns riktvärden för buller. Enligt dessa riktvärden ska
bullervärdena vid permanentbostäders fasad inte överstiga 60 dBA vid helgfri dag
kl. 07-19 samt 55 dBA kvällar samt helgdagar.
Dessa riktvärden ligger till grund vid framtida prövningar av nya detaljplaner.
Om dessa värden inte kan uppfyllas är marken heller inte lämplig för ny
bostadsbebyggelse.

En kommunmedborgare framför följande om badplatser i Gårdskär:
Beträffande möjligheterna till havsbad beskriver översiktsplanen tankar om
badplatserna Stigenbergs respektive Harsudden. Synpunkter som kan tas i beaktande
redovisas här.
Stigenbergs
Att viken växer igen påskyndas av försämrad vattencirkulation. En bättre
genomströmning kan skapas genom att vintertid gräva upp sund mellan de i öster
liggande holmarna (på kartan benämnda som Kojholmen och Skärholmen). Beroende på
ambition kan ytterligare fördjupning ske söder om Skärholmen mot Sörbränngrund.
Arbetena kräver förhållandevis små insatser och kan utföras på ett för ögat tilltalande
sätt. Ett stort vattenområde kan på det här viset bli bevarat som ett gynnsamt
reproduktionsområde för många fiskarter. Det är något som numera också eftersträvas i
allt högre grad. Olyckligtvis är det i mångt och mycket ett återkommande mantra, att
viktiga naturvärden riskeras då förslag till lösningar framförs. I denna översiktsplan
utesluts åtgärder redan på tankestadiet. Det sker utan att det på något sätt har gjorts
troligt hur en sådan negativ konsekvens skulle se ut. Det är därför möjligt att med
samma säkerhet anföra, att de här ovan skissade åtgärder istället kan inverka positivt på
viktiga naturvärden i området.
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Ett alternativ till att gräva upp sund är:
1. att lägga flytbryggor ut till nämnda Skärholmen (100 m). Öster om Skärholmen finns
långgrunda bottnar på flera hundra meter i olika riktningar, med vadardjupt vatten.
2. att via uppgrundade partier i nordost anlägga spång eller bank (med trummor) till
Skärholmen. Stigenbergsbadet har sedan tidigare parkeringsplatser, avträde, badhytter,
grillplats och mindre sandytor för solbad och samkväm. Bilväg finns till badstället.
Harsudden
Platsen utgörs av en berghäll ca 10x6 meter i direkt anslutning till vattenbryn.
Harsudden användes långt tillbaka i tiden av vissa bybor och senare tillkommande
sommarstugeägare. En 0,7 km skogsbilväg följt av ca 0,75 km stig leder till den aktuella
platsen. Strandbrynet består av sten omväxlande med vass. Högre upp finns ett
albestånd som sedan följs av granskog.
Bottenförhållandena utanför hällen utgörs av sand, lite mjukare material samt har inslag
av större och mindre stenar, på en vadbar yta av ca 40x50 m. Badet fyller sin funktion
för det mindre antal besökare (som nu utnyttjar platsen). Det är osannolikt att aktuell
plats kan göras publikt tillgänglig med bilväg och andra faciliteter som förknippas med
en officiell badplats. Dessutom ligger området numera inom Natura 2000, vilket torde
begränsa möjligheterna till ingrepp ytterligare.
Kommunens svar på synpunkterna:

Översiktsplanens planeringsprocess har löpt parallellt med Länsstyrelsens process
för inrättandet av Gårdskärskustens naturreservat. Detta innebär att kommunen
fått tagit del av mycket bra kompetens och expertis i samband med utpekandet av
badplatser i kommunen.
Vid inrättandet av Gårdskärskusten naturreservat har det visats sig att området
kring Stigenbergsbadet idag besitter mycket höga naturvärden i form av laguner.
Laguner som tillskapats från landhöjningen. Kommunens föreslog först muddring
och andra åtgärder för att förbättra vattenkvaliteten vid Stigenbergsbadet men har
på grund av de höga naturvärdena avfärdats. Stigenbergsbadet förblir därför
olämplig som badplats.
Kommunen hade tillsammans med Länsstyrelsen ett separat möte för att diskutera
badplatser och andra kommunala intressen inom naturreservatet. Mötet
resulterade i att Harsudden pekades ut som ett bra alternativ som på sikt inte
påverkas negativt av landhöjningen.
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5.5. LIS-områden (Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen)
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden)
Länsstyrelsen är positivt till att kommunen har inarbetat det tematiska tillägget om LIS
in i det aktuella översiktsplaneförslaget och gett det ett eget avsnitt, vilket Länsstyrelsen
lämnade synpunkter kring under samrådsskedet. Länsstyrelsen konstaterade i
samrådsskedet att det fanns ett nytt område som kommunen pekade ut för LISanvändning, i övrigt fanns LIS-områdena med sedan tidigare i det tematiska tillägget
om LIS-områden som kommunen tog fram 2013. Länsstyrelsen ansåg även i
samrådsskedet att även om LIS-områdena pekats ut sedan tidigare behöver kommunen
se över lämpligheten med dessa områden. Länsstyrelsen ansåg även att varje LISområde behöver beskrivas och motiveras bättre både i underlaget och i förklaringen till
varför de utpekade LIS områdena valts.
Länsstyrelsen anser att det av översiktsplanen fortfarande inte framgår på vilket sätt och
i vilken utsträckning en utveckling inom de föreslagna LIS-områdena kan förväntas
bidra till landsbygdsutvecklingen i respektive område, varför Länsstyrelsens synpunkter
från samrådsskedet kvarstår. Kommunen kommer därför, i kommande detaljplanering
och dispensgivning, behöva klargöra hur föreslagen utbyggnad förväntas bidra till
landsbygdsutvecklingen då detta resonemang saknas i översiktsplanen. Länsstyrelsen
anser vidare att översiktsplanens beskrivning av hur de föreslagna LIS-områdena
förhåller sig till strandskyddets syften behöver därför utvecklas för att underlätta
efterföljande prövningar.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen reviderar LIS-avsnittet i planen och lägger till rubriken ”LIS-områdets
bidrag till landsbygdsutveckling” för varje LIS-område.
LISM1 i Marma
Försvarsmakten motsätter sig en förtätning av bostäder i LIS-området LISM1 i
Marma. Området beräknas utsättas för buller överstigande 90 dBC, Lx från skjutning
med grovkalibrig ammunition vilket överskrider rekommenderade ljudnivåer vid
bostäder. Nytillkommande störningskänslig bebyggelse inom det utpekade området kan
vid en förnyad miljöprövning medföra krav på begräsningar av den militära
verksamheten vid riksintresset Marma skjutfält och på sikt påtagligt försvåra nyttjandet
av skjutfältet. Det är av stor betydelse att sådana begränsningar inte tillkommer då det
innebär minskade möjligheter för Försvarsmakten att utbilda och öva krigsförband.
Länsstyrelsen ställer sig bakom Försvarsmaktens yttrande.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen tar bort LISM1 från planförslaget. LISM2 får därför namnet LISM1 i
fortsättningen.
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LISM3 i Marma
Länsstyrelsen skriver att LIS-området LISM3 ligger delvis inom översvämningshotad
område. Området beskrivs ha både höga och låga naturvärden, detta avser kommunen
hantera genom att de platser som har höga naturvärden bör skyddas från exploatering.
Länsstyrelsen anser att det behöver preciseras hur området avses att skyddas från
översvämningar för att kunna bebyggas och samtidigt bevara de delar av området som
ha höga naturvärden. Länsstyrelsen anser att om området inte kan exploateras på ett sätt
som bevarar de höga naturvärden som finns inom området är området olämpligt att peka
ut som LIS-område.
Naturskyddsföreningen skriver att delar av LIS-området LISM3 har högt
naturvårdsvärde och friluftslivsvärde enligt kartering av 300-meters-strandskyddszonen
redovisad till kommunen.
Kommunens svar på synpunkterna:

LISM3 har efter samrådet ritats om för att värna om lokaler för djur- och växtliv.
Kommunen har god kännedom om dessa underlag som Naturskyddsföreningen
presenterar. Enligt kommunens planeringsunderlag (100-årsflöde och LSTs
lågpunktskartering) föreligger inga större översvämningsrisker i området.
LISM3 är i stort sett det enda området i Marma som kommunen ser som möjligt att
exploatera sett till rådande förutsättningar. Området är strategiskt viktigt för att
skapa ett hållbart samhälle med sin närhet till kollektivtrafik och attraktiva
naturområdet. Området föreslås ligga kvar i sin helhet.
LISÄ2 i Älvkarleby
Trots att Länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande ställde sig tveksam till det nya utpekade
LIS-området LISÄ2 finns det kvar i utställningshandlingen. Dess gränser har förändrats
och utvidgats dessutom över den befintliga bebyggelsen ytterligare. Det föreslagna LISområdet ligger i direkt anslutning till Älvkarleby, vilket gör att Länsstyrelsen ställer sig
tveksam till att det kan anses uppfylla kriterierna för ett LIS-område. Vidare anser
Länsstyrelsen att då området även är utpekat som allmän plats/grönområde i gällande
detaljplan är det mer lämpligt, enligt Länsstyrelsens mening, att kommunen utreder om
detta område inte ska ingå i de gröna länkarna som kommunen pekat ut i Älvkarleby.
Området ligger även delvis inom riksintresse för kulturmiljövård (Älvkarlebyfallen,
C1). Det tilltänka LIS-området sträcker sig över kraftverkets personalbostäder som är ett
av uttryck för riksintresset (Älvkarleby kraftverk från 1910-talet – dåtidens största –
med tillhörande personalbostäder). I översiktsplanen finns det numera ett särskilt avsnitt
om LIS i planförslaget, där det uppges att hänsyn ska tas till kulturmiljö vad gäller
utformning, färgsättning och volymer på tillkommande bebyggelse. I MKB:n påpekas
också att hänsyn borde tas till kulturmiljö, men i övrigt bedöms inte riksintresset
påverkas negativt. Länsstyrelsen ställer sig tveksam till detta ställningstagande, och
anser att det är viktigt att bevara helheten i den värdefulla kulturmiljön, och förtätning i
området riskerar därför göra en påtaglig skada på riksintresset.
De norra delarna av det utpekade LIS-området som i dagsläget består av naturområde är
utpekat i Naturvårdsprogrammet med naturvärde klass 1, och består av ett stort antal
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rödlistade och fridlysta arter. Länsstyrelsen anser därför att dessa områden inte anses ha
liten betydelse för strandskyddets syften, för att kunna tillåta en utveckling i strandnära
lägen, varför dessa delar är inte lämpliga att peka ut för LIS.
Sammantaget anser Länsstyrelsen inte att det utpekade området är lämpligt för
utpekande som ett LIS-område, dels på grund att det är tveksamt om området kan anses
uppfylla kriterierna för ett LIS-område, dels på grund av påverkan på riksintresse för
kulturmiljövård och de utpekade naturtyperna.
Naturskyddsföreningen Älvkarleby framför att norra delen av LIS-området LISÄ2,
överlappande ett Verksamhetsområde, består av höga naturvärden.
Kommunens svar på synpunkterna:

LISÄ2 tas bort från planförslaget.
LISÄ3 och Ä10 i Älvkarleö
Södra hörnet av område LISÄ3 och Ä10 ligger inom ett naturvårdsavtal varför
Länsstyrelsen anser att den delen av områdena bör undantas. Områdena i övrigt är
delvis utpekat i Naturvårdsprogrammet med klass 2, särskilt för dess lövträdsmiljöer.
Dessa både samverkar till att området är en del av en trakt med lövskog längsmed
Dalälven med höga naturvärden, bland annat för dess betydelse för Vitryggig hackspett.
Länsstyrelsen anser att en viss komplettering av befintlig bebyggelse kan ske inom
området, men behöver ske på ett sådant sätt att områdets lövskogsmiljöer i stor
utsträckning undantas från exploatering.
Kommunens svar på synpunkterna:

LISÄ3 ritas om för att värna om lövskogsbeståndet i området.
LISÄ5 i Älvkarleö
Det utpekade LIS-området LISÄ5 i Älvkarleö förutsätter utveckling i ett område som
berörs av områdesbestämmelser för Älvkarleö bruk som har stort kulturhistoriskt värde
(och ligger också inom område för regional kulturmiljövård), vilket Länsstyrelsen
påpekade i sitt samrådsyttrande. I avsnitt om Älvkarleö skriver kommunen om dess
höga kulturhistoriska värden och att utveckling riskerar komma i konflikt med dessa
men i MKBn finns det inte närmare beskrivet vilka konsekvenser föreslagen utbyggnad
konkret skulle kunna få, vilket kommunen behöver komplettera med.
Kommunens svar på synpunkterna:

Syftet med LISÄ5, som dessutom ligger utanför områdesbestämmelsernas
geografiska områden, är inte att bebygga området med nya byggnader. Syftet är
att möjliggöra utveckling av rekreationsområdet och förbättra förutsättningarna
för natur- och badturismen. Kommunen har svårt att se hur detta ska strida mot
områdesbestämmelserna.
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5.6. Miljö, hälsa och risker
Länsstyrelsen framför synpunkter på följande:
Buller
Även om kommunen inte omfattas av något obligatoriskt krav på mätning eller
beräkning av buller enligt 5 kap 2 § anser Länsstyrelsen att det skulle varit en fördel om
kommunen, inom ramen för översiktsplanen, tagit fram en bullerkartering inför en
planerad utbyggnad av tätorterna.
Kommunens svar på synpunkterna:

Översiktlig bullerkartering för väg har tagits fram och redovisas på sida 21 i
kartbilagan för förutsättningar.
Elektromagnetiska fält
Länsstyrelsen noterar att det fortfarande saknas en karta över vilka områden som berörs
av elektromagnetiska fält från kraftledningar samt om vilken policy för magnetfält som
kommunen avser att tillämpa i planen. Kommunen ska lämpligen komplettera
översiktsplanen med den informationen till antagandehandlingarna.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen har varit i kontakt med Svenska kraftnät (SVK) för att diskutera
redovisning av elektromagnetiska fält från kraftledningar och SVK svara följande:
”I våra underlag och yttranden hänvisar vi till schablonavstånd om 130 meter från
400 kV-ledningar och 80 meter från 220 kV för att man ur planeringssynpunkt ska
kunna veta avståndet för att uppnå 0,4 mikrotesla. Detta vill vi att kommunen tar i
beaktande och förmedlar i text i planen. I de fall bostäder, förskolor och skolor
planeras närmare än ovan angivna avstånd behöver vi göra en beräkning i det
enskilda fallet för att veta avståndet till 0,4 mikrotesla.
Det bästa sättet att hantera våra ledningar i en översiktsplan är alltså att
ledningarna syns i kartan och att våra schablonavstånd beskrivs i text.”
Kommunen redovisar ledningar i karta och avstånd i text under avsnitt 6.11.
Radon
Den 1 juni 2018 trädde den nya strålskyddslagen (SFS2018:396) i kraft. Införandet av
den nya strålskyddslagen har medfört att Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i
inomhusluft inte längre är aktuellt. Istället bör man vid befintlig bebyggelse utgå ifrån
referensnivå som anges i Strålskyddsförordningen (SFMFS2018:506). Detta innebär att
texten om radon i utställningshandlingen är inaktuell. Vid nybyggnation gäller liksom
tidigare Boverkets gränsvärde (BBR 2011:6) som är 200 bq/m3 uttryckt som
årsmedelvärde. Kommunen behöver revidera översiktsplanen vad gäller radon till
antagandehandlingen.
Vidare framgår det av strålsäkerhetmyndighetens (SSM) yttrande att inom markradon
används inte längre begreppet lågriskområde. Numera klassas marken enbart i hög- eller
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normalriskområden. Det innebär att man bör ta hänsyn till risken för markradon vid all
byggnation.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen reviderar planen med ovanstående synpunkter. Radonkarta tas bort
medan textavsnitten kompletteras.
Miljöfarlig verksamhet
Länsstyrelsen noterar att planen har kompletterats med en karta där lokaliseringen av
miljöfarlig verksamhet framgår. Det hade dock varit en fördel om det hade förklarats
vad de olika punkterna närmare betyder varför Länsstyrelsen anser att kommunen bör
komplettera översiktsplanen med den informationen till antagandehandlingarna.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen kompletterar planen med ovanstående synpunkter. Punkternas
representation beskrivs i textavsnitt om miljöfarlig verksamhet.
Förorenade områden
Även om informationen om de förorenade områden som finns i kommunen finns
omnämnda och beskrivna i avsnittet som tar upp alla förutsättningar, bedömer
Länsstyrelsen att det finns en risk med att informationen kan förbises då den inte
integreras i tidigare avsnitt där planer, genomförande och konsekvenser tas upp. I de
beskrivningar av den utveckling översiktsplanen förespråkar avseende markanvändning
etc. framgår inte heller om hänsyn har tagits till potentiella och konstaterat förorenade
områden som finns och behöver beaktas. Länsstyrelsen anser att kommunen till
antagandeskedet ska tydliggöra om en sådan analys har gjorts och om det finns
identifierade platser där behovet av åtgärder behöver utredas.
Länsstyrelsen anser vidare att beskrivningen av de förorenade områdena bör också
utvecklas ytterligare så att det framgår vilka objekt som finns i de olika MIFOklasserna. Det är även lämpligt att det framgår tydligare hur kommunen kommer att
arbeta vidare med de specifika deponier som finns omnämnda i översiktsplanen.
Kommunen behöver ta hänsyn till hur förorenade områden kommer att påverkas av
kommande klimatförändringar. I de fall det finns utpekade markföroreningar ska
kommunen utreda om det finns risk för ökad spridning eller andra negativa effekter för
miljön eller människors hälsa med kommande klimatförändringar i åtanke.
Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen redan i översiktsplanen på en
övergripande nivå beskriver vilka planer kommunen avser verka för ett aktivt arbete
med förorenade områden. Naturvårdsverket har tagit fram vägledningsmaterial för de
kommuner som vill arbeta på en strategisk nivå.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen kompletterar planen med ovanstående synpunkter gällande MIFOklasser. Förorenade områden ska lyftas tidigare i plandokumentet i de delar som
berörs.
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Transport av farligt gods
Länsstyrelsen noterar att kommunen har beskrivit att risker med farligt gods bör beaktas
inom ett område på 150 meter från järnvägen och att särskilda analyser kan behövas för
att utreda om framtida bebyggelse är lämplig med hänsyn till järnvägen.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om att riskhänsyn gäller även längs väg
för transport av farligt gods. I Älvkarleby kommun är det E4, väg 291 och väg 76 som
transporteras av farligt gods. Denna information behöver kommunen komplettera med
till antagandeskedet.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen kompletterar planen med ovanstående synpunkt.
Översvämning, ras, skred och erosion
I texten i avsnitt 6.12 Miljö och risk beskrivs ras, skred och erosion. Kommunen
redovisar även förutsättningarna för skred generellt samt för skred i strandnära läge i en
tillhörande kartbild i ovannämnda avsnitt. För tydlighetens skull bör färgerna
kontrastera varandra. SGI noterar även en sammanblandning mellan underlag i texten
från SGI och SGU, vilket bör korrigeras till antagandehandlingarna.
I texten i avsnittet 2.3.2 Bebyggelse och infrastruktur anges bland annat riktlinjer under
rubriken Klimat och risk. Punktlistan bör kompletteras med de ställningstaganden kring
ras, skred och erosion som nämns i avsnitt 6.12 för att förtydliga kommunens avsikter.
Där nämns exempelvis att ”vid planering för ny bebyggelse inom ett aktsamhetsområde
bör risk för skred analyseras vidare”. Länsstyrelsen ser att det är positivt att det står med
men anser samtidigt att det krävs en skarpare formulering. Om planerad bebyggelse
ligger inom ett utpekat aktsamhetsområde är detta motiv nog för att risken för skred ska
analyseras. Länsstyrelsen instämmer med vad Statens geotekniska institut förordade under
samrådsprocessen och som de även skriver i sitt granskningsyttrande, att en strategi för hur
de geotekniska frågorna ska klarläggas i samband med detaljplaneläggning och
bygglovgivning bör tillfogas översiktsplanens beskrivning. Dessutom saknas en beskrivning
av geotekniska frågeställningar kopplat till översvämningsförebyggande åtgärder.
Kommunen behöver fortsatt ta hänsyn till dessa frågeställningar och inarbeta dessa till
antagandehandlingarna, läs även Statens Geotekniska Instituts (SGI) yttrande.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen kompletterar planen med ovanstående synpunkter. Strategi och
beskrivning läggs till avsnitt 6.12 och riktlinjer för geotekniska utredningar i planoch lovärenden läggs till som under ”klimat och risk” i avsnitt 2.3.2.
Klimatanpassning
Länsstyrelsen är positivt till att kommunen har fokuserat på ekosystemtjänster i
översiktsplanen och att kommunen förtydligar att dessa ska beskrivas och analyseras i
efterföljande detaljplanering. Lösningar med utgångspunkt i ekosystemtjänster är
kostnadseffektiva och robusta och bidrar till en god ekologisk hållbarhet. Detsamma gäller
multifunktionella ytor som bidrar med både rekreation och biologisk mångfald samtidigt
som de kan vara effektiva dagvattenlösningar - om de utformas på rätt sätt.
Länsstyrelsen anser att när kommunen tar fram sin klimatanpassningsplan bör kommunen
ha ovanstående synergier i åtanke. I framtagandet av klimatanpassningsplanen kan
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kommunen också använda sig av regeringens nationella strategi för klimatanpassning som
stöd.1 Regeringens mål för klimatanpassning, att ”utveckla ett långsiktigt hållbart och
robust samhälle som aktivt möter klimatförändringar genom att minska sårbarheter och ta
tillvara på möjligheter”2, kan förslagsvis användas som utgångspunkt.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen på att det klimatunderlag som hänvisas till i
översiktsplanen är föråldrat. Det senaste klimatunderlaget för länet är ”Framtidsklimat i
Uppsala län” från 2015.
Kommunen har i kapitlet ”Klimat och risk” reviderat den lägsta acceptabla
grundläggningsnivån till tre meter för ny bebyggelse och samhällsfunktioner. Detta är
positivt och lämpligt med tanke på att ny bebyggelse bör lokaliseras, placeras och utformas
så att den är lämplig med hänsyn till kommande klimatförändringar. Länsstyrelsen anser
dock att när ny bebyggelse ska planeras nära kusten bör en riskinventering och en
bedömning göras oavsett grundläggningsnivå. Detta för att säkerställa att alla aspekter
tillgodoses i efterföljande planering. Denna synpunkt kvarstår från samrådskedet varför
Länsstyrelsen ser gärna att kommunen kompletterar handlingarna till antagandeskedet.
Kommunens svar på synpunkterna:
Kommunen kommer att revidera riktlinjen för nytillkommande bebyggelse i vattennära
lägen. Riktlinjen författas enligt följande: ”Ny bebyggelse och samhällsfunktioner av
betydande vikt behöver ha en lägsta färdig golvhöjd 3 meter över medelhavsnivån med
anledning av stigande havsnivå på grund av klimatförändringar”.

Miljömål
Kommunen har utvecklat avsnittet om Sveriges miljömål och till stor del beaktat
Länsstyrelsen synpunkter från samrådsskedet. Länsstyrelsen har ändå några kvarstående
synpunkter. Länsstyrelsen anser att de nationella miljömålen kan behöva lyftas fram i
avsnittet som handlar om övergripande mål. Det är även viktigt att lyfta fram Sveriges
miljömål som det nationella omhändertagandet av den ekologiska dimensionen av de
globala hållbarhetsmålen inom avsnittet som berör ekologisk hållbarhet. För miljömål
Levande skogar poängterar Länsstyrelsen vikten av att föreslagna riktlinjer för
skogsförvaltning tas fram samt att den innehåller konkret styrning på god detaljnivå. Om
riktlinjer för skogsförvaltning inte tas fram och efterlevs är bedömningen att
översiktsplanen till viss mån motverkar miljömålsuppfyllnad p.g.a. utpekade områden för
tätortsutbyggnad och LIS-utveckling på mark som idag är skog.
Under miljömålet för giftfri miljö finns en precisering som anger att potentiellt och
konstaterat förorenade områden som finns registrerade i den nationella databasen ska
åtgärdas i tillräcklig omfattning. Länsstyrelsen anser därför att kommunen i översiktsplanen
ska redogöra tydligare för hur kommunen kan arbeta för att bidra till att miljömålet uppnås
genom att förorenade områden utreds och vid behov åtgärdas under de kommande 30 åren.
För målet God bebyggd miljö poängterar Länsstyrelsen att det även är av vikt att värna
tätortsnära natur för att möta ett kommande förändrat klimat.
För målet Ett rikt växt- och djurliv delar Länsstyrelsen alltjämt inte bedömning att planen i
viss mån bidrar till måluppfyllnad då konkreta åtgärder saknas. De ställningstaganden som
lyfts fram kan snarare indirekt verka för att målet uppfylls.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen kompletterar planen med ovanstående synpunkter.
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Klimat och energi
Länsstyrelsen har sedan översiktsplanen var ute på samråd tagit fram Åtgärdsprogram för
minskad klimatpåverkan och Länets klimat- och energistrategi som Länsstyrelsen gärna ser
att kommunen relaterar till.
Länsstyrelsen noterar att översiktsplanen har kompletterats med utpekande av el- och
fjärrvärmenät. Fjärrvärme/närvärme finns endast för närvarande i Skutskär och Älvkarleby.
Det vore önskvärt om kommunen angav en inriktning att nya lokaler och bostäder i första
hand förses med fjärrvärme/närvärme för att minska belastning på elnätet och främst
minska effekttopparna i elnätet när det är som kallast. Det framgår heller inte av
översiktsplanen om förutsättningar för fjärrvärme/närvärme finns att ge för de utpekade
utvecklingsområdena. Länsstyrelsen anser att det vore därför önskvärt om kommunen gav
en inriktning om att fjärrvärmenätet i Älvkarleby på sikt byggs ihop med Skutskärs
fjärrvärmenät. Länsstyrelsen noterar att översiktsplanen även har kompletterats med gångoch cykelstråk, laddpunkter och knutpunkter för kollektivtrafik. Det vore intressant om det
även fanns med riktlinjer för pendlarparkering och en koppling till den regionala
cykelstrategin och den nationella godstransportplanen.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen kompletterar planen med ovanstående synpunkter. Riktlinjer och
hänvisning lyfts in i avsnitt 2.3.2 medan beskrivning av fjärrvärmenätet beskrivs i
avsnitt 6.12.

5.7. Miljökonsekvensbeskrivning
Länsstyrelsen framför följande synpunkter i sitt yttrande:
MKN för ytvatten
Sedan översiktsplanen var utställd för samråd har vissa lagändringar i miljöbalken trätt i
kraft under januari 2019. Ändringarna gäller miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
och innebär bl.a. att en kommun inte får tillåta att en verksamhet eller en åtgärd ger
upphov till en sådan ökad förorening som innebär att vattenmiljön försämras på ett
otillåtet sätt. Åtgärden är inte heller tillåten om den äventyrar möjligheten att uppnå den
status som vattnet ska ha enligt en MKN. Den så kallade rimlighetsavvägningen i MB
gäller inte längre MKN för vatten.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen kompletterar konsekvensbeskrivningen med ovanstående information.
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att kommunen tidigt i planprocessen analyserar hur
föreslagna exploateringar och utbyggnadsstrategier kan komma att påverka
vattenförekomster och att utifrån dessa lokalisera verksamheter till platser, eller
anpassas, så att vattenkvaliteten inte riskerar att försämras. Generellt gäller att
konsekvenserna av planens genomförande inte får riskera gällande MKN för vatten.
Berörda vattenförekomster bör i planprocessen betraktas ur ett helhets- och
avrinningsområdesperspektiv. Genom planeringen skapas goda möjligheter att hantera
kumulativa effekter av vattenmiljöer som kan ge en samlad bild av vattenknutna
miljöproblemen som exempelvis utsläpp av miljögifter och näringsämnen till yt- och
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grundvatten. Den samlade bilden är till stor nytta när en bedömning av vilka åtgärder
som på kort och lång sikt måste genomföras för att värna vattenresursen.
Som svar på Länsstyrelsens synpunkter kopplat till MKN hänvisar kommunen till
föreslagna åtgärder i VISS för att uppnå MKN. Länsstyrelsen understryker att VISS inte
är en åtgärdsdatabas och kan därmed inte användas som enskilt underlag till framtida
åtgärdsarbeten.
En dagvattenutredning har ännu inte tagits fram varför konsekvenserna för
ytvattenförekomsterna i en utbyggnad enligt planen inte kan bedömas förrän en
dagvattenutredning med tydliga riktlinjer tagits fram för hur dagvatten ska hanteras vid
detaljplanering, bygglov, tillsyn och tillstånd. Kommunen planerar att ta fram en
strategisk vattenplan inklusive en dagvattenutredning till år 2022. Eftersom
redogörelsen fortfarande är otillräckligt kan Länsstyrelsen inte göra en bedömning av
dagvattens påverkan på MKN.
Kommunen ska beakta MKN för alla yt- och grundvattenförekomster. I planen föreslås
inga åtgärder för att god status ska uppnås, trots att miljökvalitetsnormerna för vatten
inte är uppfyllda för flera ytvattenförekomster. Det konstateras att planen inte innebär
någon försämring men inte heller någon förbättring. Nollalternativet och
planalternativet är jämförbara och vilka åtgärder som ska genomföras blir beroende av
att närmare underlag tas fram senare. Exempelvis hänvisas hanteringen av de ökande
dagvattenflöden som blir följden från en förtätad bebyggelse i tätorterna till en
kommande vatten- och dagvattenutredningar. Hur miljökvalitetsnormerna ska kunna
uppnås kan nu bedömas först i samband med detaljplaneläggning och när dessa
utredningar genomförts. Länsstyrelsen anser inte att detta är tillfredsställande då planens
inriktning innebär förtätning av bebyggelsen på flera orter.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen kompletterar MKB och planen med ovanstående synpunkter. Planen
kompletteras med övergripande åtgärder som på kort och lång sikt måste
genomföras för att värna vattenresurserna i kommunen. Detta läggs till i avsnitt
4.2.2. i planen samt i avsnitt 2.4.2 i konsekvensbeskrivningen.
Mer detaljerade åtgärder lyfts i framtida kompletterande underlag.
Dagvattnet
Då det inom tätorterna planeras för utbyggnad och förtätning anser Länsstyrelsen att det
hade varit en fördel, om översiktsplanen hade redogjort för hur de ökade flöden av
dagvatten, som blir följden föreslagen utbyggnad, ska tas omhand för att inte öka
belastningen av bl.a. näringsämnen på de ytvattenförekomster som inte har god status.
Det hade varit en fördel om frågan hade utretts åtminstone översiktligt i översiktsplanen
eftersom det hade gett möjlighet att samordna dagvattenhanteringen utifrån de
förutsättningar som finns. Hur dagvattenhanteringen ska lösas kan nu bedömas först då
en dagvattenutredning med tydliga riktlinjer tagits fram för hur dagvatten ska hanteras
vid detaljplanering, bygglov, tillsyn och tillstånd.
Länsstyrelsen vill därför påminna om att det är viktigt att i ett tidigt skede i planeringen
skapa förutsättningar och plats för att ta hand om dagvatten i större skala, t.ex. genom
att peka ut ytor som är reserverade för dagvattenhantering eftersom det är svårt att skapa
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plats för nya dagvattenlösningar i efterhand. En ökad mängd dagvatten innebär med
hänsyn till klimatförändringarna en ökad översvämningsrisk med risk för skador på
bebyggelse, vilket kommunen bör ta i beaktande.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen kompletterar planen med ovanstående synpunkter. Planen och MKB
kompletteras med övergripande riktlinjer/åtgärder för hur dagvatten ska tas om
hand vid utbyggnad av tätorten. Se riktlinjer för dagvatten på sidan 33 i
översiktsplanen.
Avlopp
Enligt översiktsplanen koncentreras utbyggnaden till de tre prioriterade tätorterna och
ett antal andra utvecklingsområden vilket är positivt med tanke på möjligheterna för en
miljömässigt godtagbar vatten- och avloppshantering. Även om anslutningsgraden till
kommunalt vatten- och avlopp är hög i kommunen vill Länsstyrelsen fortsatt lyfta fram
kommunens ansvar enligt Lagen om allmänna avloppsanläggningar, för att i samlad
bebyggelse (t.ex. inom omvandlingsområden) tillse att vatten- och avloppsfrågorna får
godtagbar lösning.

5.8. Natur, växt- och djurliv
5.8.1. Kommunövergripande
Älvkarleby kommuns tekniska avdelning skriver följande i sitt yttrande:
I samrådsunderlaget för ny översiktsplan står det under punkt 2.3 att ett kommunalt
naturreservat ska skapas på Rotskär. Arealen som föreslås är ca 633 000 kvm, kartbild
nedan. Stora delar ägs av Bergvik Skog (del av Harnäs 11:1). Kommunen kan beviljas
upp till 50 procent i bidrag till markåtkomst och intrångsersättning från
Naturvårdsverket. För att förbereda inrättandet kan kommunen beviljas LONA-bidrag.
Framtida drift och skötsel av området ligger på kommunens ansvar.
Inom det föreslagna området vill Älvskärs båtklubb utöka sitt markområde för att
utvidga sin verksamhet (område nr 1 på kartan). Dessa möjligheter förhindras om ett
naturreservat bildas. Inom område nr 2 och 3 kan förtätning av bostäder ske men även
det förhindras om naturreservat bildas. Idag finns redan naturmark på Rotskär som är
skyddad i detaljplan. Att även ha naturreservat på fastlandet (område nr 4) skulle
innebära framtida bekymmer med vassröjning, muddring för inlopp, anläggande av
båtbryggor, siktröjning, ev belysning och skötsel av Bodaåslingan. Det står i ÖP att
Älvrummet ska göras tillgängligt.
Älvkarleby har redan många naturreservat som ligger under Länsstyrelsens regi och fler
är beslutade såsom Häcksören/sandbankarna och hela Gårdskärskusten.
När det gäller ekonomiska aspekten så har Tekniska avdelningen redan fått större
driftskostnader för markanvändning genom skapandet av Bodaåslingan, fickparker,
Rödstens båthamn och salixodling (bevattning) på Dragmossens deponi.
Tekniska avdelningen anser att förslaget om kommunalt naturreservat skall tas bort i sin
helhet från ÖP.
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Kommunens svar på synpunkterna:

Det föreslagna kommunala naturreservatet på Rotskär föreslås ligga kvar. Det
föreslagna reservatet på Rotskär kommer dock i antagandehandlingen att
redovisas på annat sätt än tidigare. Detta eftersom det kommunala
naturreservatets gränser kommer att avgöras i ett senare skede. Reservatets
utbredning ska också möjliggöra för utveckling av bostäder och annan viktigt
infrastruktur på Rotskär.
Stadspark
Stadspark ska skapas mellan centrum och Bodaån enligt ÖP. Det ska även finnas
trädplanteringar, lekplats med lekredskap för barn i olika åldrar, en större öppen gräsyta
för picknick, lekar och bollspel, blomsterplanteringar, gott om sittplatser och slingriga
grusgångar. Det är viktigt att plantera träd av varierande sorter som speglar
årstidsväxlingarna, ger skugga och skapar rumslighet i parken. God belysning är viktigt
för den upplevda tryggheten. Parken ska ha en tydlig koppling till centrum och
avskärmning mot väg 76. Vi ser inte hur detta går ihop med nya detaljplanen för samma
område. Det finns ett smalt markområde där Bodaåslingan ligger som kan få fortsatt
sträckning söderut.
Kommunens svar på synpunkterna:

Stadsparken som avses i översiktsplanen är det ”smala markområde” mellan
strandlinjen och den asfalterade GC-vägen väster om Bodaån. Inom detta område
ryms befintlig lekplats, befintlig badplats och den befintliga Bodaslingan.
Länsstyrelsen skriver i sitt yttrande om Jordbruksmark och skogsmark:
Jordbruksmark
Ökad livsmedelsproduktion, tillväxt och hållbar utveckling i hela landet är några av målen
som finns i en ny nationell strategi. Jordbruksmarken har stor betydelse för möjligheterna
till livsmedelsförsörjning och kan potentiellt också bidra med biobränsle. Sett i ett
långsiktigt perspektiv utgör Älvkarlebys jordbruksmark en del av hela regionens behov av
försörjning och kretslopp. I ett globalt perspektiv finns ett starkt behov av att minska
städernas transportberoende, vilket pekar mot en framtid med större andel lokal odling och
lokala kretslopp. De tätortsnära jordbruken får då en särskilt viktig roll. Jordbruksmarkerna
har också stor betydelse för upplevelsevärden för rekreation och för kulturmiljövärdena.
Länsstyrelsen noterar att översiktsplanen har ett restriktivt förhållningssätt till
ianspråktagande av åkermark och genom föreslagen markanvändning skapar den
förutsättningar för en levande och livsmedelsproducerande landsbygd.
Skogsmark
Älvkarleby är en kommun med skogsmark där skogsproduktion är en viktig näring för både
markägare och näringsidkare varför det vore önskvärt om det fanns en beskrivning av
skogen som naturresurs i översiktsplanen. Eftersom skogsmark som har betydelse för
skogsnäringen ska åtgärder som påtagligt försvårar ett rationellt skogsbruk (enl.
hushållningsbestämmelsen 3 kap. MB) så långs som möjligt minimeras.

44

Utställningsredogörelse för förslag till översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050,
Antagandehandling, 2020-03-17

Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen kompletterar planen med ovanstående synpunkt. Planen kompletteras
med övergripande beskrivning av skogen som naturresurs i avsnitt 2.3.7.
Naturskyddsföreningen Älvkarleby skriver följande i sitt yttrande:

Natur och rekreation
Som nämnts i ÄNF180316 saknas en lång rad kartskikt i ÖP som hade kunnat ge bättre
underlag för planering; markanvändningskarta (där t. ex även åker- och betesmarker är
redovisade), naturvård, områden lämpliga för friluftsliv mm. På flera ställen ligger nu
åkermark inom något av skikten bebyggelse; speciellt inom det som kallas ”gles
blandad bebyggelse”.
Kartskiktet Natur och rekreation är intetsägande. Vad är syftet med kartskiktet? Lokalt
finns förstås områden med höga naturvärden. I närheten av tätorter hade det varit
önskvärt med tätortsnära skogsbruk men inget sådant verkar varit diskuterat i
kommunen.
Delar av Natur- och rekreationsområdena är samtidigt utpekade som
Utbyggnadsområden eller Utveckling för industriområde i ÖP2019? I Skutskär är t.ex.
delar redan exploaterade av nya järnvägen.
Kommunens svar på synpunkterna:

Syftet med lagret ”Natur och rekreation” är att påvisa befintligt sammanhängande
grönområden ur ett kommunalt perspektiv. ”Helfärgade” områden i planen visar
på ett övergripande befintligt användningssätt medan ”streckade” områden visar
på ny föreslagen användning.
Gröna länkar
I olika kommundelar finns något man kallar ”gröna länkar” inlagda som streck. På sidan
50 står .. ”för att möjliggöra spridningskorridorer för växt- och djurliv.” Vilka belägg
finns för att spridning skulle ske utmed dessa linjer. Finns referenser överhuvudtaget till
vetenskapligheten i begreppet? De utritade Grön-länk-stråken är obegripliga. Hur ska de
nyttjas? Vad är syftet?
Kommunens svar på synpunkterna:

Syftet med de utpekade gröna länkarna är påvisa vikten av bevarandet av
kopplingarna mellan de befintliga grönområdena inom tätort och mindre orter.
Dessa korridorer kan också utvecklas med stöd av översiktsplanen. Till exempel
genom utplacering av mer vegetation, insektshotell, med mera. De gröna länkarna
är viktiga element för den gröna infrastrukturen lokalt och regionalt.

Naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv
Under Förslag (s25 – 27 i ÖP2019) i ÖP2019 listas önskvärda ”kompletterande
planeringsunderlag”, men det är sorgligt att se att naturvårdsunderlagen är förlagda först
till 2026 eller senare!!!
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Vad gäller ESKO (Ekologiskt särskilt känsliga områden) kunde detta kanske tas fram
snabbare (än t.ex. Naturvårdsprogram). Ett antal kommuner i Sverige har ESKOområden inlagda som planunderlag, t.ex. Järfälla kommun.
Naturreservat
Sidan 94. Båtfors Naturreservats stora betydelse bör framgå av texten. I samband med
miljömålet som gäller ombyggnad av Untra kraftverk i nära anslutning till Båtfors
gjordes en genomgång av antalet arter som påträffats i området. Drygt 300 rödlistade
arter hade hittats där. Det innebär att Båtforsreservatet har ett mycket högt skyddsvärde
och att det är bland de naturområden i Mellan-Sverige där man funnit flest skyddsvärda
arter. På södra delarna av Storön (norr om Båtfors naturreservat) utreds ett eventuellt
nytt naturreservat (bild som visar utredningsområdet kan översändas).
Även några ytterligare områden med mycket höga naturvårdsvärden; potentiella
naturreservat, kunde pekas ut som exempel Västermurarna, Solmossen (båda vid
Storfjärden) och Dragmossen (SO om Långsand).
Rödlistade arter och arter enligt artskyddsförordningen
Sidan 94. Texten kan förändras till att informera om att det pågår ett storskaligt projekt
för återetablering av vitryggig hackspett i Sverige. I projektet deltar stora skogsföretag,
staten och ideella organisationer. Södra delen av Älvkarleby kommun ingår som en
fokustrakt och hela området runt Dalälven är väsentligt för projektet. Den vitryggiga
hackspetten är beroende av lövskog med stora mängder av död ved. Så mycket som 25
% av alla skogslevande arter är beroende av död ved i någon form. Därför gynnas
många flera rödlistade arter än vitryggig hackspett av ökad förekomst av död ved.
5.8.2. Skutskär
Kristdemokraterna i Älvkarleby anser att insatser behövs göras för att Holmarna
utvecklas till ett rekreationsområde som är tillgängligt för de som bor i tätorten och
särskilt barnfamiljer och äldre. KD tror att en satsning på badplats och badbryggor
skulle vara eftertraktat.
Vidare anser KD att översiktsplanen även bör behandla en centralt belägen hundlekplats
då en sådan är mycket efterfrågad i Skutskärs centrum.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen har under de senaste åren gjort en satsning i parkområdet kring
Holmarna. Denna utveckling föreslås också fortsätta genom till exempel
snöröjning på vinterhalvåret för att säkra tillgängligheten i området.
Översiktsplanen föreslår en utveckling av badplats vid Simmis och fler bryggor på
lämpliga platser längs Bodaån.
Gällande centralt belägen hundlekplats så är det planerat att genomföras under
2020. Ärendet hanteras utanför översiktsplaneprocessen.
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En privatperson skriver i sitt yttrande att ”Det föreslagna industriområdet S13 söder
om Bultbo bör minskas så att man undantar den nordvästra delen väster om vägen mot
Skutskärsverkens deponi och Flät. Området som bör lyftas ut innehåller
naturvärdesobjekt 1 och 2 i Naturvärdesinventeringen och i området finns gamla träd i
orörd blockterräng samt den kuperade delen av det tidigare elljusspåret. Spåret används
nu av boende i närliggande bostadsområden för promenader, löpning, mountainbike
mm. Boende i området blev av med många stigar och fick en barriär i samband med nya
järnvägens uppförande för några år sedan. Det kuperade spåret i vacker skogsmark
fyller en viktig funktion även utan belysning”.
Kommunens svar på synpunkterna:

Älvkarleby kommun har länets högsta arbetslöshet. Kommunen behöver fler
arbetsplatser och mer tillgänglig mark för nya verksamheter. Kommunen föreslår
att området ligger kvar enligt förslaget i utställningen.
5.8.3. Älvkarleby
En kommunmedborgare framför följande:
Vid samråd har det tydligt påpekats vilka höga natur och rekreationsvärden det finns i
den södra delen av område Ä8. Trots det har området inte begränsats.
Naturskyddsföreningen Uppsala samt Fältbiologerna har inventerat området och
rapporten har ni fått. Den pekar på att området håller nyckelbiotopklass. Skogen är även
avsatt för "skog i skolan" av ägaren Stora. Antagligen är det i samverkan med
kommunen och ändå har ni valt att inkräkta på det avsatta området. Just den delen som
är i södra delen av Ä8 är den som har mycket stor förekomst av den rödlistade orkidén
Knärot. Jag vill att översiktsplanen ändras enligt vad som ses i den bifogade PPTpresentationen.
Kommunens svar på synpunkterna:

Området Ä8 föreslås ligga kvar enligt förslaget i utställningen. Området omfattas
av detaljplan som vann laga kraft 2001 och är idag planlagt för industriändamål.

5.9. Näringsliv, service och verksamheter
5.9.1. Kommunövergripande
Moderaterna i Älvkarleby framför i sitt yttrande att ”Ekonomisk utveckling”
prioriteras högre och ges mer utrymme. För kommunens ekonomiska utveckling krävs
att det satsas mer på inflyttning och etablering. T.ex. vattennära bostäder är en viktig
faktor för att öka arbetspendling mot Uppsala och Stockholm söderut samt Gävle och
Söderhamn norrut. Kommunens ekonomiska utveckling är också beroende av en snabb
integration som leder till betalt arbete.
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5.10. Planeringsförutsättningar och underlag
Moderaterna i Älvkarleby skriver i sitt yttrande att de tidigare under processen
framlagt att mark med begränsningar av olika anledningar uppgår till 35 % av
kommunens yta, vilket bedöms till mycket stort. Vi föreslår därför att ytterligare
begränsningar upphör samt att i ÖP göres en ny analys under kommande mandatperiod
vilka områden med begränsningar idag kan klassa om till annan klassning som utgör
möjlighet till verksamhet/boenden.
Naturskyddsföreningen framför följande:
Vi vill återigen påminna om Naturskyddsföreningen Älvkarlebys Remissvar på
”Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, samrådshandling, 2018-03-16” daterat
2018-06-28 där flera allmänna synpunkter angående naturfrågor läggs fram (nedan
benämnt ÄNF180316). Kommunen verkar i ÖP2019 i viss mån ha beaktat de
synpunkter som framlades i ÄNF180316. Som nämnts i ÄNF180316 saknas en lång rad
kartskikt i ÖP som hade kunnat ge bättre underlag för planering.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen har avgränsat urvalet av planunderlagen för att på en översiktlig nivå
pröva lämpligheten för ändamålen. Detta innebär inte att hela
lämplighetsprövningen är genomförd. Innan exploatering av större områden ska
detaljplanering ske. I detaljplaneringen kompletteras också planeringsunderlagen.
ÖP s 10: ”Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan”.
Fortfarande är det svårt att förstå att ÖP kallas ” Översiktsplan för Älvkarleby kommun
år 2050”.
Kommunens svar på synpunkterna:

År 2050 är endast ett målår. Översiktsplanen ska enligt plan- och bygglagen
aktualitetsförklaras varje mandatperiod. Om översiktsplanen anses inaktuell så
ska den revideras.
Enligt kartorna är numera Marma skjutfält del av kommunen. Är konsekvenserna nämnt
någonstans i ÖP2019?
Kommunens svar på synpunkterna:

Marma Skjutfält har i sin helhet legat i Älvkarleby kommun sedan 2016.

I kartan ”Naturmiljö – skydd av natur finns ett skikt Föreslagna naturreservat. Här är
Flät- Lummerbäcken utpekat som föreslaget naturreservat. Arronderingen av området i
kartan stämmer (vad vi förstår) inte överens med det område LST och
Naturskyddsföreningen diskuterat (bild som visar skillnaderna kan översändas).
Försvarsmakten önskar förtydliga att definitionen av höga objekt utgår ifrån
Lantmäteriets översiktskarta i skala 1:250 000. Områden markerade som tätort i
kartan utgör sammanhållen bebyggelse.
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Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen kompletterar texten med Försvarsmaktens förtydligande.

5.11. Riksintressen och allmänna intressen
Riksintresse kulturmiljövården
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen förtydligat sin utvecklingsstrategi så att den
bland annat innebär att den rika kulturmiljön ska ses som en resurs och kulturarvet ska vara
en självklar utgångspunkt vid lokal och regional utveckling. Kulturmiljö ska utvecklas,
värnas, tillgängliggörs och integreras med en varsam bebyggelseutveckling.
Enligt Länsstyrelsen är antikvarisk kompetens avgörande för att möjliggöra en djupare
förståelse för hur men också om en utveckling kan göras utan kulturmiljövärden påverkas
negativt. Om utvecklingsområden sammanfaller helt eller delvis med kulturmiljövärden
ökar denna utmaning. Förutom placering, gestaltning och material är även bedömning av
omfattning och volym avgörande.
Enligt Länsstyrelsen behöver en utvecklingsstrategi kombineras med tydliga riktlinjer för
att översiktsplanen ska kunna fungera vägledande ur kulturmiljösynpunkt inför kommande
planering.
Länsstyrelsen vill påpeka att det är fortsatt viktigt att kommunen beaktar kulturmiljön och
dess värden i de utbyggnads- och utvecklingsområden som finns kvar inom eller i närheten
av ett riksintresseområde. Detta för att undvika att en planerad exploatering skadar de
utpekade kulturmiljövärdena. Länsstyrelsen anser att det därför behöver framgå mer konkret
i översiktsplanen hur värdena i riksintresseområdet kommer att tillgodoses i
utvecklingsområde Ä7 i Älvkarleby samt utveckling av stationsområdet M2 i Marma. I
MKBn framgår det att en utveckling i dessa områden inte kommer att påverka riksintressets
värden. Kommunen behöver redogöra närmare hur kommunen har gjort sin bedömning i
frågan.
Länsstyrelsen har synpunkter om LIS-områdena LISÄ2 och LISÄ5 som även påverkar
riksintresse för kulturmiljövård. Läs vidare under avsnitt Landsbygdsutveckling i strandnära
lägen (LIS).
Kommunens svar på synpunkterna:

LISÄ2 tas bort från förslaget. Gällande LISÄ5 lyfts Länsstyrelsens synpunkter in
översiktplanehandlingen för att klargöra Länsstyrelsens ståndpunkter.
Riksintresse för kommunikation samt anläggningar för eldistribution
Länsstyrelsen och Trafikverket skriver att Ostkustbanan samt farleden utmed kusten är
riksintressen. Vägar som är av riksintresse inom kommunen är Europaväg 4, väg 76
(sträckan 291-länsgräns) samt väg 291 (sträckan E4-76). Trafikverket har observerat att
riksintresset för väg 76 och 291 inte nämns i översiktsplanen eller pekas ut i kartbilagorna.
Det är av stor vikt att kommunen redovisar och tar ställning till dessa innan översiktsplanen
antas.
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Kommunens svar på synpunkterna:

Översiktsplanen kompletteras med ovanstående information.
Riksintresse för friluftsliv
Länsstyrelsen påpekar i sitt yttrande att kommunen anser att avgränsningen av riksintresse
för friluftsliv MB 3 kap. 6 § och 4 kap. 2 § behöver ses över i förhållande till tätorterna
Skutskär och Älvkarlebys områden som är ianspråktagna för bebyggelse, samt i förhållande
till de kärnvärden som finns. Nuvarande avgränsning innebär att hela Älvkarlebys tätort och
stora delar av Skutskärs tätort ligger inom riksintresse för friluftsliv.
Länsstyrelsen vidhåller att nuvarande riksintresseavgränsning för friluftsliv inte hindrar
utveckling av de båda orterna Skutskär och Älvkarleby, vilket Länsstyrelsen skrev i sitt
samrådsyttrande. Då gränserna för friluftslivet ändrades 2016 i enlighet med Älvkarleby
kommuns önskemål anser Länsstyrelsen att, eftersom en översyn nyligen har gjorts, ingen
förändring av riksintresset bör ske.
Kommunens svar på synpunkterna:

Länsstyrelsens synpunkter gällande riksintresset lyfts in i översiktplanehandlingen
för att klargöra Länsstyrelsens ståndpunkt.
Riksintresse naturvård och Natura2000
Utvecklingsort och vattenområde V5 i Långsand
Inom det utpekade utvecklingsorten Långsand sträcker sig utvecklingsområdet ut till och i
vissa fall ut i vattnet, vid Nabben österut mot Stakgårdsudden. Utvecklingsområdet ligger
här inom Långsandsörarnas Natura 2000-område, SE0210286, samt inom utpekade
naturtyper Nordlig ädellövskog (9020), Trädklädda dyner (2180), Strandängar vid Östersjön
(1630) och Sandstränder vid Östersjön (1640). Exploatering inom eller i anslutning till de
utpekade naturtyperna riskerar att medföra skada på utpekade bevarandevärden.
Länsstyrelsen anser därför att det utpekade Natura 2000-området inte ska pekas ut som
utvecklingsområde.
Vattenområdet V5 i Långsand pekas även ut som småbåtshamn och badplats, där
småbåtshamnen avses kunna utvecklas och användas både som turist- och nödhamn.
Vattenområdet ligger inom Långsandsörarnas Natura 2000-område, SE0210286. Stora delar
av det utpekade vattenområde ligger inom utpekad naturtyp vikar och sund (1160), där
exempelvis exploatering och ökad båttrafik är utpekade hot mot naturtypen. Länsstyrelsen
anser att den föreslagna utvecklingen av området skulle kunna riskera att skada de utpekade
värden inom Natura 2000-området. Länsstyrelsen anser att område V5 ska tas bort eller
mycket kraftigt begränsas till den befintliga hamnen och även då begränsas så att åtgärder
inom hamnen inte riskerar att skada miljön i Natura 2000-området utanför.
Vad gäller utvecklingsområdet i övrigt anser Länsstyrelsen att det är positivt att områdets
gröna länkar pekas ut, även inför framtida utvidgning.
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Kommunens svar på synpunkterna:

Vattenområdet V5 begränsas för att omfatta den befintliga hamnen. Att lyfta fram
hamnen som nödhamn är viktigt inför kommande arbeten efter antagen ÖP.
Riksintresse för totalförsvaret
Försvarsmakten har granskat förslaget till ny översiktsplan för Älvkarleby kommun och
ser mycket positivt på att kommunen beaktat de synpunkter som Försvarsmakten framförde
i samrådsskedet.
I avsnittet om riksintressen anges att kommunen kommer tillgodose riksintressena i
samband med detaljplanering, bygglovsgivning, förhandsbesked och annan
tillståndsprövning. Försvarsmakten förutsätter att kommunen utgår ifrån Försvarsmaktens
påverkansområden vid dessa prövningar.
Försvarsmakten vill även uppmärksamma kommunen om att bygglovsplikt gäller även för
solceller inom påverkansområden för buller och annan risk samt så kallade övriga
påverkansområden, tillhörande riksintressen för totalförsvarets militära del. Detta med
anledning av förändring av plan- och bygglagen 2018-08-01 gällande undantag från krav på
bygglov för vissa solfångare och solcellspaneler.
Riksintresse för vindbruk
Länsstyrelsen framför att kommunen har pekat ut Finngrundet (västra grundet) /
Utsjöbanken och Campsgrund som riksintresseområde för energiproduktion, havsbaserad
vindkraft.
Delar av riksintresseområdena för energiproduktion ligger i den zon där det finns en
överlapp mellan statlig havsplanering och kommunal planering. Havsplanen ska beslutas av
regeringen senast 2021 och kommer därefter att vara vägledande vid planering och
prövning. Både Länsstyrelsen i Uppsala och i Gävleborgs län har lämnat synpunkter på
havsplanen att det kan vara olämpligt med vindbruk i den del som berörs av Natura 2000området och dess bestämmelser.
Kommunens svar på synpunkterna:
Syftet med att tydliggöra förslagen från Havsplanen är att påvisa att kommunen står
bakom havsplanen. Detta kan dock redovisas på annat sätt och revideras till planens
antagandehandling.

5.1. Vattenområden
Naturskyddsföreningen Älvkarleby
Utveckling av vattenområden (kallat Uav)
Dessa ytors syfte är enligt ÖP2019 att ge möjlighet att uppföra fler båthus och bryggor.
Även ytan S5 i Skutskär (nämnd ovan) har samma syfte. I flera kommundelar föreslås
alltså utbyggnad av bryggor för småbåtar. Småbåtsflottans klimateffekter och
miljöpåverkan borde problematiseras och behandlas i översiktsplanen. Båthus och
bryggor står också i konflikt med övrigt friluftsliv och till naturvårdsvärden. Det känns
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märkligt att kommunen ödslar energi på denna fråga. Det handlar om en större flotta
privatbåtar i varierande storleksklass som endast nyttjas någon månad om året.
Kommunens svar på synpunkterna:
Syftet med detta utvecklingsområde för vatten är att tillgängliggöra vattenområdena och
stränderna. Bland annat för att möjliggöra angöring med båt men också för att förenkla
bad genom anläggande av badbryggor.
Bryggor och båthus ska placeras där det är lämpligt. Detta ska prövas i detaljplan.
Småbåtsflottan genomgår även den en klimatomställning med utveckling av mer
tystgående och fossilfria motorer.

Uav V1 (hela Bodaån mm)
Området överlappar naturreservatsförslaget Rotskär i södra delen.
Uav V3 (vid Sandören)
Konflikt mellan utbyggnad av småbåtshamn och att området är mycket välbesökt av
badgäster finns här. Här finns också höga naturvärden i form av artrika grunda bottnar.
Uav V5 (kring piren i Långsand)
Förutom ca 20% (väster om piren) överlappar den utritade ytan naturreservatet
Gårdskärskusten. Större delar av området öster om piren är grunda bottnar som
sannolikt är viktiga fiskföryngringsområden och viktiga för fågellivet.
Uav V6 (Hällörarna)
Överlappar naturreservatet Gårdskärskusten. Ingen ytterligare
exploatering bör ske inom området.
Kommunens svar på synpunkterna:

V1 - Inga konflikter förväntas uppstå mellan dessa intressen.
V3 – Denna fråga ska beaktas vid kommande detaljplaneläggning. Badplatsen i
området är viktig.
V5 – Området ritas om.
V6 – Utveckling av V6 kräver dispens enligt reservatsföreskrifterna.

5.2. Översiktsplanens upplägg och struktur
Lantmäteriet framför följande:
En fråga som kan, men inte måste, belysas i en översiktsplan är om kommunen har
någon uttalad strategi för inom vilka områden man avser tillämpa enskilt
huvudmannaskap för allmänna platser i detaljplaner. Enskilt huvudmannaskap för
allmänna platser kan enligt plan- och bygglagen tillämpas om särskilda skäl finns för
detta. Om det är aktuellt att tillämpa enskilt huvudmannaskap i någon del av kommunen
kan det vara ett bra stöd vid framtida planläggning att dessa områden och de särskilda
skälen redovisas i översiktsplanen.
Moderaterna i Älvkarleby skriver att ordet ”utvecklingsorter” används som ett
beskrivande ord för Skutskär, Älvkarleby, Marma och sedan också för Långsand,
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Älvkarleö och Gårdskär. Vi föreslår att Skutskär och Älvkarleby benämns som
”utvecklingssamhällen” för att få särskiljning.
Vidare är Moderaterna tveksamma till prioriteringen av Marma som utvecklingsort på
grund av Försvarsmaktens särkrav med buller och begränsningar i området. Dessa
särkrav kan göra det olämpligt med skolverksamhet i området.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen föreslår att ”utveckligsorter” och ”prioriterade utvecklingsorter”
ligger kvar som benämningar i översiktsplanen. Marma föreslås ligga kvar som
prioriterad utvecklingsort.
Naturskyddsföreningen anser att ÖP2019 på många områden är avsevärt bättre än den
tidigare planen. Beträffande naturfrågor har kommunen i viss mån beaktat de
synpunkter föreningen lämnat tidigare. Samtidigt kan vi konstatera att det finns en
betydande förbättringspotential.
En kommunmedborgare framför en redaktionell reflektion och framför att om olika
namn på ”ytter-”områden i Gårdskär ska nämnas, så torde Skarpvret omnämnas då
Fårskär nämns. Sak samma när ensamt liggande gårdar som Kilarna och Tamsberg
nämns. Då ska kanske även Rycknäs och viss mån Trallet nämnas.
Vidare skriver samma medborgare följande:
1. Länsstyrelsen har genom beslut i december 2018 gjort sankområdet Mararna till
naturreservat. I tankarna där finns det planer ”om möjligt dämma övre del av grävd bäck
som inte avvattnar mark utanför reservatet (efter genomförd hydrologisk
undersökning)”. Älvkarleby kommun fick ärendet/reservatsbildandet, för yttrande utan
att något sådant lämnades. Kommer en dämning till stånd vid Mararna så återverkar det
på det vårflöde som rinner via Skarsundsbäcken ut vid Kramsill. Huvuddelen av
vårflödet härrör från Mararna. Därmed minskar den utspädningseffekt som annars sker
när avloppsvattnet når Skarsundsbäcken. Konsekvensen blir en ytterligare belastning på
miljön, särskilt i mynningsområdet.
2. Språklig reflektion. Avsnittet ”Definition av landsbygd i Älvkarleby kommun”
behöver harmoniseras med övrig text i planöversikten.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen tackar för synpunkterna. Textavsnittet för ”Definition av landsbygd i
Älvkarleby kommun” i avsnitt 2.5. revideras.
Gästrike Räddningstjänst framför följande:
I avsnittet om Gästrike Räddningstjänst uppdrag anges enligt följande. Inom
medlemskommunerna ska Gästrike Räddningstjänst skydda och rädda människor,
egendom och miljö. Förbundet ska även minska sannolikheten för att bränder och
andra olyckor inträffar, samt minska konsekvenserna av de bränder och olyckor som
inträffar.
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Enligt förbundsordningen mellan Gästrike Räddningstjänst och medlemskommunerna
anges att räddningstjänsten ska arbeta med att förebygga bränder. Förebyggande arbete
för andra olyckor ansvarar respektive medlemskommun för. Gästrike Räddningstjänst
önskar därmed att stycket revideras med ovanstående information.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen reviderar avsnittet om Gästrike Räddningstjänst.
Gästrike Vatten AB (GVAB) framför följande synpunkter:
Tidsplaner för att ta fram ytterligare planerings- och prioriteringsunderlag är beskriven i
”plan för en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning ” samt ”utredning om utbyggnad
av kommunalt VA. Tidplanerna innehåller delar som VA-huvudmannen ansvarar för
men som ej är anpassade eller tillräckligt avstämda med GVAB. GVAB föreslår att ett
samverkans/planeringsmöte genomförs för att revidera tidplan och gå igenom
ansvarsfördelning innan beslut tas. GVAB ser positivt på att ytterligare strategi- och
styrdokument planeras att tas fram men föreslår att kommunen redan i nuvarande arbete
med översiktsplanen beskriver önskad prioriteringsordning vid intressekonflikter.
Vidare skriver GVAB att förtydligande önskas i avsnitt 6.13 ”Kommunala bolag och
förbund”. Den inledande texten bör ses över då Gästrike Vatten-koncernen är ett bolag
och inte ett förbund. Under rubrik Gästrike Vatten föreslås att texten förkortas till
nedanstående förslag:
Kommunerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkarleby och Östhammar äger gemensamt
moderbolaget Gästrike Vatten. 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.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen reviderar tidplanen efter genomfört samverkansmöte med GVAB.
Kommunen reviderar också avsnittet i 6.13 enligt GVABs förslag.

5.3. Övriga synpunkter
Lantmäteriet framför i sitt yttrande att översiktsplanen berör endast indirekt
Lantmäteriets kommande arbete. Många av de förändringar som beskrivs i planen
kommer i och för sig att innebära att fastighetsindelningen kommer att behöva förändras
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eller att fastighetsanknutna rättigheter (servitut, ledningsrätter,
gemensamhetsanläggningar etc.) kommer att behöva bildas. Omfattningen av dessa
behov kommer dock att konkretiseras i senare skeden, t.ex. då områden
detaljplaneläggs.
Trafikverket ska bidra till ett samhälle med goda ljudmiljöer och utan störande
vibrationer. Trafikverket vill informera om att det finns ett åtgärdsprogram mot buller
och vibrationer som innebär att vi prioriterar skyddsåtgärder för de boenden och skolor,
längs befintliga statliga vägar och järnvägar som är mest utsatta för buller och
vibrationer från trafiken. Åtgärderna minskar de största riskerna för störningar och
hälsoeffekter. Åtgärdstakten styrs av den budget som finns tillgänglig enligt nationell
plan för transportsystemet.
Trafikverket vill även informera om att det varit en del tekniska problem med att
använda den digitala detaljplanen under granskningstiden. Textavsnitt har fallit bort
under vissa perioder.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen tackar för informationen och ska undersöka dessa tekniska problem.
Skutskärs orienteringsklubb anser att ingen mer avverkning eller bebyggelse ska ske
på kommunens skogsmark i Näsbodaområdet. Vi tänker åtminstone de närmaste åren
anordna nybörjarkurser och ungdomsorientering i anslutning till vår klubblokal på
Myrhagsgatan.
Klubben avser även att nyttja elljusspåret i området och vill att spåret behålls och gärna
utvecklas utan att skog avverkas i mer än mycket begränsad omfattning.
Skogen behövs för rekreation och den utvecklande idrottsgrenen orientering.
Kommunens svar på synpunkterna:

Näsboda elljusspår ligger i område med så kallad produktionsskog. Kommunen
gallrade igenom området 2016 enligt gällande skogsbruksplan för området, som
kommunen ska efterleva. I närtid är det inga fler åtgärder planerade för området.
Riktlinjer kring höga objekt
Försvarsmakten skriver att kommunen behöver komplettera texten med vad som gäller för
höga objekt som kan utgöra hinder för civil och militär luftfart samt hur det kan påverka
Luftfartsverkets CNS-utrustning elektromagnetiskt. Följande gäller och bör nämnas i
översiktsplanen: Alla byggnadsobjekt oavsett typ som master, torn, pyloner, skyltar,
konstverk, byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan eller som
förkommer i kommunala planer skall remitteras till Luftfartsverket. Detta gäller oavsett
position på svenskt territorium. Befinner sig objektet till havs eller i insjö skall även
Kustbevakningen i Karlskrona remitteras.
Samråd ska alltså inte enbart ske med Försvarsmakten när det gäller höga objekt utan även
med LFV för civil luftfart. Vidare ska alltid samråd ske med berörda flygplatser inom 60
km radie från det objekt som är högre än 20 meter över mark eller vattenytan som ska
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uppföras. För Försvarsmakten gäller att objekt högre än 45 meter inom sammanhållen
bebyggelse samt högre än 20 meter utanför sammanhållen bebyggelse ska samrådas med
Försvarsmakten. Observera skillnaden i höjder gentemot civil luftfart ovan.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen ser över texten och uppdaterar enligt försvarsmaktens synpunkter.
Älvkarleby miljögrupps yttrande redovisas i sin helhet:
1.1 Att Älvkarleby växer för detta redovisas ingen fakta ?
Storslagen i att man river befintlig miljö ex. Marma skola
Brist på bostäder, redovisas ingen beräkning eller fakta ?
Den tidigare ÖP 2009 har sina brister men då översiktsplan ej är bindande så ser vi den
nya vara slöseri på skattemedel.
* Klimatförändringar är ej skäl till ny ÖP, Älvkarleby har landhöjning samt obefintlig
översvämningsrisk, ökad temperatur, fakta redovisas ej?
* Dricksvatten försörjningen har ej sköts man saknar egenkontroll samt va-plan.
* Farligt gods räcker med att förbjuda transport över vattenskyddsområden. Bra att
buller belyses.
I och med omfattande revidering som anses vara befogat med ny ÖP, här saknas
kostnadsanalys? Ex. har kommunen råd vad måste tas bort i nuvarande drift. Att den är
digital gör den svåråtkomlig för ex. Pensionärer eller mindre bemedlade som ej har råd
med internet.
Kommunens svar på synpunkterna:

I Plan- och bygglagens 3 kap. 1§ framgår att ”Varje kommun ska ha en aktuell
översiktsplan, som omfattar hela kommunen.”. I den sammanfattande
redogörelsen som Länsstyrelsen tog fram som underlag för den nya
översiktsplanen redovisas på vilka punkter som den gällande översiktsplanen från
2009 är inaktuell.
I Plan- och bygglagens 3 kap. 5§ står att läsa: ”Av översiktsplanen ska framgå...
kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av
översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur sådana
risker kan minska eller upphöra”. Detta framgår inte i tillräckligt god
utsträckning i gällande ÖP från 2009.
Översiktsplanen finns att läsa i analogt format också. Handlingar kan begäras ut
hos kommunen.
1.2 ingen kommentar
1.3 Att göra en som enorm investering för något som ej är bindande, man har ej förstått
att det är kommun invånarnas skattemedel man slösar.
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Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen har en skyldighet att följa gällande lagstiftning. Se 3 kap. PBL.
1.4 Ingen kommentar
1.5 Älvkarleby skall endast syssla med Älvkarleby, samspel mellan regionerna sköter
sig själv. Gävle har vatten i egen Kommun, Älvkarlebyvatten borde gå ur
Gästrikevatten, att det skall ges vatten till Gävle från Älvkarleby saknar rim och reson,
total kostnaden är ej uträknad eller den döljs för medborgarna. Detta presenterades av
ordföranden i Älvkarlebyvatten med orden ”Nu när Trumph blivit president måste vi gå
samman”. Så seriöst är det inte. Styrelsen har telefonmöte 1gång i månaden för detta får
dom 17 000 i månaden per skalle.
Kommunens svar på synpunkterna:

Mellankommunala samarbeten kan också resultera i lägre förbrukning av
skattepengar. Alternativet är att vi behöver bygga vattenverk i båda kommunerna
då Älvkarleby kommun inte har en redundans i dagsläget, och Gävle kommun har
en framtida dricksvattenbrist.
1.6 Kommunens geografiska läge är ett hinder för investerare från större ort då
Älvkarleby lider av Jantelagen. Flertal som prövat att investera i Kommunen har möts
av delikatess jäv vilket måste botas. Se bara på behandlingen av Dragongate fler
exempel finns. Så detta överskuggar den så kallade Stark attraktionskraft. Vidare klagar
företagarna att det saknas dialog på deras nivå.
2.1 Mål. Här kom den verkliga orsaken till nya ÖP. Globala klimatmål. Detta borde ej
blivit en ekonomisk börda för Älvkarlebyborna, detta är maktmissbruk denna stora fråga
borde vara folkomröstning då samtliga partier har beställt denna, har frågat vissa lokala
partiledare dom har ingen aning vad dom skrivit på?
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen har valt ut de globala mål som anses relevanta för Älvkarleby och har
lyfts in som målbilder i planarbetet. De globala målen är en världsomfattande
agenda för hållbar utveckling. Klimatet är bara en av fyra delar som ska uppnås
med målen. Enligt PBL 3 kap. 5§ ska det av översiktsplanen framgå hur
kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och samordna
översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, planer och program
av betydelse för en hållbar utveckling inom kommunen.
2.1.1 Dom globala målen som samtliga partier i Älvkarleby skrivit under.
Punkt 3
Säkerställa att alla kan leva ett hälsosamt liv och verka för alla människors
välbefinnande i alla åldrar: Alla partier skrev på. Man tillåter tiggarläger, stort antal
narkomaner tillåts köra i obesiktigade bilar, har man handlingsplan för åldringar som
ej har råd att värma upp sina bostäder, mm.
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Punkt 4
Säkerställa en inkluderande och jämlik utbildning av god kvalitet och främja
livslångt lärande för alla: Alla partier skrev på. Vad vi observerat under åren så har
man motverkat aktörer som velat etablera yrkesutbildning i både Marmaskola och
Älvkarleöskola dessa har ju bekant rivits man har på alla sätt i 8 år motarbetat friskolan
som visar på goda resultat. Man slår sig för bröstet för Kunda som är startat av privata
aktörer på lån av Anders Högberg som den politiska majoriteten har motarbetat, som
sedan såldes till Kommunen som aldrig hade kunnat bygga detta själv. Så skolan lockar
ej nya invånare.
Punkt 5
Uppnå jämställdhet, och alla kvinnors och flickors egenmakt:
Alla partier skrev på. Blir nu alla tvångsäktenskap och barnäktenskap lösta i
Älvkarleby?
Punkt 6
Säkerställa tillgång till och hållbar vatten- och sanitetsförvaltning för alla:
Alla partier skrev på. Att skriva på detta i en Kommun som saknar V/A plan där alla ej
inkluderas i gemenskapen som vatten kollektiv innebär.
Tror ej politikerna har nån lösning det är nu upp till bevis.
Kommunens svar på synpunkterna:

Att säkerställa tillgång till rent vatten och sanitet innebär inte att alla ska vara
anslutna till kommunalt Vatten och avlopp. Detta säkerställs bland annat genom
tillsyn på de brunnar och avlopp på platser som inte är lämpliga att ansluta till
kommunalt vatten och avlopp. Behovet av VA-plan lyfts i översiktsplanen.
Punkt 7
Säkerställa att alla har tillgång till tillförlitlig, hållbar och modern energi till en
överkomlig kostnad: Alla partier skrev på. Här borde man föra en dialog med
Vattenfall/staten för att återbetala till Kommunen s.k. avgift till orten där kraft
återvinns.
Punkt 8
Verka för en inkluderande och långsiktig hållbar ekonomisk tillväxt, full och
produktiv sysselsättning med anständiga villkor för alla: Alla partier skrev på. Denna
ÖP visar hur man spenderar 3-6 miljoner rakt i sjön, arbetsvillkoren sköter företagen
och facket skall nu kommunen lägga sig i hur företagen skall drivas, skapar ingen
tillväxt, man borde istället titta över alla avgifter som kommun tar för tillstånd mm.
Detta avskräcker tilltänkta nyetableringar då kundunderlag är för lågt.
Kommunens svar på synpunkterna:

Översiktsplanen behandlar den fysiska miljön. Det vill säga hur kommunen avser
bidra till detta mål genom utveckling av infrastrukturen i kommunen. T.ex. genom
utpekande av nya områden för verksamheter och industri samt utveckling av
stationsområden och GC-vägar för att underlätta arbetspendling.
Punkt 9
Bygga upp en motståndskraftig infrastruktur, verka för en inkluderande och
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hållbar industrialisering och främja innovation: Alla partier skrev på.
Man bygger in svartmögel i nya Tallmon detta anmälde vi till miljö som avskrev
anmälan, Vi mejla till Kommunalrådet som skyllde i från sig ansvaret. Se inlägg i
Facebook gruppen Älvkarlebymiljögrupp.
Punkt 11
Städer och bosättningar ska vara inkluderande, säkra motståndskraftiga och
hållbara: Alla partier skrev på.
Punkt 12
Främja hållbar konsumtion och produktionsmönster: Alla partier skrev på.
Älvkarlebyborna är beroende av bilen, bussförbindelserna minskar, en elbil är för dyr,
på vintern räcker ej batteriet till Tierp och tillbaka, här hade de varit på sin plats innan
man skrev på att presentera en hållbar lösning.
Kommunens svar på synpunkterna:

Målsättningen måste vara att minska Älvkarlebybornas bilberoende. Ett minskat
bilanvändande skapar också bättre underlag för kollektivtrafik i kommunen.
Punkt 13
Vidta omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatförändringar och dess
konsekvenser: Alla partier skrev på. Detta är en mycket komplex fråga där man ej
redovisar för emot och mittemellan. Vidare är det en fråga för FN att i detta läge köra
över kommuninvånarna i vad dom tycker att pengarna skall gå till är inget annat än
makt missbruk. Vi är av åsikt att Älvkarleby skall syssla med närmiljön ex, dom c:a 144
förorenade områdena som redovisas i ÖP 2009 har inte någon sanerats.
Punkt 14
Bevara och nyttja haven och det marina resurserna på ett hållbart sätt i syfte
att uppnå en hållbar utveckling: Alla partier skrev på. Den planerade vindkraftsparken
kommer att skrämma bort turisterna hoppas den skrämmer bort skarvarna istället.
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vasternorrland/vindkraft-skrammer-bort-turister
Punkt 15
Skydda återställa och främja ett hållbart nyttjande av landbaserad eko system
och hejda förlusten av biologiskt mångfald: Alla partier skrev på. Man är emot
skogsbruk då detta är ett stort hot mot mångfalden.
I övrigt ger vi en stor eloge för tjänstemännen som ligger bakom detta stora jobb dom
blivit delegerade att utföra av politikerna. Hade önskat att Globala målen hade
diskuterats med kommuninvånarna innan dessa fördes in i ÖP. Detta visar antagligen
brist på kunskap eller grovt maktmissbruk av våra politiker. Vilken sund företagare
vågar investera i Älvkarleby efter denna globala miljökupp.
En privatperson skriver i sitt yttrande att denna så kallade översiktsplan inte är seriös
utan är ett upplägg för att anpassa Älvkarleby till FNs globala klimatmål. Den uppfyller
ej punkterna 3 och 6 i densamma. Den handlar ej om miljö i övrigt. Avsaknad om
mikroplaster, ftalater, konstgräs samt övriga hormonstörande kemikalier.
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Kommunen har köpt ett dataprogram som hittills kostat 2,5 miljoner, en så kallad digital
plattform, plus 2,5 miljoner i konsultkostnader. Avtalet garanterar ej att det finns
uppdatering, eller vad den totala kostnaden blir, detta trots att kommunen kommer gå
back med cirka 20 miljoner. Detta på grund av att man ej i uppköpet av Tallmon räknat
på underhålls/driftskostnader av Tallmon.
Kommunens svar på synpunkterna:

Kommunen har sedan tidigare så kallade ArcGIS-licenser där den valda
programvaran ”StoryMap” ingår i priset. Valet av programvaran har alltså inte
medfört någon extra kostnad för kommunen.
Det stämmer dock att kommunen tagit hjälp av konsulter för att organisera den
digitala översiktsplanen och för att till en början leda hela planprocessen då
kommunen inte hade resurser för att genomföra allt arbete i egen regi. De av
kommunen anställda handläggarna har kompetensen för att drifta programvaran
efter antagen plan.
Den aktuella översiktsplanen från 2009 hade fungerat i 10 år till.
Att presentera alla dessa tillkommande 1500 lägenheter utan att kunna presentera hur
detta räknats ut, man rev lägenheter för 10 år sedan. Kommunen har trots allt minus i
tillväxt.
Kommunens svar på synpunkterna:

Vid aktualitetsförklaring ska kommunen begära ut en sammanfattande redogörelse
från Länsstyrelsen. I denna framgår tydligt på vilka punkter som den gällande
översiktsplanen från 2009 är inaktuell.
För vidare info se handling: Dnr 2016/524 – 1.
Vidare saknar kommunen V/A-plan, kan ej heller presentera hur man sköter befintliga
vattentäkter (man har ingen egenkontroll enligt 26 kap. §19 Miljöbalken). Dessa har ej
reviderats sedan dessa tillkom. Detta är viktigare att revidera än ÖP då vatten räknas
som livsmedel. (Gävle har V/A-plan genom Gästrikevatten som är huvudman för
Älvkarleby). Den nya samverkan för trygg vattenförsörjning där man ger Gävle Vatten
på bekostnad av att fastighetsägarna som hamnar inom nya vattenskyddsområdet. Vilket
innebär att deras fastigheter kommer att få värdeminskning då dessa får begränsningar,
dom får ej heller fritt förfoga över sina fastigheter.
Hästhållning får ej bedrivas inom vattenskyddsområde utan att anmäla till kommunen
som kommer att ta betalt för varje ansökan enligt taxa. Ridskolan och samtliga
hästhållning öster om Dalälven kommer eventuellt att drabbas. Golfbanan får ökade
kostnader samt restriktioner.
Gävle har vatten på egen mark utanför tätbebyggt område.
(https://apps.sgu.se/kartvisare/kartvisare-grundvattenmagasin.html).
Södra industriområdet som är och varit en stor investering för kommunen samt
näringsidkarna hamnar innanför vattenskyddsområde vilket innebär att man aldrig får
igen investeringarna. Bilskroten måste flytta, återvinningen kan få problem, samt
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eventuellt flyttas då där finns olje- och färgåtervinning. Övrig miljöbelastande
verksamhet kommer att få ökande kostnader med miljötillstånd som klubbades i
Fullmäktigemöte 2019-11-27 (KF § 102 Samhällsbyggnadsnämnden: Taxor och
avgifter för år 2020, Diarienummer 2019/114).
Kommunens svar på synpunkterna:

Södra industriområdet kommer finnas kvar då området kommer fylla en viktig
funktion i framtiden. Precis som beskrivet ovan så kommer dock området inte vara
lämpligt för alla typer av miljöfarlig verksamhet.
Detta innebär även att det blir differentiering av taxor för bygglov inom plan och utom
plan där utomplan som oftast saknar kommunal infrastruktur får cirka 50 % högre
avgifter (allas lika värde gäller ej). Här borde utomplan boende kräva 50 % rabatt på
kommunalskatten. I övrigt prioriteras ej områdena mellan Marmaby och Älvkarleby
(mellan Dalälven och väg 291). Kommunen är skyldig att ha översiktsplan som täcker
hela kommunen, detta gör ej ÖP 2050. Dessa skall enligt planen ej få någon
infrastrukturförbättring. Har lämnat förslag om LPS tryckavloppssystem där kommunen
löser in befintliga godkända avlopp. Detta har ej beaktats.
Till yttrandet finns även en bilaga. Yttrandet i sin helhet har tilldelats diarienummer
2016/524 – 77.
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6.

Bilaga

Granskningsyttrande över Översiktsplan för Älvkarleby kommun år
2050 (Länsstyrelsen, Uppsala Län)
Inledning
Älvkarleby kommun har översänt förslag till kommunomfattande översiktsplan
”Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050” för granskning enligt 3 kap. 14 § planoch bygglagen (PBL 2010:900).
Länsstyrelsen lämnade ett samrådsyttrande den 27 juni 2018 (dnr. 401-2809-18).
Kommunen har kommenterat Länsstyrelsens och de statliga myndigheternas samt
övriga remissinstansers synpunkter i en samrådsredogörelse. Kommunen har reviderat
och kompletterat förslaget till översiktsplanen. Länsstyrelsen har kvarvarande
synpunkter som framförs nedan.
Länsstyrelsen har berett centrala verk och förvaltningsmyndigheter möjlighet att yttra
sig över planförslaget. Remissvar inkomna till Länsstyrelsen bifogas detta
granskningsyttrande.
Enligt 3 kap 16 § PBL ska Länsstyrelsen i samband med utställning av översiktsplan
avge ett granskningsyttrande över planförslaget. Av yttrandet ska det framgå om:
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte
följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LISområden) inte är förenlig med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två
eller flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt (mellankommunala frågor),
och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors
hälsa eller säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Enligt 3 kap 20 § PBL ska Länsstyrelsens granskningsyttrande läggas in i den antagna
översiktsplanen. Om Länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss del, ska det
anmärkas i planen.
Granskningssynpunkter
Inledning
Älvkarleby kommun har inför utställningen av översiktsplanen reviderat och
kompletterat planförslaget utifrån Länsstyrelsens och de statliga myndigheternas
synpunkter. Vissa synpunkter är tillgodosedda, medan andra synpunkter kvarstår.
Länsstyrelsen anser att den framtagna översiktsplanen kan ge kommunen stöd i framtida
mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen ger även en översiktlig bedömning av
vilken påverkan den framtida inriktningen kan ha på olika intressen och miljöaspekter
även om dessa kan utvecklas ytterligare.
Däremot ser Länsstyrelsen att de direkta konsekvenserna får avvakta till senare skeden,
såsom detaljplaneläggning och prövningar av verksamheter, på grund av att närmare
utredningar och underlag saknas, bl.a. när det gäller utredning om dricksvatten, -
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ytvatten, - dagvatten samt buller. De riktlinjer för markanvändningen som finns i planen
blir, som Länsstyrelsen även skrev i sitt samrådsyttrande, en lista för underlag som
saknas. I samrådsskedet efterlyste Länsstyrelsen närmare vägledning i planen för hur de
intressekonflikter som kan uppstå mellan olika mål ska hanteras när översiktsplanen
genomförs. Detta saknas fortfarande, men kan hänga samman med planens struktur där
skillnaden mellan nollalternativet och planalternativet är liten och därigenom
intressekonflikterna. Detta tillsammans med att underlag i olika frågor saknas gör
planens påverkan otydlig.
Länsstyrelsen ser dock positivt på hur kommunen till granskningsskedet har gett tydliga
riktlinjer på vilka åtgärder och utredningar som behöver tas fram i det fortsatta arbetet
och vilken prioritet dessa har fått, vilket Länsstyrelsen efterfrågade i samrådskedet.
Kommunen har även beskrivit hur det årliga uppföljningsarbetet ska ske efter antagen
översiktsplan samt att uppföljningen sedan ska utgöra ett viktigt underlag för en
kommande aktualitetsprövning.
Sammanfattning
Länsstyrelsen lämnar fortsatt synpunkter på bl.a. riksintresse för kulturmiljövård,
riksintresse för friluftsliv, riksintresse för energiproduktion och miljökvalitetsnormer
(MKN) för vatten.
Länsstyrelsen lämnar även särskilda synpunkter på mark- och vattenanvändningskartan,
särskilt på de utpekade områdena för landsbygdsutveckling i strandnäralägen (LISområden) LISM1, LISÄ2 och utvecklingsområde och vattenområde V5 i Långsand, där
kommunen fortsatt behöver beakta Länsstyrelsens synpunkter. Dessa områden berörs av
riksintresse för kulturmiljövård, totalförsvaret och/eller Natura 2000-område. Dessa
områden finns beskrivna under respektive avsnitt i Länsstyrelsens granskningsyttrande,
nedan följer dock en kort sammanfattning.
Vad gäller LISM1 i Marma ställer Länsstyrelsen sig bakom Försvarsmaktens
motsättande av en förtätning av bostäder inom det området. Området är således inte
lämpligt att peka ut som ett LIS-område. När det gäller LISÄ2 i Älvkarleby är inte
heller det området lämpligt för ett utpekande med hänsyn till riksintresse för
kulturmiljövård och utpekade naturtyper. Inom utpekade LISÄ3 och Ä10 i Älvkarleö
kan viss komplettering av befintlig bebyggelse ske, men att exploateringen behöver ske
på ett sådant sätt så att biotopen lövskogsmiljöer skyddas av betydelse för den
vitryggiga hackspetten. Vad gäller område LISÄ5 behöver kommunen närmare beskriva
konsekvenserna av föreslagen utbyggnad, då utvecklingen, som kommunen själv
framför, riskerar att komma i konflikt med områdesbestämmelserna och de
kulturhistoriska värdena. Beträffande utvecklingsort och vattenområde V5 i Långsand
anser Länsstyrelsen att det utpekade Natura-2000 området inte ska pekas ut som
utvecklingsområde.
Förutom de utvecklingsområden som ligger inom ett riksintresseområde och/eller är
utpekat som ett LIS-område har Länsstyrelsen synpunkter på ytterligare några områden
där kommunen behöver ta större hänsyn till de utpekade värdena som finns i dessa
områden och som kan behöva begränsas i sin utbredning med beaktande av de gröna
värdena med grönstråk, våtmarksmosaik, friluftslivsaspekter och risk för översvämning
som finns inom dessa områden. Vad gäller industriområde (S10-13) i Skutskär behöver
området anpassas så att det mer bevarar områdets mosaik av våtmarker, då området är
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utpekat i Naturvårdsprogrammet för Uppsala län och möjligheterna för friluftsliv
behöver beaktas och planeras för. Bostadsområdet (S8) i Skutskär och
Utbyggnadsområde för bostäder Ä2 behöver utformas så att grönområdet tillvaratas och
inte skär av grönstråk. Länsstyrelsens synpunkter på dessa områden finns närmare
beskrivna under avsnitt Framtida utvecklingsområden.
Länsstyrelsen lämnar även övriga synpunkter och upplysningar som kvarstår från
samrådsskedet. Dessa återfinns i bilaga 1 som följer med Länsstyrelsens yttrande och är
rådgivande för kommunens fortsatta arbete.
Synpunkter enligt 3 kap. 16 § PBL
Riksintresse kulturmiljövården
Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen förtydligat sin utvecklingsstrategi så att den
bland annat innebär att den rika kulturmiljön ska ses som en resurs och kulturarvet ska
vara en självklar utgångspunkt vid lokal och regional utveckling. Kulturmiljö ska
utvecklas, värnas, tillgängliggörs och integreras med en varsam bebyggelseutveckling.
Enligt Länsstyrelsen är antikvarisk kompetens avgörande för att möjliggöra en djupare
förståelse för hur men också om en utveckling kan göras utan kulturmiljövärden
påverkas negativt. Om utvecklingsområden sammanfaller helt eller delvis med
kulturmiljövärden ökar denna utmaning. Förutom placering, gestaltning och material är
även bedömning av omfattning och volym avgörande.
Enligt Länsstyrelsen behöver en utvecklingsstrategi kombineras med tydliga riktlinjer
för att översiktsplanen ska kunna fungera vägledande ur kulturmiljösynpunkt inför
kommande planering.
Länsstyrelsen vill påpeka att det är fortsatt viktigt att kommunen beaktar kulturmiljön
och dess värden i de utbyggnads- och utvecklingsområden som finns kvar inom eller i
närheten av ett riksintresseområde. Detta för att undvika att en planerad exploatering
skadar de utpekade kulturmiljövärdena. Länsstyrelsen anser att det därför behöver
framgå mer konkret i översiktsplanen hur värdena i riksintresseområdet kommer att
tillgodoses i utvecklingsområde Ä7 i Älvkarleby samt utveckling av stationsområdet M2
i Marma. I MKBn framgår det att en utveckling i dessa områden inte kommer att
påverka riksintressets värden. Kommunen behöver redogöra närmare hur kommunen
har gjort sin bedömning i frågan.
Länsstyrelsen har synpunkter om LIS-områdena LISÄ2 och LISÄ5 som även påverkar
riksintresse för kulturmiljövård. Läs vidare under avsnitt Landsbygdsutveckling i
strandnära lägen (LIS).
Riksintresse för kommunikation samt anläggningar för eldistribution
I Älvkarleby kommun är Ostkustbanan samt farleden utmed kusten riksintressen. Vägar
som är av riksintresse inom kommunen är Europaväg 4, väg 76 (sträckan 291-länsgräns)
samt väg 291 (sträckan E4-76). Trafikverket har observerat att riksintresset för väg 76
och 291 inte nämns i översiktsplanen eller pekas ut i kartbilagorna. Det är av stor vikt
att kommunen redovisar och tar ställning till dessa innan översiktsplanen antas.
Riksintresse för friluftsliv
Kommunen anser att avgränsningen av riksintresse för friluftsliv MB 3 kap. 6 § och 4
kap. 2 § behöver ses över i förhållande till tätorterna Skutskär och Älvkarlebys områden
som är ianspråktagna för bebyggelse, samt i förhållande till de kärnvärden som finns.

64

Utställningsredogörelse för förslag till översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050,
Antagandehandling, 2020-03-17

Nuvarande avgränsning innebär att hela Älvkarlebys tätort och stora delar av Skutskärs
tätort ligger inom riksintresse för friluftsliv.
Länsstyrelsen vidhåller att nuvarande riksintresseavgränsning för friluftsliv inte hindrar
utveckling av de båda orterna Skutskär och Älvkarleby, vilket Länsstyrelsen skrev i sitt
samrådsyttrande. Då gränserna för friluftslivet ändrades 2016 i enlighet med Älvkarleby
kommuns önskemål anser Länsstyrelsen att, eftersom en översyn nyligen har gjorts,
ingen förändring av riksintresset bör ske.
Riksintresse naturvård och Natura2000
Utvecklingsort och vattenområde V5 i Långsand
Inom det utpekade utvecklingsorten Långsand sträcker sig utvecklingsområdet ut till
och i vissa fall ut i vattnet, vid Nabben österut mot Stakgårdsudden.
Utvecklingsområdet ligger här inom Långsandsörarnas Natura 2000-område,
SE0210286, samt inom utpekade naturtyper Nordlig ädellövskog (9020), Trädklädda
dyner (2180), Strandängar vid Östersjön (1630) och Sandstränder vid Östersjön (1640).
Exploatering inom eller i anslutning till de utpekade naturtyperna riskerar att medföra
skada på utpekade bevarandevärden. Länsstyrelsen anser därför att det utpekade Natura
2000-området inte ska pekas ut som utvecklingsområde.
Vattenområdet V5 i Långsand pekas även ut som småbåtshamn och badplats, där
småbåtshamnen avses kunna utvecklas och användas både som turist- och nödhamn.
Vattenområdet ligger inom Långsandsörarnas Natura 2000-område, SE0210286. Stora
delar av det utpekade vattenområde ligger inom utpekad naturtyp vikar och sund (1160),
där exempelvis exploatering och ökad båttrafik är utpekade hot mot naturtypen.
Länsstyrelsen anser att den föreslagna utvecklingen av området skulle kunna riskera att
skada de utpekade värden inom Natura 2000-området. Länsstyrelsen anser att område
V5 ska tas bort eller mycket kraftigt begränsas till den befintliga hamnen och även då
begränsas så att åtgärder inom hamnen inte riskerar att skada miljön i Natura 2000området utanför.
Vad gäller utvecklingsområdet i övrigt anser Länsstyrelsen att det är positivt att
områdets gröna länkar pekas ut, även inför framtida utvidgning.
Riksintresse för totalförsvaret
Försvarsmakten har granskat förslaget till ny översiktsplan för Älvkarleby kommun och
ser mycket positivt på att kommunen beaktat de synpunkter som Försvarsmakten
framförde i samrådsskedet.
Försvarsmakten har kvarstående synpunkter om LIS-område LISM1 i Marma.
Länsstyrelsen ställer sig bakom Försvarsmaktens yttrande. Läs vidare under avsnitt
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS).
I avsnittet om riksintressen anges att kommunen kommer tillgodose riksintressena i
samband med detaljplanering, bygglovsgivning, förhandsbesked och annan
tillståndsprövning. Försvarsmakten förutsätter att kommunen utgår ifrån
Försvarsmaktens påverkansområden vid dessa prövningar. Försvarsmakten vill även
uppmärksamma kommunen om att bygglovsplikt gäller även för solceller inom
påverkansområden för buller och annan risk samt så kallade övriga påverkansområden,
tillhörande riksintressen för totalförsvarets militära del. Detta med anledning av
förändring av plan- och bygglagen 2018-08-01 gällande undantag från krav på bygglov
för vissa solfångare och solcellspaneler.
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Riksintresse för vindbruk
Kommunen har pekat ut Finngrundet (västra grundet) /Utsjöbanken och Campsgrund
som riksintresseområde för energiproduktion, havsbaserad vindkraft.
Delar av riksintresseområdena för energiproduktion ligger i den zon där det finns en
överlapp mellan statlig havsplanering och kommunal planering. Havsplanen ska
beslutas av regeringen senast 2021 och kommer därefter att vara vägledande vid
planering och prövning. Både Länsstyrelsen i Uppsala och i Gävleborgs län har lämnat
synpunkter på havsplanen att det kan vara olämpligt med vindbruk i den del som berörs
av Natura 2000-området och dess bestämmelser.
Miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
MKN för ytvatten
Sedan översiktsplanen var utställd för samråd har vissa lagändringar i miljöbalken trätt i
kraft under januari 2019. Ändringarna gäller miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten
och innebär bl.a. att en kommun inte får tillåta att en verksamhet eller en åtgärd ger
upphov till en sådan ökad förorening som innebär att vattenmiljön försämras på ett
otillåtet sätt. Åtgärden är inte heller tillåten om den äventyrar möjligheten att uppnå den
status som vattnet ska ha enligt en MKN. Den så kallade rimlighetsavvägningen i MB
gäller inte längre MKN för vatten.
Länsstyrelsen anser att det är viktigt att kommunen tidigt i planprocessen analyserar hur
föreslagna exploateringar och utbyggnadsstrategier kan komma att påverka
vattenförekomster och att utifrån dessa lokalisera verksamheter till platser, eller
anpassas, så att vattenkvaliteten inte riskerar att försämras. Generellt gäller att
konsekvenserna av planens genomförande inte får riskera gällande MKN för vatten.
Berörda vattenförekomster bör i planprocessen betraktas ur ett helhets- och
avrinningsområdesperspektiv. Genom planeringen skapas goda möjligheter att hantera
kumulativa effekter av vattenmiljöer som kan ge en samlad bild av vattenknutna
miljöproblemen som exempelvis utsläpp av miljögifter och näringsämnen till yt- och
grundvatten. Den samlade bilden är till stor nytta när en bedömning av vilka åtgärder
som på kort och lång sikt måste genomföras för att värna vattenresursen.
Som svar på Länsstyrelsens synpunkter kopplat till MKN hänvisar kommunen till
föreslagna åtgärder i VISS för att uppnå MKN. Länsstyrelsen understryker att VISS inte
är en åtgärdsdatabas och kan därmed inte användas som enskilt underlag till framtida
åtgärdsarbeten.
En dagvattenutredning har ännu inte tagits fram varför konsekvenserna för
ytvattenförekomsterna i en utbyggnad enligt planen inte kan bedömas förrän en
dagvattenutredning med tydliga riktlinjer tagits fram för hur dagvatten ska hanteras vid
detaljplanering, bygglov, tillsyn och tillstånd. Kommunen planerar att ta fram en
strategisk vattenplan inklusive en dagvattenutredning till år 2022. Eftersom
redogörelsen fortfarande är otillräckligt kan Länsstyrelsen inte göra en bedömning av
dagvattens påverkan på MKN.
Kommunen ska beakta MKN för alla yt- och grundvattenförekomster. I planen föreslås
inga åtgärder för att god status ska uppnås, trots att miljökvalitetsnormerna för vatten
inte är uppfyllda för flera ytvattenförekomster. Det konstateras att planen inte innebär
någon försämring men inte heller någon förbättring. Nollalternativet och
planalternativet är jämförbara och vilka åtgärder som ska genomföras blir beroende av
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att närmare underlag tas fram senare. Exempelvis hänvisas hanteringen av de ökande
dagvattenflöden som blir följden från en förtätad bebyggelse i tätorterna till en
kommande vatten- och dagvattenutredningar. Hur miljökvalitetsnormerna ska kunna
uppnås kan nu bedömas först i samband med detaljplaneläggning och när dessa
utredningar genomförts. Länsstyrelsen anser inte att detta är tillfredsställande då planens
inriktning innebär förtätning av bebyggelsen på flera orter.
Dagvattnet
Då det inom tätorterna planeras för utbyggnad och förtätning anser Länsstyrelsen att det
hade varit en fördel, om översiktsplanen hade redogjort för hur de ökade flöden av
dagvatten, som blir följden föreslagen utbyggnad, ska tas omhand för att inte öka
belastningen av bl.a. näringsämnen på de ytvattenförekomster som inte har god status.
Det hade varit en fördel om frågan hade utretts åtminstone översiktligt i översiktsplanen
eftersom det hade gett möjlighet att samordna dagvattenhanteringen utifrån de
förutsättningar som finns. Hur dagvattenhanteringen ska lösas kan nu bedömas först då
en dagvattenutredning med tydliga riktlinjer tagits fram för hur dagvatten ska hanteras
vid detaljplanering, bygglov, tillsyn och tillstånd.
Länsstyrelsen vill därför påminna om att det är viktigt att i ett tidigt skede i planeringen
skapa förutsättningar och plats för att ta hand om dagvatten i större skala, t.ex. genom
att peka ut ytor som är reserverade för dagvattenhantering eftersom det är svårt att skapa
plats för nya dagvattenlösningar i efterhand. En ökad mängd dagvatten innebär med
hänsyn till klimatförändringarna en ökad översvämningsrisk med risk för skador på
bebyggelse, vilket kommunen bör ta i beaktande.
Avlopp
Enligt översiktsplanen koncentreras utbyggnaden till de tre prioriterade tätorterna och
ett antal andra utvecklingsområden vilket är positivt med tanke på möjligheterna för en
miljömässigt godtagbar vatten- och avloppshantering. Även om anslutningsgraden till
kommunalt vatten- och avlopp är hög i kommunen vill Länsstyrelsen fortsatt lyfta fram
kommunens ansvar enligt Lagen om allmänna avloppsanläggningar, för att i samlad
bebyggelse (t.ex. inom omvandlingsområden) tillse att vatten- och avloppsfrågorna får
godtagbar lösning.
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden)
Länsstyrelsen är positivt till att kommunen har inarbetat det tematiska tillägget om LIS
in i det aktuella översiktsplaneförslaget och gett det ett eget avsnitt, vilket Länsstyrelsen
lämnade synpunkter kring under samrådsskedet. Länsstyrelsen konstaterade i
samrådsskedet att det fanns ett nytt område som kommunen pekade ut för LISanvändning, i övrigt fanns LIS-områdena med sedan tidigare i det tematiska tillägget
om LIS-områden som kommunen tog fram 2013. Länsstyrelsen ansåg även i
samrådsskedet att även om LIS-områdena pekats ut sedan tidigare behöver kommunen
se över lämpligheten med dessa områden. Länsstyrelsen ansåg även att varje LISområde behöver beskrivas och motiveras bättre både i underlaget och i förklaringen till
varför de utpekade LIS områdena valts.
Länsstyrelsen anser att det av översiktsplanen fortfarande inte framgår på vilket sätt och
i vilken utsträckning en utveckling inom de föreslagna LIS-områdena kan förväntas
bidra till landsbygdsutvecklingen i respektive område, varför Länsstyrelsens synpunkter
från samrådsskedet kvarstår. Kommunen kommer därför, i kommande detaljplanering
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och dispensgivning, behöva klargöra hur föreslagen utbyggnad förväntas bidra till
landsbygdsutvecklingen då detta resonemang saknas i översiktsplanen. Länsstyrelsen
anser vidare att översiktsplanens beskrivning av hur de föreslagna LIS-områdena
förhåller sig till strandskyddets syften behöver därför utvecklas för att underlätta
efterföljande prövningar.
Synpunkter på enskilda utpekade LIS-områden
LISM1i Marma (har tagits bort efter utställningen)
Försvarsmakten motsätter sig en förtätning av bostäder i LIS-området LISM1 i Marma.
Området beräknas utsättas för buller överstigande 90 dBC, Lx från skjutning med
grovkalibrig ammunition vilket överskrider rekommenderade ljudnivåer vid bostäder.
Nytillkommande störningskänslig bebyggelse inom det utpekade området kan vid en
förnyad miljöprövning medföra krav på begräsningar av den militära verksamheten vid
riksintresset Marma skjutfält och på sikt påtagligt försvåra nyttjandet av skjutfältet. Det
är av stor betydelse att sådana begränsningar inte tillkommer då det innebär minskade
möjligheter för Försvarsmakten att utbilda och öva krigsförband. Länsstyrelsen ställer
sig bakom Försvarsmaktens yttrande.
LISÄ2 i Älvkarleby (har tagits bort efter utställningen)
Trots att Länsstyrelsen i sitt samrådsyttrande ställde sig tveksam till det nya utpekade
LIS-området LISÄ2 finns det kvar i utställningshandlingen. Dess gränser har förändrats
och utvidgats dessutom över den befintliga bebyggelsen ytterligare. Det föreslagna LISområdet ligger i direkt anslutning till Älvkarleby, vilket gör att Länsstyrelsen ställer sig
tveksam till att det kan anses uppfylla kriterierna för ett LIS-område. Vidare anser
Länsstyrelsen att då området även är utpekat som allmän plats/grönområde i gällande
detaljplan är det mer lämpligt, enligt Länsstyrelsens mening, att kommunen utreder om
detta område inte ska ingå i de gröna länkarna som kommunen pekat ut i Älvkarleby.
Området ligger även delvis inom riksintresse för kulturmiljövård (Älvkarlebyfallen,
C1). Det tilltänka LIS-området sträcker sig över kraftverkets personalbostäder som är ett
av uttryck för riksintresset (Älvkarleby kraftverk från 1910-talet – dåtidens största –
med tillhörande personalbostäder). I översiktsplanen finns det numera ett särskilt avsnitt
om LIS i planförslaget, där det uppges att hänsyn ska tas till kulturmiljö vad gäller
utformning, färgsättning och volymer på tillkommande bebyggelse. I MKB:n påpekas
också att hänsyn borde tas till kulturmiljö, men i övrigt bedöms inte riksintresset
påverkas negativt. Länsstyrelsen ställer sig tveksam till detta ställningstagande, och
anser att det är viktigt att bevara helheten i den värdefulla kulturmiljön, och förtätning i
området riskerar därför göra en påtaglig skada på riksintresset.
De norra delarna av det utpekade LIS-området som i dagsläget består av naturområde är
utpekat i Naturvårdsprogrammet med naturvärde klass 1, och består av ett stort antal
rödlistade och fridlysta arter. Länsstyrelsen anser därför att dessa områden inte anses ha
liten betydelse för strandskyddets syften, för att kunna tillåta en utveckling i strandnära
lägen, varför dessa delar är inte lämpliga att peka ut för LIS.
Sammantaget anser Länsstyrelsen inte att det utpekade området är lämpligt för
utpekande som ett LIS-område, dels på grund att det är tveksamt om området kan anses
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uppfylla kriterierna för ett LIS-område, dels på grund av påverkan på riksintresse för
kulturmiljövård och de utpekade naturtyperna.
LISM3 i Marma
LIS-området LISM3 ligger delvis inom översvämningshotad område. Området beskrivs
ha både höga och låga naturvärden, detta avser kommunen hantera genom att de platser
som har höga naturvärden bör skyddas från exploatering. Länsstyrelsen anser att det
behöver preciseras hur området avses att skyddas från översvämningar för att kunna
bebyggas och samtidigt bevara de delar av området som ha höga naturvärden.
Länsstyrelsen anser att om området inte kan exploateras på ett sätt som bevarar de höga
naturvärden som finns inom området är området olämpligt att peka ut som LIS-område.
LISÄ3 och Ä10 i Älvkarleö
Södra hörnet av område LISÄ3 och Ä10 ligger inom ett naturvårdsavtal varför
Länsstyrelsen anser att den delen av områdena bör undantas. Områdena i övrigt är
delvis utpekat i Naturvårdsprogrammet med klass 2, särskilt för dess lövträdsmiljöer.
Dessa både samverkar till att området är en del av en trakt med lövskog längsmed
Dalälven med höga naturvärden, bland annat för dess betydelse för Vitryggig hackspett.
Länsstyrelsen anser att en viss komplettering av befintlig bebyggelse kan ske inom
området, men behöver ske på ett sådant sätt att områdets lövskogsmiljöer i stor
utsträckning undantas från exploatering.
LISÄ5 i Älvkarleö
Det utpekade LIS-området LISÄ5 i Älvkarleö förutsätter utveckling i ett område som
berörs av områdesbestämmelser för Älvkarleöbruk som har stort kulturhistoriskt värde
(och ligger också inom område för regional kulturmiljövård), vilket Länsstyrelsen
påpekade i sitt samrådsyttrande. I avsnitt om Älvkarleö skriver kommunen om dess
höga kulturhistoriska värden och att utveckling riskerar komma i konflikt med dessa
men i MKBn finns det inte närmare beskrivet vilka konsekvenser föreslagen utbyggnad
konkret skulle kunna få, vilket kommunen behöver komplettera med.
Hälsa och säkerhet
Buller
Även om kommunen inte omfattas av något obligatoriskt krav på mätning eller
beräkning av buller enligt 5 kap 2 § anser Länsstyrelsen att det skulle varit en fördel om
kommunen, inom ramen för översiktsplanen, tagit fram en bullerkartering inför en
planerad utbyggnad av tätorterna.
Elektromagnetiska fält
Länsstyrelsen noterar att det fortfarande saknas en karta över vilka områden som berörs
av elektromagnetiska fält från kraftledningar samt om vilken policy för magnetfält som
kommunen avser att tillämpa i planen. Kommunen ska lämpligen komplettera
översiktsplanen med den informationen till antagandehandlingarna.
Radon
Den 1 juni 2018 trädde den nya strålskyddslagen (SFS2018:396) i kraft. Införandet av
den nya strålskyddslagen har medfört att Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i
inomhusluft inte längre är aktuellt. Istället bör man vid befintlig bebyggelse utgå ifrån
referensnivå som anges i Strålskyddsförordningen (SFMFS2018:506). Detta innebär att
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texten om radon i utställningshandlingen är inaktuell. Vid nybyggnation gäller liksom
tidigare Boverkets gränsvärde (BBR 2011:6) som är 200 bq/m3 uttryckt som
årsmedelvärde. Kommunen behöver revidera översiktsplanen vad gäller radon till
antagandehandlingen.
Vidare framgår det av strålsäkerhetmyndighetens (SSM) yttrande att inom markradon
används inte längre begreppet lågriskområde. Numera klassas marken enbart i hög- eller
normalriskområden. Det innebär att man bör ta hänsyn till risken för markradon vid all
byggnation.
Miljöfarlig verksamhet
Länsstyrelsen noterar att planen har kompletterats med en karta där lokaliseringen av
miljöfarlig verksamhet framgår. Det hade dock varit en fördel om det hade förklarats
vad de olika punkterna närmare betyder varför Länsstyrelsen anser att kommunen bör
komplettera översiktsplanen med den informationen till antagandehandlingarna.
Förorenade områden
Även om informationen om de förorenade områden som finns i kommunen finns
omnämnda och beskrivna i avsnittet som tar upp alla förutsättningar, bedömer
Länsstyrelsen att det finns en risk med att informationen kan förbises då den inte
integreras i tidigare avsnitt där planer, genomförande och konsekvenser tas upp. I de
beskrivningar av den utveckling översiktsplanen förespråkar avseende markanvändning
etc. framgår inte heller om hänsyn har tagits till potentiella och konstaterat förorenade
områden som finns och behöver beaktas. Länsstyrelsen anser att kommunen till
antagandeskedet ska tydliggöra om en sådan analys har gjorts och om det finns
identifierade platser där behovet av åtgärder behöver utredas.
Länsstyrelsen anser vidare att beskrivningen av de förorenade områdena bör också
utvecklas ytterligare så att det framgår vilka objekt som finns i de olika MIFOklasserna. Det är även lämpligt att det framgår tydligare hur kommunen kommer att
arbeta vidare med de specifika deponier som finns omnämnda i översiktsplanen.
Kommunen behöver ta hänsyn till hur förorenade områden kommer att påverkas av
kommande klimatförändringar. I de fall det finns utpekade markföroreningar ska
kommunen utreda om det finns risk för ökad spridning eller andra negativa effekter för
miljön eller människors hälsa med kommande klimatförändringar i åtanke.
Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen redan i översiktsplanen på en
övergripande nivå beskriver vilka planer kommunen avser verka för ett aktivt arbete
med förorenade områden. Naturvårdsverket har tagit fram vägledningsmaterial för de
kommuner som vill arbeta på en strategisk nivå.
Transport av farligt gods
Länsstyrelsen noterar att kommunen har beskrivit att risker med farligt gods bör beaktas
inom ett område på 150 meter från järnvägen och att särskilda analyser kan behövas för
att utreda om framtida bebyggelse är lämplig med hänsyn till järnvägen.
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen om att riskhänsyn gäller även längs väg
för transport av farligt gods. I Älvkarleby kommun är det E4, väg 291 och väg 76 som
transporteras av farligt gods. Denna information behöver kommunen komplettera med
till antagandeskedet.
Översvämning, ras, skred och erosion
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I texten i avsnitt 6.12 Miljö och risk beskrivs ras, skred och erosion. Kommunen
redovisar även förutsättningarna för skred generellt samt för skred i strandnära läge i en
tillhörande kartbild i ovannämnda avsnitt. För tydlighetens skull bör färgerna
kontrastera varandra. SGI noterar även en sammanblandning mellan underlag i texten
från SGI och SGU, vilket bör korrigeras till antagandehandlingarna.
I texten i avsnittet 2.3.2 Bebyggelse och infrastruktur anges bland annat riktlinjer under
rubriken Klimat och risk. Punktlistan bör kompletteras med de ställningstaganden kring
ras, skred och erosion som nämns i avsnitt 6.12 för att förtydliga kommunens avsikter.
Där nämns exempelvis att ”vid planering för ny bebyggelse inom ett aktsamhetsområde
bör risk för skred analyseras vidare”. Länsstyrelsen ser att det är positivt att det står med
men anser samtidigt att det krävs en skarpare formulering. Om planerad bebyggelse
ligger inom ett utpekat aktsamhetsområde är detta motiv nog för att risken för skred ska
analyseras. Länsstyrelsen instämmer med vad Statens geotekniska institut förordade
under samrådsprocessen och som de även skriver i sitt granskningsyttrande, att en
strategi för hur de geotekniska frågorna ska klarläggas i samband med
detaljplaneläggning och bygglovgivning bör tillfogas översiktsplanens beskrivning.
Dessutom saknas en beskrivning av geotekniska frågeställningar kopplat till
översvämningsförebyggande åtgärder. Kommunen behöver fortsatt ta hänsyn till dessa
frågeställningar och inarbeta dessa till antagandehandlingarna, läs även Statens
Geotekniska Instituts (SGI) yttrande.
Framtida utvecklingsområden
Industriområde (S10-13) i Skutskär
I granskningsförslaget finns ett nytt område i Skutskär utpekat som utvecklingsområde
för industriverksamhet väster om järnvägen, S10 – S13. Området utgör i dagsläget till
stor del skogsmark samt en gammal deponi. I området finns det flera vattendrag samt
fuktiga miljöer såsom sumpskogar. Områdena planeras för att till viss del spara dessa.
Området väster om järnvägen är också utpekat i Naturvårdsprogrammet i Uppsala län
för dess förutsättningar för friluftslivet. Länsstyrelsen anser att områdena bör anpassas
ytterligare så att de bevarar mer av områdets mosaik av våtmarker. Eftersom mer
byggnation för boende planeras inom närområdet, anser Länsstyrelsen att möjligheterna
till friluftsliv i området också behöver beaktas i det fortsatta planeringsarbetet.
Bostadsområde (S8) i Skutskär
I granskningsförslaget finns ett nytt område i Skutskär utpekat som utvecklingsområde
för bostäder S8. Det föreslagna bostadsområdet ligger i södra ändan av ett längre
sammanhängande grönområde, upp till Bodaskolan. Länsstyrelsen anser att området bör
utformas så att det tar tillvara på det grönstråket istället för att skära av det.
Utbyggnadsområde för bostäder Ä2 i Älvkarleby
I granskningsförslaget finns ett nytt område i Älvkarleby utpekat som
utvecklingsområde för bostäder, Ä2. Området ligger inom Naturvårdsprogrammet och
är utpekat som klass 2. Bland annat områdets potential för friluftsliv samt dess
landformer är utpekade. Bland annat åsens högsta punkt, som ligger inom det utpekade
utbyggnadsområdet, pekas ut. Länsstyrelsen anser att det utpekade utbyggnadsområdet
ska anpassas för att bättre passa in i områdets topografi och för att minska dess
påverkan på områdets möjligheter för friluftsliv.
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Det utpekade området påverkas även av resterna efter en skans/fästning. Här vore det
önskvärt om kommunen lyfte fram att trakten vid norra Älvkarleby har, redan under
förhistorisk tid, varit betydelsefull. Här finns ett av nordupplands största gravfält från
järnålder och resterna av en skans/fästning. Till trakten hör också en av tre runstenar i
kommunen. Östanån och Västanån var längre tillbaka en by men var på 1500-talet
uppdelade på två byar. Det äldsta omnämnandet av Älvkarleby i skrift är från 1167. En
1600-talskarta visar en kungsgård väster om älven. Ras vid strandbrinkarna gjorde att
Västanån och kungsgården flyttades västerut men också att äldre lägen rasade ut i älven.
Vid älven finns också platsen för det gamla färjeläget och en samlingsplats för marknad.
Strax norr om stationsområdet finns ett område avsett för utveckling av natur och
rekreation, som också avser att ingå i en grön länk. Norr och väster om detta har
skogsmark angetts som Medelgles blandad stadsbebyggelse och Gles blandad
bebyggelse. Länsstyrelsen anser att denna inritade bebyggelse skär av den gröna länk
som avses att sparas. Skogsmarken ligger inom område med risk för översvämning samt
består av lövskog av värde för vitryggig hackspett. Länsstyrelsen efterfrågar därför en
tydligare avvägning för hur området avses att nyttjas.
Verksamhetsområde Ä6 i Älvkarleby
Inom det utpekade verksamhetsområdet Ä6 i Älvkarleby finns observationer i Mosippa
i nära anslutning till det utpekade området. Mosippa omfattas av 8 §
artskyddsförordningen. Beroende på förutsättningarna på platsen kan det försvåra en
exploatering av området.
Utveckling av vattenområde V1
Utveckling av vattenområdet Bodaån V1 avser båthus och bryggor. Länsstyrelsen anser
att utvecklingsområdet bör begränsas till de delar av Bodaån som omges av bebyggelse
och inte exempelvis södra delen av Rotskär vilken pekas ut som grön länk.
Bostadsområde och vattenverk (S9)
Det utpekade området för bostäder och vattenverk (S9) ingår i Uppsala läns
naturvårdsprogram med klass 2 kopplat till områdets potential som närnaturområde och
dess strandvallsmorfologi. Området ingår också i riksintresse för friluftsliv enligt 3 och
4 kapitlen miljöbalken. Inom området finns en del rödlistade och fridlysta arter
kopplade till sandbarrskogen. Länsstyrelsen anser att en exploatering av området bör ta
hänsyn både till områdets potential för friluftsliv samt dess naturvärden i samband med
detaljplaneläggning.
Överboda-Tegelbruket-Högmo
De två utpekade utbyggnadsområdena i Överboda-Tegelbruket-Högmo omfattar relativt
stora områden med höga frilufts- och skönhetsvärden. De låglänta delarna av områdena
har även risk för översvämningar. Länsstyrelsen anser att utbyggnadsområdena bör
begränsas eller förtydligas, alternativt tydligare framgå vilken exploateringsgrad inom
dem som är eftersträvansvärd.
De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av landshövding Göran Enander med planhandläggare Katja Saranka
som föredragande. I den slutliga handläggningen har också Johan von Knorring länsråd,
Christel Benfalk chef för Samhällsavdelningen, Annika Israelsson chef för Plan- och
bostadsenheten, Märta Alsén och Åsa Blomster planhandläggare, Daniel Öman
klimatanpassningssamordnare, Kjersti Wik och Ulf Lindblom miljöskyddshandläggare,
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Julia Chirokova bebyggelseantikvarie, Roger Edenmo länsantikvarie, Anders Leijon
krisberedskapssamordnare, Gabriel Bernhardsson naturvårdshandläggare, Gudrun
Robinson, Jesse Whistler, Anna Sundbärg, Aino Inkinen, Anna Karlsson och Linnéa
Larsson handläggare på miljöstrategienheten medverkat.
Bilagor till yttrandet:
Bilaga 1: Länsstyrelsen övriga synpunkter och upplysningar
Bilaga 2: Remissvar från centrala verk och förvaltningsmyndigheter
Lantmäteriet, 2019-10-14
Luftfartsverket, 2019-10-15
Länsstyrelsen i Gävleborgs län, 2019-10-25
Trafikverket, 2019-11-01
Fortifikationsverket, 2019-11-05
Försvarsmakten, 2019-11-06
Post- och telestyrelsen, 2019-11-07
Sveriges geologiska undersökning, 2019-11-07
Strålsäkerhetsmyndigheten, 2019-11-08
Svenska kraftnät, 2019-11-08
Sveriges geotekniska institut, 2019-11-08
Skogsstyrelsen, 2019-12-04
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