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Översiktsplan 2009 för Älvkarleby kommun, Uppsala län 

Bilaga 19 

Särskild sammanställning enligt miljöbalken 
En ny översiktsplan för kommunen antogs 2009-09-30. Översiktsplaner förutsätts som regel 
vara liktydiga med betydande miljöpåverkan. För alla program och planer som bedöms inne-
bära sådan påverkan ska en ”särskild sammanställning” (enligt miljöbalken 6 kap 16 §) upp-
rättas när program eller plan antagits. 

Sammanställningen ska redovisa: 

• hur miljöaspekter har integrerats,  
• hur miljökonsekvensbeskrivning och synpunkter från samråd har beaktats,  
• skäl till att planen har antagits i stället för alternativ som övervägts, samt 
• åtgärder för uppföljning och övervakning.  

Sammanställning och plan ska göras tillgängliga för dem som varit delaktiga i samråd. Dessa 
ska även informeras om att planen har antagits.  

 

Integrering av miljöaspekter 

I planens ”Allmänna utgångspunkter och mål” återges nationella miljömål, folkhälsomål samt 
energipolitiska och transportpolitiska mål liksom regionala mål. Dessa mål samt kommunala 
mål och visioner har sammanfattats till öp-mål under rubrikerna ”Självständig kommun i livs-
kraftig region”, ”Fortsätt utveckla industribygd till attraktiv livsmiljö” och ”Älven, skogen 
och bruken som attraktivt livsrum - contra som försörjningskälla”.  

Som första utgångspunkt för planen har satts att ta tillvara naturmiljön för att forma en god 
livsmiljö. I planen redovisas en första grönplan och betonas vikten av att utarbeta flera sådana 
och ett naturvårdsprogram. Här redovisas också länsstyrelseförslag att göra hela kusten till 
naturreservat liksom ställningstagandet att kommunen i allt väsentligt ställer sig positiv till 
detta förslag. Planen omfattar även bl a ett anslag till strategi för utveckling av älvrummet. 

Planen betonar också vikten av att ta tillvara och utveckla kulturmiljöer. Förutom att ta tillva-
ra och utveckla natur- och kulturmiljöer har planen en tonvikt på anvisning av nya utveck-
lingsområden för boende. Dessa är i första hand planerade i kommunikationsnära lägen och 
för successiv utbyggnad av befintliga tätorter bl a för att minimera transporter respektive ut-
släpp av växthusgaser. 
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Behov att anvisa mark för industriell verksamhet med negativ miljöpåverkan har bedömts 
som begränsat. Befintliga områden har i huvudsak bedömts ge tillräckligt utrymme för expan-
sion. Två områden avvecklas för att undvika störningar och två nya områden för mindre stö-
rande verksamhet utstakas längre bort från bostadsbebyggelse än befintliga. De har också lo-
kaliserats så att risk för skada av grundvattentillgångar ska minimeras. I planen konstateras 
även att risken för kemikalieolyckor vid fabriksdrift minskat varför skyddsområden i gällande 
översiktsplan kan tas bort. 

Förslag till utveckling av infrastruktur för att förbättra miljön är en viktig del i planen. För att 
utveckla kommunikationer är det av stor vikt att ombyggnaden av ostkustbanan till dubbel-
spår fullföljes så snart som möjligt. Det är också av stor vikt att Skutskärs hamn utvecklas för 
att möjliggöra ökad andel sjöburna transporter som alternativ till vägburna. Planen innehåller 
även flera förslag till vägreservat för att på sikt kunna lyfta bort tung och farlig trafik från 
bostadsbebyggelse. Vidare betonas vikten av att utveckla gång- och cykelvägnät och att be-
gränsa hastighet på vägar. Planen innehåller även viktiga ställningstaganden avseende utveck-
ling av förnyelsebar energi. Vikten av att även fortsättningsvis underlätta för utvinning av 
vattenkraft betonas. Vidare redovisas nya riksintresseområden för utbyggnad av vindkraftpar-
ker liksom kommunens positiva hållning till sådan utbyggnad. Därutöver betonas vikten av 
fortsatt utbyggnad av fjärrvärme liksom av effektivisering i energianvändningen.  

Planen - vars c:a 190 sidor här berörs endast i huvuddrag - innehåller även en genomgång av 
och ställningstaganden till olika miljö-, hälso- och säkerhetsfaktorer: föroreningar i mark, luft 
och vatten, buller, strålning, kemikalieolyckor och klimatförändringar mm. 

 

Beaktande av miljökonsekvensbeskrivning och synpunkter från samråd 

I miljöbedömning/miljökonsekvensbeskrivning redovisas bl a hur planen förhåller sig till riks-
intressen och förordningar, miljömål, nationella folkhälsomål, transportpolitiska mål och 
energipolitiska mål, regionala mål och förekomst av värdefulla biotoper mm. Utvecklingsom-
råden för boende mm har formats för att så långt som möjligt kunna förenas med riksintres-
sen, förordnanden och miljömål mm. Av kommunens mark- och vattenområden är emellertid 
en så stor andel berörd av olika riksintressen och förordningar etc att det är i det närmaste 
ogörligt att planera områden som inte hamnar i konflikt med sådana intressen. I kartor och 
text har sådana konflikter noterats och värderats. 

I samrådsredogörelse och utställningsutlåtande redovisas såväl sammanfattning av och kom-
mentarer till inkomna synpunkter som yttrandena i deras helhet. Materialet omfattar c:a 220 
sidor. I denna särskilda sammanställning berörs endast huvuddrag i det omfattande materialet. 

Många konflikter klargjordes i samrådet bl a med hjälp av omfattande remissvar från olika 
statliga myndigheter, från bygg- och miljönämnden, naturskyddsföreningen och från närboen-
de till olika planerade utvecklingsområden. Flertalet synpunkter söktes beaktas vid omarbet-
ning av samrådshandlingen till en utställningshandling. Remissbehandlingen under utställ-
ningstiden har visat att flertalet remissinstanser uppfattat att deras synpunkter under samråds-
skedet har beaktats vid omarbetningen. Samtidigt gäller att bearbetning av ett flertal synpunk-
ter och förslag också hänskjutits till fortsatt arbete bl a för att inte fördröja antagande av en ny 
plan.  
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Den nya planen ska också inte minst ses som ett avstamp till en bättre process där översikts-
planering bedrivs mera kontinuerligt och där ändringar och tillägg görs mera successivt än 
vad som varit fallet. En översiktsplan utgör i mycket också just en översiktlig genomgång som 
i viktiga delar måste följas av mera ingående undersökningar och miljöbedömningar i arbete 
med fördjupade översiktsplaner och detaljplaner mm. 

Många instanser har välkomnat den positiva hållningen till etablering av vindkraftverk men 
flera har också framfört reservationer inför exploatering av vissa riksintresseområden. Alli-
anspartierna har även ifrågasatt om inte planen borde utvidgas med en fördjupning för vind-
kraftsutbyggnad. En remissinstans har också helt motsatt sig varje form av exploatering för 
utvinning av vindkraft med hänvisning till att kommunen redan i hög grad exploaterats för 
vattenkraft. Detta svar avvisas. Fördjupning nu för vindkraftsutbyggnad avvisas också för att 
inte fördröja en ny plan. Det finns även anledning att utveckla/invänta ett samarbete med 
grannkommunerna Tierp och Gävle. Båda har i remissbehandlingen uttryckt intresse för sam-
arbete med syfte att samlokalisera vindkraft till gränstrakter mellan kommunerna. Under re-
misstiden har framkommit att vindoperatörer visar intresse att koncentrera investeringar till 
allt större parker. Det är ingen tillfällighet att större områden kan göras tillgängliga just i 
gränstrakter mellan kommuner. Gränser har ofta bestämts just i sådana områden som är av 
minst intresse för exploatering med bebyggelse. Pågående projekt om översiktsplanering för 
vindkraftutbyggnad i samarbete med länsstyrelsen och kustkommuner i länet kommer att ge 
förbättrat underlag för prioritering av områden för exploatering. 

Många instanser har också instämt i ambitionen att lokalisera ny bebyggelse till befintlig och i 
första hand i lägen med närhet till stationer för kollektiv spårbunden trafik. Några har emeller-
tid efterlyst en mera konsekvent tillämpning av ambitionen i planen. Några har också efterlyst 
en mera ingående behandling av erosionsrisker och ifrågasatt om vissa utvecklingsområden är 
förenliga med sådana risker. Vidare har bl a efterlysts en mera utvecklad strategi för skydd av 
grundvattentillgångar.  Förhållande till dessa reservationer som endast delvis beaktats berörs 
nedan. 

 

Motiv till valda alternativ 

Viktiga överväganden av olika alternativ har bl a skett inför ställningstaganden till förslag att 
göra hela kusten till naturreservat och till tillämpning av ny lag om strandskydd.  

I planen ställer sig kommunen positiv till reservatsbildning. Det avgörande skälet är att natur-
värden - och särskilt i vattennära lägen - utgör centrala tillgångar för att utveckla en attraktiv 
livsmiljö för alla i kommunen. Alternativ att avvisa reservatsbildning för att skapa nya attrak-
tiva vattennära tomter har bedömts innebära risk att stora naturvärden för ett folkflertal går 
förlorade. I planen anförs emellertid att ett par i sammanhanget mindre områden bör undantas 
från reservatsbildning. Det är områden där begränsad bebyggelse redan finns sedan lång tid. 
De bör undantas för att inte helt utmönstra utvecklingsmöjligheter för båtliv och fritidsboende 
vid kusten. I den slutliga planen har också tillförts en viktig reservation – beslut om reservats-
bildning bör fattas först när frågor om landsbygdsutveckling och om utvidgat strandskydd 
klarlagts. 
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Kommunen är inte beredd att helt avhända sig möjligheter att erbjuda ett vattennära boende. 
Inför beslut om reservatsbildning av kusten blir frågan om möjligheter att utveckla vattennära 
boende utmed älven central. I planen redovisas ställningstagandet att utvidgat strandskydd om 
300 m utmed hela älven ses som obefogat. Generellt strandskydd om 100 framhålls som till-
räckligt. Utmed älven är det enligt kommunen även rimligt och önskvärt att skapa rum för s k 
landsbygdsutveckling. Först om generellt utvidgat strandskydd hävs och om områden för 
landsbygdsutveckling kan öppnas utmed älven är kommunen beredd att tillstyrka reservats-
bildning utmed hela kusten. 

Centrala överväganden i planen har även gällt hur långt som principen att anvisa möjligheter 
till bebyggelse i kommunikationsnära lägen ska drivas. I planen har anvisats några områden 
tämligen långt från stationer för kollektiv trafik. Skälet har i första hand varit att det är önsk-
värt att ge rum dels för fritidsboende, dels för boende med möjlighet till hästhållning. 

Sammanhängande överväganden har gällt strävan att hålla landskap öppna. Det är uppenbart 
svårt att driva ett lönsamt jordbruk i trakten. Flera öppna landskapsrum hotas av snabb igen-
växning. Planen är grundad utifrån bedömningen att hästhållning och begränsad bebyggelse är 
de enda realistiska medlen att motverka igenväxning. 

Hänsyn till erosionsrisker har tagits efter samråd med geologisk expertis som översiktligt be-
dömt att inga risker föreligger för mycket lång tid vid byggande utifrån ett generellt strand-
skydd om 100 m. I planen har emellertid införts rekommendation att inför eventuell exploate-
ring göra fördjupade riskanalyser. 

Upprättande av en långsiktig plan för dricksvattenförsörjning har hänskjutits till fortsatt arbete 
av praktiska skäl samt utifrån att inga akuta hot finns för vattenförsörjningen. Kommunen har 
nyligen överlåtit försörjningen till en organisation gemensam för flera kommuner i gästrikere-
gionen – Gästrike vatten. I dennas regi ska upprättas en långsiktig plan med ett regionalt per-
spektiv. Såsom redovisas i översiktsplanen är vattentillgången i kommunen riklig och vattnets 
kvalitet är god.   

 

Uppföljning och övervakning av miljöpåverkan 

Nämnda ställningstaganden avseende strandskydd, landsbygdsutveckling och åtgärder för att 
hålla landskap öppna är centrala och måste följas upp och utvärderas. De kan följas upp suc-
cessivt. Trycket på exploatering är nämligen inte större än att det är möjligt att pröva följder 
av ställningstagandena kontinuerligt och att vid behov välja andra banor för vidare utveckling. 

Utarbetande av ett naturvårdsprogram och ytterligare grönplaner liksom nära förestående in-
ventering av stränder för att staka ut områden för landsbygdsutveckling utgör viktiga inslag i 
en uppföljning. Såsom betonas i planen är det också av stor vikt att upprätta byggnadsprogram 
och att se över reglering för flera kulturmiljöer. 

För nyligen påbörjat arbete med ny översiktsplan för Gävle har kommunen deklarerat en am-
bition att undersöka möjligheter till etablering av vindkraftspark i skogsområden som gränsar 
mot Älvkarleby kommun. Det framstår som viktigt att följa upp sådana ambitioner och att 
utveckla ett nära samarbete. Ett motsvarande förhållande gäller gentemot Tierps kommun. 
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Det är också viktigt att följa upp arbete för att fullfölja ombyggnad av järnvägen. Enligt beslut 
som banverket nyligen fattat om arbete med järnvägsplan ska befintligt spår mellan Skutskär 
och Furuvik av besparingsskäl finnas kvar parallellt med att nytt spår byggs enligt den järn-
vägsutredning som genomförts. Befintligt spår ska finnas kvar för att försörja Skutskärs bruk i 
ett läge där medel saknas för utbyggnad av anslutningsspår till industrin från nya järnvägs-
spår. Det framstår som mycket viktigt att järnvägsombyggnaden slutförs så snart som möjligt 
enligt beslutad järnvägsutredning och så att befintligt spår lyfts bort. 

I översiktsplanen har redovisats såväl gällande förordnande avseende krav på hänsyn till för-
svarsmaktens intressen som förslag till nytt riksintresse i anslutning till skjutfältet vid Marma. 
Verksamheten där innebär en betydande miljöpåverkan framför allt i form av bullerstörningar 
i omgivningen. Förordnande ska ändras dels som ett led i en allmän översyn av förhållanden 
på alla liknande verksamheter i landet, dels i samband med planerad utökning av verksamhe-
ten i Marma. Det är av stor vikt att ännu inte avslutad miljöprövning inriktas utifrån utgångs-
punkten att utvidgad verksamhet underkastas nybyggnadskrav avseende bullerstörningar och 
att tillkommande verksamhet lokaliseras så långt bort från befintlig bostadsbebyggelse som 
möjligt. Redan idag innebär verksamheten betydande restriktioner för utveckling i avsevärda 
delar av kommunens södra hälft. Ytterligare restriktioner kan medföra mycket stora hinder 
såväl i befintlig bebyggelse som för utveckling och komplettering av denna. Det är av stor 
vikt att bevaka att lokala hänsyn beaktas noga vid beslut om nytt förordnande/riksintresse. 

Som redan nämnts ska den nya översiktsplanen inte minst ses som avstamp till en bättre pla-
neringsprocess där långsiktig planering kan ske mera kontinuerligt och successivt än vad som 
varit fallet. Det är av stor vikt att få tills stånd ett mera kontinuerligt arbete inte minst för att 
förbättra uppföljning och övervakning av plankonsekvenser respektive för att kunna vidta 
korrigeringar önskvärt snabbt. Ny lag om tillägg till och ändringar av översiktsplaner liksom 
utveckling av digitala hjälpmedel underlättar att skapa en sådan förbättrad planeringsprocess. 

 

Delgivning av plan och sammanställning 

Sammanställningen och antagandet av den nya översiktsplanen annonseras i kungörelse i re-
gional press, på kommunens anslagstavla och på dess hemsida på internet där också samtliga 
plandokument görs tillgängliga. Därutöver informeras remissinstanser med brev om samman-
ställningen och om beslutet att anta översiktsplanen. 

 

 

 

 

 

Erik Hemström, f d kommunarkitekt  


