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SÄRSKILT UTLÅTANDE, LIS-OMRÅDEN I STRANDNÄRA 
LÄGE

Tillägget till översiktsplanen, angående landsbygdsutvecklingsområden, har varit utställt 
för granskning under 2 månader över årsskiftet 2012/2013. Samråd har skett med olika 
organisationer och olika myndigheter samt inom den kommunala organisationen. Även 
allmänheten har kunnat granska förslaget. 

Ett LIS-objekt har tagits bort sedan granskningen: ett område i Storfjärden, nära Ambricka. 
Detta område skulle möjliggöra utbyggnad av bryggan, men eftersom det ligger i 
riskintresseområde för naturvården krävs bättre underlag om den marina miljön. Om man 
vill aktualisera detta område igen, görs det bäst genom att man ansöker om 
strandskyddsdispens. Frågan kan prövas, eftersom det är en anläggning som måste finnas 
vid vatten, utan att området är ett LIS-objekt. 

I det här dokumentet återfinns referat på inlämnade skriftliga synpunkter och kommunens 
kommentarer till dem. 
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Granskningssynpunkter från Länsstyrelsen i Uppsala 

Allmänt
Länsstyrelsen anser att kommunen har tagit till sig flera av länsstyrelsens synpunkter från 
första samrådet. Planförslaget skulle dock vinna i tydlighet och användbarhet om 
riktlinjerna, som gäller alla områden, lyfts fram på ett mer strukturerat sätt. Kartorna kan 
också förtydligas. Vidare bör det framgå för varje LIS-område var det finns kända 
naturvärden och friluftsvärden. Presentationen av naturvärdeskarteringen kan också 
förbättras.

Kommentar: 
Riktlinjer som är gemensamma för alla områden förtydligas med kursiv text. 
Presentationen av naturvärdeskarteringen förbättras. 
Redovisningen av natur- och friluftsvärden förtydligas. 

Förslagets förenlighet med 7 kap 18 e § första stycket MB 
Kommunen har motiverat i planen att de utpekade områdena är lämpliga för 
landsbygdsutveckling. Strandskyddets syften ska dock fortfarande kunna tillgodoses 
långsiktigt. Resultatet av kommunens naturvärdeskartering bör belysas tydligare så att det 
framgår hur. I efterföljande detaljplaneprocesser och strandskyddsdispenser behöver 
kommunen behandla att åtgärderna inte får strida mot strandskyddets syfte. 

Kommentar: 
Naturvärdeskarteringen presenteras tydligare och visar på hur strandskyddets syfte ska 
kunna tillgodoses långsiktigt. 

Riksintresse för friluftslivet och det särskilda hushållningsintresset för 
Nedre Dalälven 
Intressena behöver hanteras även i efterföljande detaljplaneprocesser och beslut. 

Kommentar:
Detta är brukligt. 

Riksintresse naturvård 
Värdena för riksintresset för naturvård i Storfjärden bör ingå i bedömningen av påverkan 
på strandskyddets syften inom berörda områden, särskilt område 41, samt vid en 
bedömning av de samlade värdena längs älven. 

Kommentar: 
Det är endast område 41 som ligger inom riksintresse för Naturvården nu. 
Naturvärdeskarteringen visar på vilka områden i LIS-objektet som kan exploateras så att 
kärnvärden i riksintresset för naturvård kan undvikas. 
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Riksintresse kulturmiljövård 
Område nummer 30 berör ett riksintresseområde för kulturmiljövården, Älvkarlebyfallen. I 
LIS-området ingår de till kraftverket hörande personalvillorna. Länsstyrelsen anser dock 
att det är en brist att inga riktlinjer för anpassning till intresset ges, och att i 
detaljplaneskedet ska det utredas i vilken omfattning tillkommande bebyggelse kan tillåtas 
och utformas för att riksintresset inte ska skadas. 

Kommentar: 
Riktlinjerna för exploatering inom riksintresseområdet förtydligas. För övrigt införs 
informationen i planhandlingarna. 

Riksintresse totalförsvaret 
Totalförsvarets riksintresseområde i Marma påverkas inte, men samråd måste fortlöpande 
ske med Försvarsmakten i fortsatta lov- och planeringsärenden enligt PBL. 

Kommentar: 
Informationen införs i planen. 

Miljökvalitetsnormer 
Område 19, 33, 34, 41 och 53 bör föregås av detaljplanering och i samband med det bör 
miljökvalitetsnormerna utredas ytterligare. Länsstyrelsen delar kommunens förslag att vid 
exploatering av bostadshus att avloppsfrågan bör lösas genom anslutning till kommunalt 
nät. Det bör i samband med det prövas om befintlig bebyggelse med enskilda eller äldre 
avloppsanläggningar kan anslutas samtidigt. 

Kommentar: 
Informationen införs i planen. 
För område 34 finns inga normer satta. 

Hälsa och säkerhet samt risken för olyckor, översvämning och erosion 
Område 33, 34 och 41 kan påverkas av översvämningar och bör utredas mer i detalj i 
efterföljande detaljplanprocesser om de är lämpliga för bebyggelse samt vilken typ och 
omfattning. Länsstyrelsen instämmer i de generella förslag till åtgärder som kommunen har 
redovisat för översvämningshotade områden. 
Länsstyrelsen håller med SGI (se yttrande senare) om att det kan finnas områden med 
bristfällig stabilitet i kommunen, och som inte är kända. Om LIS-områdena är lämpliga för 
bebyggelse med hänsyn till geotekniska förutsättningar och risker måste klarläggas i 
planskedet genom exempelvis geotekniska undersökningar. 

Kommentar: 
Behov av ytterligare utredningar kring översvämningar och stabilitet, i kommande PBL-
hantering, införs in i planen. 
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Länsstyrelsens synpunkter på respektive område 
Område 19 
Området hyser naturvärden och ingår i riksintresseområde för friluftslivet och det bör 
tydligare framgå hur hänsyn ska tas till dessa värden för att säkerställa strandskyddets 
syften. 

Kommentar: 
Detta redovisas tydligare. 

Område 30 
Längs älven går en gångväg som är viktig att behålla för att tillgodose friluftslivet och 
riksintresseområdet för friluftsliv. Det bör tydligare framgå hur området ska förhålla sig till 
detta riksintresse.  
Längs älven, i norra delen av området, finns artrik kalkbarrskog med flera rödlistade 
svampar. Det är viktigt med tydliga riktlinjer hur strandskyddets syften ska säkerställas i 
detta delområde. 

Kommentar: 
Gångvägen löper endast i norra delen av LIS-området, på brinken, där naturvärden och 
stabilitet är av den arten att den delen inte kan exploateras. 
Värdena förtydligas. 

Område 33 
Området är översvämningshotat både av 100-årsflöden och av dammbrott. Beroende av 
vilken typ av byggnad som planeras inom området bör konsekvenser och åtgärder utredas 
och regleras i planbestämmelser eller villkor för lov. 
Inom området finns flera naturvärden och det är viktigt att kommunen utreder riktlinjer för 
hur strandskyddets syften ska säkerställas. 

Kommentar: 
Här är det tänkt med en mycket sparsam exploatering med kanske 2-3 stycken 
tvåfamiljshus eller lika många vanliga villor. Området är skyddsvärt varvid det kan vara 
lämpligt att inte upphäva strandskyddet för större områden än den yta husen tar på marken. 
Om man går vidare med området så kommer konsekvenser närmare att utredas i 
planbestämmelser eller villkor för lov. 

Område 34 
Området riskerar översvämning till följd av 100-årsflöden men också eventuellt till följd av 
dammbrott. Beroende av vilken typ av byggnad som planeras inom området bör 
konsekvenser och åtgärder utredas och regleras i planbestämmelser eller villkor för lov. 
Inom området finns flera naturvärden och det är viktigt att kommunen utreder riktlinjer för 
hur strandskyddets syften ska säkerställas. 
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Kommentar: 
Initialt ser det ut som om enbart en mycket liten del av området kan drabbas av 
översvämning.  
En del av området ingår in naturvårdsprogrammet men kommunen bedömer, med grundval 
av naturkarteringen, att inga kärnvärden eller några vidare skyddsvärda biologiska värden 
finns inom LIS-området. 

Område 41 
Området ligger delvis inom översvämningshotat område som kan nås av 100-årsflöden och 
översvämning till följd av dammbrott. Beroende av vilken typ av byggnad som planeras 
inom området bör konsekvenser och åtgärder utredas och regleras i planbestämmelser eller 
villkor för lov. 
Länsstyrelsen anser att det är otydligt beskrivet hur exploatering av området kan 
genomföras samtidigt som man bevarar goda livsvillkor för växt- och djurlivet. 

Kommentar: 
Antagandeförslaget belyser detta tydligare. 

Miljökonsekvensbeskrivning 
Länsstyrelsen har i tidigare yttrande ansett att en MKB bör upprättas för tillägget. 
Kommunen har valt att inte göra detta och bland annat hänvisat till att de flesta föreslagna 
LIS-områdena ingår i översiktsplanen och de inte medför någon betydande miljöpåverkan. 
Länsstyrelsen tycker att kommunen behöver göra följande: 

� Tydligare motivera varför en miljöbedömning inte görs och koppla detta till bilaga 
4 i MKB-förordningen. 

� Tydliggöra kopplingen till den MKB:n som gjordes i den kommuntäckande 
översiktsplanen och beskriva vilka aspekter som har belysts. 

� Tydliggöra vilka miljöaspekter som har behandlats i avsnittet konsekvenser så att 
det blir en schematisk genomgång av konsekvenserna för ett urval av aspekter. 

Kommentar: 
Områdena är i stort behandlade i den kommuntäckande översiktsplanens 
miljökonsekvensbeskrivning.  
En mindre MKB görs i anslutning till varje redovisat LIS-område i detta tillägg till 
översiktsplanen. Denna redovisar konsekvenser baserat på den underlagsdata kommunen 
har haft tillgång till under planarbetet. De redovisade konsekvenserna är framförallt 
miljörelaterade. Miljöaspekterna har också genomsyrat och integrerats i planarbetet. 
Om exploateringar utreds närmare med den, i planen, föreslagna hänsynen, finns 
möjligheter att undvika skador på naturvärden i och i närheten av LIS-områdena. Planen 
har inga direkt platsbundna utbyggnadsprojekt att konsekvensbeskriva ytterligare. För att 
nå dit visar planen på ett antal utvecklingszoner med strategier och olika tillvägagångssätt 
samt ramar för kommande mer detaljerade projekt. Därför är betydande miljöpåverkan inte 
att räkna med tack vare planförslaget. Något som strandskyddslagen också kommer att 
fortsätta verka för vid efterföljande beslut enligt MB. 
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Kommunen vill också hänvisa till 6 kap 13§ som innebär att i MKB ska presenteras de 
uppgifter som är rimliga med hänsyn till bedömningsgrunderna, aktuell kunskap och 
planens detaljeringsgrad samt allmänhetens intresse. Vissa frågor löses bäst i samband med 
prövningen av andra plantyper eller i tillståndsprövning. Denna plan upplyser mer om 
risker och överväganden och utredningar som måste till vid efterföljande beslut enligt MB 
och PBL. 

Övriga synpunkter 

Socialdemokraterna 
Förslaget är bra och partiet har inget att tillägga. 

Älvkarleby kommuns utbildnings- och omsorgsförvaltning 
Har inga särskilda synpunkter på förslaget. 

Älvkarleby kommuns bygg- och miljökontor 
Vatten- och avloppsfrågor är viktigt att behandla för LIS-områden, så att EG:s direktiv om 
att alla vattenförekomster ska uppnå god status, kan uppfyllas. Nuvarande status får inte 
heller försämras. Tack vare detta bör kommunalt huvudmannaskap tillämpas med hänsyn 
till människors hälsa och miljö. I de fall det går att ordna enskilt avlopp förordas 
gemensamhetsanläggningar. 

De utpekade områdena i LIS-planen har normal skyddsnivå. Om många enskilda avlopp 
blir fallet kan det bli nödvändigt med hög skyddsnivå för framförallt hälsoskydd, och de 
kan även utgöra risker för förorening och övergödning i älven och Storfjärden. Risken kan 
ytterligare öka om det blir ökad nederbörd, ökade flöden i älven liksom höjda och 
varierande grundvattennivåer. 

Utbyggnadsskyldigheten för kommunalt VA ligger på mellan 20-30 hus eller mindre 
grupper om det är motiverat för människors hälsa eller miljön. Detta betyder dock inte att 
det finns krav på anslutning till det kommunala VA-nätet utan det kan handla om enskilda 
avlopp med kommunalt huvudmannaskap. För att även dessa ska bidra till Miljöbalkens 
syfte med hållbar utveckling behövs ett kretsloppsperspektiv, detta behöver inte vara 
särkskilt dyrt eller högteknologiskt. 

En övergripande strategi bör vara att de områden där grundvattnet har hög sårbarhet, 
omfattas av kommunalt huvudmannaskap för VA. Även låglänta områden intill Dalälven 
bör planeras så att enskilda avloppslösningar undviks. Större grupper av hushåll och 
olämpliga markförhållanden bör utgöra grund för utbyggnad av kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vid närhet till befintliga verksamhetsområden 
bör också anslutning ske. Generellt bör utbyggnad i strandnära områden föregås av 
noggrann VA-planering med tillhörande geohydrologiskt underlag. 
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Projekt som LIP och LOVA syftar till att få fram lokala åtgärder som förbättrar den 
ekologiska uthålligheten med till exempel minskad belastning av näringsämnen. 

Kommentar: 
Tackar för upplysningarna som är värdefulla. Till viss del lyfts texten in i planhandlingen. 

Bygg- och miljökontorets synpunkter på respektive område 
Utöver vad som ovan nämnts lämnas följande synpunkter för respektive område: 

Område 36 
LIS-området på Älvkarleö är låglänt och återfinns intill det kommunala 
verksamhetsområdet. Här skulle man kunna ansluta till det kommunala nätet och införliva 
med intilliggande bebyggelse även om det inte blir en större exploatering. 

Område 33 
Delar av område 33, söder om Älvkarleö stationssamhälle, är relativt sankt med högt 
grundvatten och översvämningsrisk, och på grund av detta är kommunal VA-anslutning är 
att föredra. 
Det finns eventuellt ett förorenat område 80 meter utanför LIS-området (plast och 
polyester). Enligt länsstyrelsen är det inte nödvändigt med en inventering och exploatering 
i LIS-området hindras inte av detta. 

Område 19 
Tegelbruket ligger högt över älvnivån och nedströms Kronsågens vattenverk. Här finns 
redan idag en del fastigheter, utspridda över en stor yta, som har kommunal anslutning. En 
reell förtätning kan föranleda behov av kommunal anslutning även för ny bebyggelse. Inte 
minst för att grundvattnet har en stor sårbarhet här, på grund av infiltrationsjordar.  
Hänsyn måste tas till befintliga djurhållare i området, för att förebygga konflikter.  
Enskilt vatten och avlopp är möjligt, även om kommunal anslutning är att föredra, om en 
mer försiktig och gles utbyggnad sker över tid. 
Inom området finns ett MIFO-objekt där det har skett tillverkning av tegel och keramik. 
Statusen är enligt länsstyrelsen ”ingen åtgärd”, som innebär att inventering inte är 
nödvändig. Men objektet bör undersökas närmre vid en eventuell exploatering. På sidan 51 
står att objektet har klass 0. Denna klassning finns inte. 

Område 53 
LIS-området på norra Västanån ligger intill en befintlig motorcrossbana. Detta kan 
medföra bullerstörningar. Skyddsavstånd och försiktighetsåtgärder bör vävas in i 
planeringen.  
Grundvattenmagasinet som finns här har hög sårbarhet och i närområdet pågår 
undersökningar som kan syfta till uttag av grundvatten för allmän reservvattentäkt. Ett 
kommunalt verksamhetsområde är mest lämpligt för att lösa VA-frågan i detta område. 
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Område 46 
35 meter utanför LIS-området har det funnits en bensinmack. SPIMFAB har gjort 
undersökningar som visar att det inte finns några föroreningar som måste saneras där. 
Detta är inget hinder för exploateringen i området. 

Område 38 
70 meter ifrån LIS-området finns nedlagda Marma reningsverk. Enligt länsstyrelsens 
objektrapport är statusen ”ingen åtgärd”- vilket betyder att inventering inte är nödvändig. 
Detta hindrar inte exploatering av LIS-området. 

Område 34 
På sidan 37 står det att det finns förorenad mark inom LIS-området, vilket är felaktigt. Men 
strax öster om området finns flera föroreningar i mark i ett industriområde. Ca 40 meter 
utanför LIS-området har det funnits ett gammalt tegelbruk som inte är inventerat. 
Länsstyrelsen bedömer att det inte behöver inventeras, men om keramiken har glaserats 
kan det finnas blyföroreningar. 
Vid industriområdet öster om LIS-området finns ett föroreningsobjekt klass 1, det vill säga 
mycket stor risk för människors hälsa och miljön. Här bör markundersökningar göras. 
Pågående ansvarsutredning. 
Cirka 300 meter söder om området finns det två deponier som är klass 2 objekt, med stor 
risk för människors hälsa och miljön. Här bör markundersökningar göras. Pågående 
ansvarsutredning. 
Föroreningarna på fabriksområdet uppges komma bland annat från bilvårdsanläggning och 
mineralullsindustri. Men någon bilvårdsanläggning har det inte funnits och 
mineralullsindustrin medför inte någon större miljöpåverkan. Massor från fjäderverkstaden 
anses ha störst betydelse som förorenare av Dalälven, av de verksamheter som funnits på 
platsen. 
Eftersom det inte finns några förorenade områden inom LIS-området så hindras inte 
exploatering, åtminstone inte uppströms förorenade områden. Om man planerar för odling 
så är nordvästra delen mest lämplig med tanke på föroreningarna i närområdet. 

Område 30 
Det finns inget hinder för exploatering i LIS-området på grund av föroreningar. Sådana 
finns 60-120 meter från området, klass 3 (handelsträdgård) och kraftverk som inte behöver 
inventeras.

Kommentar till de områdesvisa synpunkterna: 
Felaktigheterna rättas till.  
I de flesta fall rekommenderas anslutning till kommunalt vatten- och avloppsnät, på grund 
av strandnära exploateringar med höga miljövärden i delar av LIS-områdena. För övrigt 
används informationen i planläggningen, i antagandeförslaget. 
Förorenad mark i anslutning till områdena, men som inte påverkar exploateringar, visas 
inte i antagandeförslaget av planen eftersom det kan vara missvisande. 
Konflikter i områden med både hästverksamhet och bostäder, är vanliga. 
Intresseavvägningar görs i efterföljande beslut enligt PBL.  
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SGI
Det bör observeras att den översiktliga karteringen som utfördes 1996 är begränsad till 
områden med samlad bebyggelse. Därför kan det finnas andra okända områden med 
bristfällig stabilitet.  
Kommunen hänvisar också till en fördjupad stabilitetsutredning och SGI undrar om denna 
täcker alla LIS-områden. 
Vidare anser man att kommunen har en bra strategi över hur de geotekniska 
förutsättningarna ska klarläggas vid framtida planläggning, men att texten därvidlag ändras 
så att det tydligt framgår att lämpligheten av planläggning är beroende av detta. 

Kommentar: 
Texterna ändras något med hänsyn till detta, och behovet av utredningar belyses i planen. 
Den fördjupade utredningen var en fördjupning utifrån de områden som vaskades fram i 
den översiktliga karteringen från 1996. Denna utfördes bara i områden med samlad 
bebyggelse, men så gott som alla LIS-områden bör ha ingått i den.  
Eftersom nya områden kan bli känsliga på grund av till exempel översvämningar och 
klimatförändringar, måste det till en ny och fördjupad bedömning om man går vidare med 
LIS-områdena. 
Behovet av utredningar förtydligas. 

Havs- och vattenmyndigheten 
Avstår från att yttra sig i ärendet. 

Försvarsmakten 
Försvarsmakten har inget att erinra mot föreslagna LIS-områden i och med att utveckling 
av bebyggelse föreslås i anslutning till redan befintlig. Bullerpåverkan på områdena är 
relativt begränsad (i de fall områdena finns inom militärt riksintresseområde, runt Marma). 

Svenska Kraftnät 
En ny ledningsdragning genom kommunen är på förslag. Den sträckning som utreds går 
parallellt och norr om Svenska Kraftnäts befintliga ledningar som passerar genom 
Älvkarleby kommuns södra del. I dagsläget bör inte denna dragning påverka de föreslagna 
LIS-områdena. 

Skogsstyrelsen 
Har inga synpunkter. 

Polisen
Har inga synpunkter. 
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Upplandsmuseet 
 Lämnar följande kommentar områdesvis: 

Marma/Ambricka
Berörda fornlämningar bör beaktas inom område 41 och 49, samt även för område 46 
och 38 i det fall områdesgränserna kan komma att flyttas i samband med exploatering. 

Älvkarleö 
Berörda fornlämningar finns inom eller intill gränserna för områdena 33, 34, 36 och 51 och 
dessa måste beaktas inför eventuell exploatering. 

Älvkarleby och Västanån 

Område 30 
En ingående konsekvensbedömning bör göras av hur de höga kulturvärdena kan komma att 
påverkas av ytterligare exploatering. En noggrann anpassning till den befintliga 
arkitekturen. Stor hänsyn bör tas till riksintresseområdet i sin helhet. 

Område 25  
Området ligger i direkt anslutning till ett fornlämningsområde vilket bör beaktas vid 
exploatering. 

Område 19 
Museet vill betona vikten av att landskapet hålls öppet och att en bebyggelse inte hindrar 
upplevelsen av långa siktlinjer, samt inte heller inkräktar på upplevelsen av det trädkantade 
årummet. Museet finner det positivt att de aspekterna lyfts fram i beskrivningen av 
området. 

Område 53 
Berörda fornlämningar bör beaktas, i synnerhet i områdets norra del. Museet instämmer i 
att odlingslandskapet i områdets mitt är olämpligt för bebyggelse och bör hållas öppet. 

Kommentar till de områdesvisa synpunkterna: 

Väster om nummer 36 finns en fornlämning som avser ett stenhus i området. Förslaget 
manar till kulturmiljöhänsyn. 
De fornlämningar som finns strax utanför område 34 är en bro och ett vägmärke. Hänsyn 
tas vid detaljplanering. 
Fornlämningar söder och öster om område 25 avser gamla gårdstomter och de påverkas 
inte av företaget.  
I område nummer 41 finns övriga kulturhistoriska lämningar runt och i LIS-området 
(timmerrännan/kanalen), men dessa bedöms inte beröras av exploateringsplanerna.  
Område nummer 49 är borttaget. 
Område 46 vid Marma strand är redan detaljplanelagt och det finns ingen risk för 
utvidgning. Inte heller för område 38 som endast avser lucktomterna. 
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Så gott som alla angränsande lämningar är övriga kulturhistoriska lämningar som har ett 
antikvariskt värde men som inte är lagligt skyddade. Dessa värden beaktas vid kommande 
detaljplanering. Fornlämningar som inte påverkas av exploateringsplanerna visas inte i 
antagandeförslaget, eftersom detta kan bli missvisande. 

Gästrike Vatten 
GVAB noterar att den värdefulla grundvattenresursen som finns i kommunen har 
uppmärksammats i tillägget samt att utredning av resursen pågår. Tillägget tar upp vikten 
av kommunalt VA och dagvatten. 
Då denna grundvattenresurs finns i kommunen är det viktigt att verksamheter som bedrivs 
i kommunen på och intill resursen är sådana verksamheter som inte förorenar grundvattnet. 
Område nr. 53 på norra Västanå ligger på grundvattenresursen. I tillägget står det att i ÖP 
ges det möjligheter till att etablera hästboende i detta område. Att bedriva någon form av 
djurhållning i detta område bör ej tillåtas med hänvisning till de allmänna hänsynsreglerna. 

Kommentar: 
Det finns redan idag mycket hästar i området, och har funnits sedan länge. Frågan om 
möjlighet till utökad djurhållning utreds bäst i det detaljplanearbete som måste föregå en 
större exploatering vid Fråganbo på Västanån. Markägaren har rätt att få sitt enskilda 
intresse prövat mot det allmänna intresset av grundvattenresursen. 

Sofie Åberg 

Kommunarkitekt 

 


