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 UTSTÄLLNINGSHANDLING 
 2009-03-23 Dnr 2008-111 

 ÖVERSIKTSPLAN  

Samrådsförslag - kommuntäckande översiktsplan för 
Älvkarleby kommun Uppsala län 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

HUR SAMRÅDET BEDRIVITS 
 

Samrådshandlingar Underrättelse om planförslaget har skett via annons i ortens 
tidningar, på kommunens hemsida på internet samt med brev till 
sakägare, berörda myndigheter och andra med intresse av planen 
enligt bifogad remisslista med c:a 100 adressater. 
De har tillställts ”Översiktsplan för Älvkarleby kommun, 
Samrådsförslag 2008” med den separata bilagan ”Den blågröna 
strukturen i Älvkarleby kommun”. Detta material har även varit 
utställt under samrådstiden (08-10-20 till 08-12-20) i 
kommunhuset och i biblioteket i Skutskär. Det har i sin helhet 
också varit tillgängligt på internet via kommunens hemsida. 

Samrådsmöten Underrättelse om möten har skett med brev till sakägare och 
myndigheter, med annons i ortens tidningar och via kommunens 
hemsida. Möten öppna för allmänheten har hållits i de olika 
kommundelarna enligt bifogad lista. Planförslaget har därutöver 
presenterats och diskuterats i ett tiotal ytterligare församlingar.  

YTTRANDEN  Planen sändes ut till statliga och regionala organ, till 
grannkommuner, till politiska partier, nämnder och andra 
kommunala organ, till större markägare och företag samt till ett 
femtiotal samfälligheter, fastighetsägar- och vägföreningar och 
andra föreningar.  

Femtio yttranden har inkommit enligt lista på följande sida. 
Yttrandena i deras helhet omfattar c:a 120 sidor. Av praktiska 
skäl är de samlade i en bilaga som tillhandahålles efter särskild 
begäran. 
 
Här ges först en sammanfattning av och kommentarer till 
enskilda yttranden.  
Därefter lämnas sammanfattande kommentarer och förslag till 
ändring av planen inför utställning.  
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Statliga myndigheter                       Länsstyrelsen i Uppsala län  bil.  1 
Länsstyrelsen i Gävleborgs län  bil.  2  
Försvarsmakten  bil.  3 
Banverket  bil.  4 
Vägverket  bil.  5 
Luftfartsstyrelsen  bil.  6 
Sjöfartsverket bil.  7 
SGU, Sveriges geologiska undersökning  bil.  8 
SGI, Statens geotekniska institut  bil.  9 
Lst Västmanlands län, Vattenmyndigheten  bil. 10   
Skogsstyrelsen  bil. 11 
Fiskeriverket bil. 12 
PTI, Post- och telestyrelsen  bil. 13 
Strålsäkerhetsmyndigheten  bil. 14 
Svenska Kraftnät  bil. 15 

Regionala organ                              Regionförbundet Uppsala bil. 16 
Landstinget i Uppsala län  bil. 17 
Länsmuseet i Uppsala län bil. 18 
Upplandsstiftelsen  bil. 19  

Grannkommuner                              Gävle kommun  bil. 20 
Tierps kommun  bil. 21 

Politiska partier                               Socialdemokraterna bil. 22 
Älvkarlebyalliansen  bil. 23 
Kommunens väl  bil. 24 
Vänsterpartiet  bil. 25 
Folkpartiet Liberalerna  bil. 26 

Kommunala nämnder o andra org   Bygg- och miljönämnden  bil. 27 
Barn- och utbildningsnämnden  bil. 28 
Kultur- och fritidsnämnden  bil. 29 
Socialnämnden  bil. 30 
Kommunala Handikapprådet  bil. 31 

Företag                                             Stora Enso AB  bil. 32 
Bergvik Skog  bil. 33 
Vattenfall research and development AB bil. 34 
Vattenfall Eldistribution AB  bil. 35 

Föreningar                                       Naturskyddsföreningen Älvkarleby  bil. 36 
T Löfgren  bil. 37 
Älvkarlebygruppen  bil. 38 
Långsands samfällighetsförening  bil. 39 
Fastighetsägare i Sågarbo  bil. 40 
Boende på Harudden  bil. 41 
Överboda Nya Vägförening  bil. 42 

Enskilda                                           XYZ bil. 43 
XYZ bil. 44 
XYZ bil. 45 
XYZ bil. 46 
XYZ bil. 47 
XYZ bil. 48 
XYZ bil. 49 
XYZ bil. 50 
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SAMMANFATTNING AV OCH KOMMENTAR TILL INKOMNA YTTRANDEN 

Länsstyrelsen i Uppsala län bil. 1 

Länsstyrelsen har lämnat ett omfattande yttrande grundat bl a på de yttranden som lämnats 
från det flertal andra statliga organ som behandlas nedan. Länsstyrelsen efterlyser bl a en 
mera utförlig redovisning i planen av statliga intressen och anspråk. Den efterlyser också en 
utförligare behandling av konflikter mellan utpekade utvecklingsområden och statliga eller 
regionala intressen. Vidare efterlyses en mer utvecklad beskrivning av konsekvenser av 
planen liksom komplettering och revidering av kartredovisningar. 

Synpunkterna sökes beaktas i allt väsentligt. Det omfattande yttrandet är till god hjälp för att 
förbättra förslaget. Detta ändras bland annat så att riksintressen redovisas mera utförligt och 
så att konsekvensbeskrivning och kartor kompletteras. Vissa önskemål om kompletteringar 
mm hänförs emellertid till fortsatt arbete i en mera kontinuerlig långsiktig planering för att 
inte fördröja antagande av en ny översiktsplan. 

Kommunen berörs av sexton olika områden med riksintressen och förordningar. Långt mer än 
hälften av kommuns yta är berörd. Nästan all befintlig bebyggelse ligger inom områden 
berörda av riksintressen mm. Med en ambition att knyta ny bebyggelse till befintlig blir även 
flertalet utvecklingsområden berörda. Planen kompletteras med ytterligare behandling av 
konflikter och avvägningar beträffande det femtiotal utvecklingsområden som förs fram i 
planen. Samtidigt kan förtjäna att framhållas att översiktsplanens anvisning om 
utvecklingsområden i mycket är begränsad till att vara just en översiktlig utredning och 
redogörelse för kommunens vilja. Ingående analyser och bedömningar av respektive 
avvägningar mellan olika intressen måste i mycket hänskjutas till fortsatt arbete med 
detaljplaner, områdesbestämmelser, byggnadsprogram och bygglovsansökningar mm.  

Länsstyrelsen i Gävleborgs län  bil. 2 

Yttrandet ger i allt väsentligt ett stöd för planen. Även länsstyrelsen i Gävleborg efterlyser 
emellertid bl a en kartredovisning som gör konflikter mellan utvecklingsområden och 
riksintressen mm tydligare. 

Synpunkterna tas tacksamt emot och beaktas i allt väsentligt. Yttrandet ger ett värdefullt och 
informativt stöd i fortsatt planarbete.  

Försvarsmakten  bil. 3 

Förutom förslag till vissa ändringar av redaktionell natur för försvarsmakten fram nytt förslag 
till område för förordnande enligt PBL 12 Kap 4 § grundat på nya utredningar om 
bullerspridning från Marma skjutfält. Verksamheten är för närvarande under miljöprövning 
vid Länsstyrelsen och bl a denna prövning kommer bli avgörande för ny avgränsning av 
förordnandeområde. 
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Synpunkterna beaktas. Yttrandet klargör vikten av möjligheterna till utbyggnad av Marma 
samhälle mot sydväst mot Marma by utmed flottningsrännan. Utbyggnad åt samtliga andra 
håll kan av allt att döma komma att försvåras avsevärt utifrån försvarets anspråk och utifrån 
skärpta ljudkrav. I utställningshandlingen redovisas såväl gällande som förslag till nytt 
förordnandeområde. 

Banverket  bil. 4 

Banverket efterlyser bl a utökad information om järnvägen som riksintresse, om dess 
anknytning till lokala kommunikationer och om miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter av 
exploatering i järnvägens närhet.  

Synpunkterna beaktas i allt väsentligt. Planen kompletteras med beskrivning av innebörden 
och betydelsen av järnvägen som riksintresse, med ytterligare beskrivning av kollektivtrafik 
och med mera information om miljö-, hälso- och säkerhetsaspekter mm. 

Vägverket  bil. 5 

Vägverket efterlyser bl a en redogörelse för transportpolitiska mål, beskrivning av väg som 
riksintresse och utförligare redovisning av riktvärden för buller och byggnadsförbud. 

Synpunkterna beaktas i allt väsentligt. Bland annat kompletteras planen med nationella mål, 
beskrivning av riksintresset vägar i text och med ytterligare information om transport av 
farligt gods och om byggnadsförbud intill väg. 

Luftfartsstyrelsen  bil. 6 

Yttrandet ger värdefull information om konflikter med luftfarten och krav på hänsyn till denna 
vid etablering av vindkraftsanläggningar. 

Synpunkterna beaktas i allt väsentligt. Planen kompletteras med upplysning om krav på 
skyddsavstånd till flygplatsen i Gävle. (Avståndet till Uppsala flygfält är dock betydligt längre 
än 55 km.) Det kan emellertid förtjäna att framhållas att i översiktsplanen redovisas enbart de 
riksintresseområden för vindkraft som utarbetats av Länsstyrelsen och Energimyndigheten 
och som tagits för givet varit föremål för granskning av berörda myndigheter för luftfart. I 
nyligen genomfört arbete med detaljplan för vindkraftverk i Skutskärs hamn remitterades 
planförslaget till flygplatsen i Gävle. Så kommer att ske även inför eventuell etablering av 
vindkraft inom beslutade riksintresseområden. 

Sjöfartsverket bil. 7 

Sjöfartsverket upplyser bl a om att en mast i Skutskär är av riksintresse för sjöfart. Planen 
kompletteras med denna information. 
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SGU, Sveriges geologiska undersökning  bil. 8 

SGU efterlyser bl a en mera ingående behandling av frågor om grundvatten i planen, en 
redovisning av kommunens långsiktiga vattenförsörjningsplan och en tydligare redovisning av 
vattenskyddsområden. 

Synpunkterna beaktas. Planen kompletteras med mera information om bruk av, tillgång till 
och skydd av grundvatten. Det är däremot inte möjligt att redovisa en långsiktig 
vattenförsörjningsplan. SGU:s yttrande har emellertid bidragit till att arbete med att upprätta 
en sådan plan nu inletts i samarbete med Gästrike Vatten. 

SGI, Statens geotekniska institut  bil. 9 

SIG efterlyser en mera ingående behandling av risk för stranderosion i planen. Synpunkterna 
sökes beaktas. Ingen risk för sådan erosion som kan hota befintlig eller föreslagen ny 
bebyggelse föreligger inom överskådlig tid (inom c:a 100 år). Planen kompletteras emellertid 
med upplysning om att mera ingående undersökningar i vissa fall bör företas före 
exploatering. 

Länsstyrelsen Västmanlands län, Vattenmyndigheten  bil. 10 

Vattenmyndigheten upplyser om att arbete pågår för att fastställa miljökvalitetsnormer och 
åtgärdsprogram för olika vattenförekomster. Planen kompletteras med nu tillgänglig 
information från detta arbete. 

Skogsstyrelsen  bil. 11 

Skogsstyrelsen upplyser om hur information från denna kan erhållas för komplettering av 
planen bl a med biotoper. Upplysningen emottas tacksamt och beaktas.  

Fiskeriverket bil. 12 

Fiskeriverket upplyser om ofullständig redovisning av riksintresseområde för yrkesfiske i  
planen. Synpunkten beaktas och kartredovisning revideras. Planen kompletteras även med 
information om särskilt skyddsvärda befintliga fiskodlingsanläggningar. 

PTI, Post- och telestyrelsen bil. 13 

PTI informerar om vikten av samråd med olika teleoperatörer vid uppförande av 
vindkraftverk och master. Planen kompletteras bl a med utförligare redovisning av master och 
torn. 

Strålsäkerhetsmyndigheten  bil. 14 

Strålsäkerhetsmyndigheten upplyser om att en elektromagnetisk strålning från kraftledningar 
om max 0,4 mikrotesla inte är ett rekommenderat gränsvärde. Informationen beaktas. 
Skrivning om 0,4 mikrotesla som rekommendation ändras. Yttrandet tolkas även så att 
Strålsäkerhetsmyndigheten inte ger stöd att forma förbud eller rekommendationer för 
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strålning om max 0,1 mikrotesla. Svenska Kraftnäts magnetfältspolicy innebär en högsta 
magnetfältsnivå på 0,4 mikrotesla som årsmedelvärde för boende invid nya kraftledningar. 

Svenska Kraftnät  bil. 15 

Svenska kraftnät upplyser om att beslut har fattats att bygga ny stamledning för likström som 
luftledning. Skrivning i planen ändras så att detta tydliggörs.  

Regionförbundet Uppsala bil. 16 

Regionförbundet upplyser om nyligen fattat beslut om revidering av det regionala 
utvecklingsprogrammet och konstaterar att detta innebär ökad fokus på klimatfrågan och på 
infrastruktur- och övrig fysisk planering. 

Yttrandet tas tacksamt emot och uppfattas som ett stöd för planen. Skrivningar kompletteras 
emellertid med regionalpolitiska mål och ändras så att tillhörigheten till Uppsalaregionen 
förtydligas.  

Landstinget i Uppsala län  bil. 17 

Landstinget ger värdefulla upplysningar om utvecklingen av dess verksamhet vad gäller 
primärvård och kollektivtrafik i kommunen. Det betonar också vikten att utveckla tätortsnära 
rekreationsområden och att upprätta en plan för utbyggnad av gång- och cykelvägar mm. 

Yttrandet tas tacksamt emot och beaktas i allt väsentligt. Det ger ett värdefullt och informativt 
stöd i fortsatt planarbete. Planen tillförs bl a information om primärvård och ytterligare 
upplysningar om lokal kollektivtrafik. 

Länsmuseet i Uppsala län bil. 18 

Museet anför att förslaget behandlar kulturmiljöaspekter på ett relevant sätt och att de är väl 
uppmärksammade. Förslag lämnas till ytterligare prioritering av områden som bör ges ett 
skydd. Museet betonar också vikten av att kulturmiljöhänsyn övervägs noga inför eventuell 
utbyggnad vid turisthotellet, inom kraftverksområdet och vid den f d gästgivargården. Vidare 
rekommenderas att upprätta byggnadsprogram för olika bebyggelseområden som vägledning 
för byggare och vid planering och myndighetsutövning. Synpunkterna tas tacksamt emot och 
beaktas i allt väsentligt. 

Upplandsstiftelsen bil. 19 

Upplandsstiftelsen stödjer bl a ambitioner att utarbeta ett naturvårdsprogram och att fortsätta 
arbetet med att göra grönplaner för alla kommundelar. Stiftelsen framför också farhågor att 
naturvärden kan gå förlorade vid exploatering av vissa utvecklingsområden. Yttrandet tas 
tacksamt emot och är till stor hjälp för att förbättra avgränsning av utvecklingsområden mm. 
Flertalet synpunkter beaktas. 
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Gävle kommun bil. 20 

I yttrandet framhålls det gemensamma intresset att få till stånd dubbelspårig järnväg mellan 
Skutskär och Furuvik liksom gemensamt arbete i VA-frågor inom ramen för Gästrike Vatten. 
Förslag att skapa en ny förbindelse mellan Skutskärs bruk och E4 välkomnas - en sådan 
framhålls skulle vara till fördel även för Korsnäs massaindustri.  

Upplysning att Gävle kommun ska studera möjligheter till etablering av vindkraftspark i det 
skogsområde som angränsar till Älvkarleby och riksintresseområdet för vindkraft Älv 3 
välkomnas. Farhågor för att detta område skulle bli inaktuellt för etablering har nu avfärdats. 
Flera skäl talar för att vindkraftoperatörer strävar efter att anlägga tämligen stora parker för att 
nedbringa kostnader. Det är ingen tillfällighet att många större skogsområden med få eller 
inga bosatta återfinns just i gränstrakter mellan kommuner. Med interkommunalt samarbete i 
gränsområden kan nackdelar med stora parker hanteras till fördel för båda parter. Störningar 
sammanhängande med närhet till bebyggelse kan lindras. 

I yttrandet ställs även frågan hur permanentning och ökade krav på service kan undvikas vid 
utveckling av Långsand. Detta har alltsedan dess tillkomst genomgått en långsam och stabil 
förändring mot ökat inslag av permanentboende. Det finns skäl att utgå från att en liknande 
utveckling kommer att äga rum även vid en utvidgning av området. Detta framstår emellertid 
inte som något avgörande hinder för utvidgning. De slag av hushåll som under ett skede av 
sitt liv väljer att bosätta sig permanent eller att bo under en stor del av året i ett läge som i 
Långsand bedöms ställa hanterliga krav på service.  

Tierps kommun  bil. 21 

Tierps kommun instämmer i att det finns viktiga samarbetsfrågor mellan kommunerna bland 
annat vad gäller bebyggelseutveckling kring Dragon Gate, kraftledningar och etablering av 
vindkraftsparker. Flera skäl talar för att vindkraftoperatörer strävar efter att anlägga tämligen 
stora parker för att nedbringa kostnader. Det är ingen tillfällighet att många större 
skogsområden med få eller inga bosatta återfinns just i gränstrakter mellan kommuner. Med 
interkommunalt samarbete i gränsområden kan nackdelar med stora parker hanteras till fördel 
för båda parter. Störningar sammanhängande med närhet till bebyggelse kan lindras.I 
yttrandet välkomnas informationsutbyte kring utvecklingen av området kring Dragmossen och 
föreslås även att tillhörigheten till Uppsalaregionen görs tydligare. Synpunkterna beaktas. 

Socialdemokraterna bil. 22 

Partiet ställer sig positiv till planen och anför bl a att den visar att kommunen har många 
naturvärden som tyvärr ofta inte är kända och inte utnyttjas optimalt. Vidare anförs att det är 
angeläget att gå vidare med planförslagen om hur miljön i centralorten Skutskär kan förbättras 
och göras mer attraktiv för boende och besökare. Partiet anför också att det är angeläget att 
kommunens naturvärden kan utnyttjas samtidigt som strandskydd och allemansrätt bevaras 
och att planen i detta hänseende är väl avvägd. Synpunkterna tas tacksamt emot. De ger ett 
värdefullt stöd i fortsatt planarbete.  
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Älvkarlebyalliansen  bil. 23 

Synpunkterna tas tacksamt emot och beaktas i allt väsentligt. Yttrandet ger ett värdefullt och 
informativt stöd i fortsatt planarbete. I yttrandet föreslås i delar tämligen omfattande 
omarbetningar, fördjupningar och tillägg. Flera ändringar görs i enlighet med förslagen. 
Bearbetning av vissa förslag hänskjuts emellertid till senare arbete – exempelvis fördjupad 
planerimg för etablering av vindkraft. Alternativet är att antagande av ny översiktsplan 
fördröjs. 

Kommunens väl  bil. 24 

Partiet tillstyrker allmänt starkt förslaget. Särskilt anförs att det är viktigt att det centrala 
Skutskär får växa ut på den östra sidan av riksvägen. Partiet anför vidare att den inte övergett 
sin dröm om ett badhus och instämmer i hur frågan om att öppna för etablering av kolonilotter 
behandlats i planförslaget. Synpunkterna tas tacksamt emot. De ger ett värdefullt stöd i 
fortsatt planarbete.  

Vänsterpartiet  bil. 25 

Partiet anför att planförslaget ger en bra och visionär beskrivning av långsiktig mark- och 
vattenanvändning. Planen visar att stora möjligheter till ökad bebyggelse och anläggande av 
parker mm finns. Synpunkterna tas tacksamt emot. De ger ett värdefullt stöd i fortsatt 
planarbete.  

Folkpartiet Liberalerna  bil. 26 

Partiet ger förslaget ett allmänt stöd men saknar ett socialt perspektiv, bl a efterlyses ett 
tydligt genusperspektiv. Skrivningar om satsning för ökad trygghet, på unga och äldre, på 
mångfald och på ett friskare liv och att ta klimathotet på allvar efterlyses. Partiet framför 
också att beskrivningar bör finnas av hur gång- och cykelvägare ska göras säkrare, hur 
ytterligare en bilväg över till Rotskär kan öppnas och hur samhälls- och servicefunktioner kan 
byggas ut. Synpunkterna tas tacksamt emot. De ger ett värdefullt stöd i fortsatt planarbete. 
Flera ändringar görs i enlighet med förslagen. Bearbetning av vissa förslag hänskjuts 
emellertid till senare arbete.  

Bygg- och miljönämnden  bil. 27 

Yttrandet består av en tämligen stor mängd detaljsynpunkter avseende flertalet avsnitt i 
planen. Synpunkterna tas tacksamt emot och beaktas till större del. Yttrandet är till god hjälp 
för att förbättra förslaget. Detta ändras bland annat så att riksintressen redovisas mera 
utförligt. Vissa önskemål om kompletteringar mm hänförs emellertid till fortsatt arbete i en 
mera kontinuerligt långsiktig planering för att inte fördröja antagande av en ny översiktsplan. 
Bl a finns skäl att ge samma kommentar som till länsstyrelsens yttrande ovan avseende krav 
om avvägningar gentemot riksintressen; Kommunen berörs av sexton olika områden med 
riksintressen och förordningar. Långt mer än hälften av kommuns yta är berörd. Nästan all 
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befintlig bebyggelse ligger inom områden berörda av riksintressen mm. Med en ambition att 
knyta ny bebyggelse till befintlig blir även flertalet utvecklingsområden berörda. Planen 
kompletteras med ytterligare behandling av konflikter och avvägningar beträffande det 
femtiotal utvecklingsområden som förs fram i planen. Samtidigt kan förtjäna att framhållas att 
översiktsplanens anvisning om utvecklingsområden i mycket är begränsad till att vara just en 
översiktlig utredning och redogörelse för kommunens vilja. Ingående analyser och 
bedömningar av respektive avvägningar mellan olika intressen måste i mycket hänskjutas till 
fortsatt arbete med detaljplaner, områdesbestämmelser, byggnadsprogram och 
bygglovsansökningar mm.  

Barn- och utbildningsnämnden  bil. 28 

I yttrandet betonas bland annat hur barn och unga bör vara i fokus i planeringen. 
Synpunkterna tas tacksamt emot och uppfattas som ett stöd för planen. Skrivningar om 
betydelsen av säkra gång- och cykelvägar till förskolor och skolor förstärks. Förslag 
beträffande skolskogar utvecklas vidare. Arbete med att föreslå lokalisering av eventuellt nya 
förskolor eller skolor hänskjuts emellertid till senare arbete. 

Kultur- och fritidsnämnden  bil. 29 

Kultur- och fritidsnämnden anför att ytterligare en sporthall behövs, att utrymme för 
spontanidrotter bör skapas och att grönområden/promenadsstråk i hela kommunen ska 
underhållas och bevaras. Synpunkterna ger stöd för befintliga skrivningar i planförslaget. 

Socialnämnden  bil. 30 

I yttrandet uttrycks en allmän uppskattning av förslaget. Synpunkterna tas tacksamt emot. De 
ger ett värdefullt stöd i fortsatt planarbete.  

Kommunala Handikapprådet  bil. 31 

I yttrandet uttrycks en allmän uppskattning av förslaget Synpunkterna tas tacksamt emot. De 
ger ett värdefullt stöd i fortsatt planarbete.  

Stora Enso AB  bil. 32 

I yttrandet ges ett allmänt uttryck för att företagets betydelse i kommunen inte framhålles 
tillräckligt i planförslaget. Vidare framhålles betydelsen av att upprätthålla och skapa skydd 
för verksamheten. 

Skutskärs bruks närmast självklara betydelse för kommunen återspeglas i många avsnitt i 
planen. Skrivningar förändras emellertid för att förtydliga betydelsen än mer. 

Föreslaget naturreservat innebär ingen begränsning för brukets verksamhet. I 
reservatsförslaget finns även redan inräknad en skyddszon.  
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Kommunen är angelägen att underlätta för verksamheten vid bruket. Kommunen tillstyrker 
också att bruks- och hamnområdet stadfästs som riksintresse såsom framgår av yttrande från 
länsstyrelsen. Lagtexten om riksintresse återfinns i Miljöbalken 3 Kap 8 §; 

”Mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för industriell 
produktion, energiproduktion, energidistribution, kommunikationer, vattenförsörjning eller 
avfallshantering skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar. 

Områden som är av riksintresse för anläggningar som avses i första stycket skall skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna.” 

Kommunen vidhåller däremot förslag att ändra den ordning avseende skyddsområden som 
anges i gällande översiktsplan och hävdar att detta är förenligt med att inte försvåra för 
verksamheten vid bruket och i hamnen. Enligt gällande översiktsplan får ingen ombyggnad av 
bostäder ske inom ett avstånd om 500 m från platsen för tidigare klorhantering och ingen 
nybyggnad inom en radie om 1000 m. Med förbud att bygga om riskeras att något av en död 
hand läggs över befintlig bebyggelse. Risker för olyckor i samband med klorhantering 
föreligger inte längre och nu föreligger inte heller någon risk för näromgivningen i samband 
med hantering av svaveldioxid. Det framstår också som tvivelaktigt att utfärda förbud utan att 
någon part åtar sig ett ekonomiskt ansvar för de värdeförluster de innebär. Kommunen kan 
inte påta sig ekonomiskt ansvar. Endast om bruket är berett att bära ekonomiskt ansvar kan 
kommunen överväga förbud. Ett motsvarande förhållande gäller för förbud att genom 
nybyggnad återuppföra en bostad på en redan etablerad fastighet. En annan sak är att 
kommunen finner det olämpligt att planera för nya bostadsområden i brukets närhet. 

Bergvik Skog  bil. 33 

Bergvik Skog AB ställer sig positiv till förslaget och anför att det stämmer mycket väl med 
dess önskemål att skapa förutsättningar för bebyggelse på bolagsägd mark. Synpunkterna 
mottas tacksamt som ett stöd för planen. 

Vattenfall research and development AB bil. 34 

Företaget har inget att invända. Anmärkning om korrekt namngivning beaktas 

Vattenfall Eldistribution AB  bil. 35 

Företaget framför ett tack för utförlig och korrekt bild av ledningsnätet för el i kommunen och 
bifogar ytterligare mera detaljerad information. Kompletteringen mottas tacksamt. 

Naturskyddsföreningen Älvkarleby  bil. 36 

Föreningen har lämnat ett omfattande yttrande med såväl många kritiska synpunkter som 
många förslag till förbättringar. Det är till stor hjälp för att ta bort felaktigheter och för att 
förbättra beskrivningar av naturvärden och avgränsningar av utvecklingsområden mm. Bland 
annat revideras avgränsningar i förhållande till värdefulla biotoper. 
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Föreningen frågar om avgränsningen av utvecklingsområden har en noggrannhet på 10 eller 
20 m. De har avgränsats grovt utifrån föreställningen att det i ett samrådsskede kan vara 
tillåtet att föra fram även mindre genomarbetade utspel för diskussion. För tydlighets skull 
kan även förtjäna att framhållas att i kartmaterial markerade värdefulla biotoper eller reservat 
inte nödvändigtvis ställer krav på skydds- eller respektavstånd. Föreningens yttrande kan lätt 
tolkas som att detta alltid skulle vara fallet. Så är exempelvis en skyddszon redan innefattad i 
föreliggande förslag till avgränsning av nya naturreservat. Föreningens krav på exakthet kan 
också ställas mot att exempelvis Natura 2000-områden långtifrån är precisa bestämningar av 
biotopers utbredning. Det är ofta schematiskt dragna fastighetsgränser som av praktiska skäl 
tagits till gränsbestämningar. Mellan en fastighetsgräns och en i egentlig mening starkt 
skyddsvärd biotop kan det ofta vara betydande avstånd även om det också finns fall där ett 
Natura 2000-område är förbundet med ett kringliggande respektområde.  

T Löfgren  bil. 37 

Yttrandet är, utöver ett instämmande i naturskyddsföreningens synpunkter, ett allmänt 
ifrågasättande av planens uppbyggnad och kvalitet. Planen förbättras i sådana avseenden 
utifrån synpunkter från länsstyrelsen 

Älvkarlebygruppen  bil. 38 

I yttrandet efterlyses politiska målsättningar för natur, kultur och fiske. Vidare förkastas 
utbyggnad för vindkraft och den metod som använts i planen för att anvisa 
utvecklingsområden.  

Bildning av naturreservat i fallområdet kompliceras av behov att inte försvåra eventuell 
dammombyggnad av säkerhetsskäl. Frågan om reservatsbildning hänförs, likt andra sådana 
förslag (från Naturskyddsföreningen m fl), till fortsatt arbete med naturvårdsprogram och 
grönplaner. Att upprätta en byggnadsordning i samband med aktuell översiktsplan framstår 
varken som möjligt eller nödvändigt. Vägledning avseende arkitektur och kulturmiljöer kan 
utarbetas successivt och knytas efterhand till översiktsplanen i en mera kontinuerlig 
långsiktsplanering. Det är inte uteslutet att det kan vara lämpligt att formulera en explicit 
policy för lax och fiske för dialog med statsorgan, kraftföretag, större mark-/vattenägare, 
fiskevårdsorganisationer och aktörer i besöksnäringen m fl. Att göra detta för aktuell 
översiktsplan framstår emellertid varken som praktiskt möjligt eller nödvändigt. Detsamma 
gäller avseende policy för besöksnäring. Det finns vidare inte någon anledning att tillmötesgå 
krav på markköp i anslutning till Laxön. Allmänhetens tillträde är garanterad med gällande 
detaljplan. Gruppen förkastar avgränsning av utvecklingsområden och menar att samtliga ska 
tas bort. Andra yttranden bekräftar att angreppssättet varit fruktbart. Argumentation för att 
inte tillåta vindkraftsanläggningar utöver i Skutskärs hamn godtas inte. 

Långsands samfällighetsförening  bil. 39 

Det mycket utförliga yttrandet emottas tacksamt och utgör ett högst värdefullt underlag i 
fortsatt planarbete. I yttrandet påtalas många problem vid eventuell exploatering öster om 
befintlig bebyggelse liksom brister i befintligt väg- och ledningsnät mm.  
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Föreningen avvisar emellertid inte förslag att öppna området för exploatering. Detta har en 
avgörande betydelse för ett fruktbart samarbete i ett fortsatt nödvändigtvis omfattande 
planeringsarbete för att få till stånd en eventuell utbyggnad driven med stor hänsyn till 
befintlig bebyggelse och infrastruktur, till natur- och kulturvärden och till aktuell 
bostadsefterfrågan mm. 

Fastighetsägare i Sågarbo  bil. 40 

I yttrandet framhålls bl a att fiskeläget vid Harudden bör lämnas utanför eventuell utbyggnad i 
området kring Sågarbo. 

Yttrandet är ett värdefullt underlag för fortsatta överväganden om eventuell exploatering. Det 
belyser väl viktiga värden och begränsningar i området som noga måste beaktas inför 
eventuell utbyggnad.  

Förslaget att undanta en del av området kring Sågarbo från reservatsbildning behålls 
emellertid i dess huvuddrag för att inte helt utmönstra möjligheter till en utbyggnad väl 
planerad med hänsyn till befintlig bebyggelsegrupp och till naturvärden mm. 

Boende på Harudden  bil. 41 

I yttrandet påtalas flera problem vid eventuell exploatering i området kring Sågarbo och 
Harudden.  

Yttrandet är ett värdefullt underlag för fortsatta överväganden om eventuell exploatering. Det 
belyser väl viktiga värden och begränsningar i området som noga måste beaktas inför 
eventuell utbyggnad.  

Förslaget att undanta en del av området kring Sågarbo från reservatsbildning behålls 
emellertid i dess huvuddrag för att inte helt utmönstra möjligheter till en utbyggnad väl 
planerad med hänsyn till befintlig bebyggelsegrupp och till naturvärden mm. 

Överboda Nya Vägförening     bil. 42 

Yttrandet är en protest mot att anlägga gång- och cykelväg mellan riksvägsbron och hängbron 
enligt planförslaget. Föreslagen gc-väg skulle kunna förbättra i första hand för boende i 
Överboda och i andra hand för cyklande från Östan- och Västanån. En gc-väg skulle av allt att 
döma endast innebär måttlig trafikbelastning. Förslaget avförs därför inte i detta skede. 

XYZ bil. 43 

I yttrandet berörs planförslag om reservat för ny väg till södra industriområdet och 
hastighetsbegränsande åtgärder samt föreslås att området söder om Älvboda undantas som 
utbyggnadsområde och utvecklas som fritidsområde. Förslag till ändrad skrivning om reservat 
beaktas. Område 16:s betydelse som närströvområde behöver emellertid inte nödvändigtvis 
omöjliggöra utbyggnad. Det kan inte uteslutas att det går att förena bevarande av 
friluftsvärden med väl planerad utbyggnad. Förslag att göra en allmän översyn över 
trafiksituationen i kommunen beaktas och förs vidare. 
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XYZ  bil. 44 

Yttrandet klargör ett intresse som delas av flera att få friköpa arrenden i Kullen. 

XYZ  bil. 45 

I yttrandet framförs starka invändningar mot att exploatera öster om flottningskanalen mellan 
Marma by och Marma. Synpunkterna beaktas endast delvis. De förslag till alternativa 
utvecklingsområden som förs fram erbjuder inte samma attraktivitet och är mer utsatta för 
störningar från väg och järnväg än det område utmed kanalen som lyftes fram i planförslaget. 
En exploatering här bör kunna ske utan att kulturvärden i Marma by eller naturvärden går 
förlorade. 

XYZ bil. 46 

I yttrandet framförs starka invändningar mot ytterligare bebyggelse kring gamla 
Älvkarleövägen. Synpunkterna beaktas delvis. Avsikten har inte varit att föreslå en 
omfattande exploatering utan att lyfta fram ett område med ett attraktivt läge såväl med 
hänsyn till kollektivtrafikförbindelser som till vattenkontakt där en begränsad komplettering 
famstår som möjlig. Eventuell exploatering måste drivas med stor hänsyn till natur- och 
kulturvärden och till behov av friytor för lek mm. Områdets avgränsning ändras utifrån 
synpunkter i yttrandet och från Naturskyddsföreningen. 

XYZ  bil. 47 

I yttrandet ifrågasätts om område Älv3 är mindre lämpligt att exploatera för vindkraft än Älv2 
utifrån hänsyn till havsörn. Vidare framhålls att område Älv2 är ett värdefullt tyst område. 
Slutligen lämnas synpunkter på redovisning av bergtäkt och förorenade områden. 
Synpunkterna beaktas i allt väsentligt. Uteslutning av exploatering för att utvinna vindkraft i 
riksintresseområdet Älv 3 utifrån hänsyn till havsörn är enligt ny information från 
länsstyrelsen inte längre aktuell. Som framhålls i yttrandet kan befintlig utfodringsplats för 
havsörn flyttas. Rekommendationen om bergtäkt ingår i länsstyrelsens underlagsmaterial. 
Information om förorenade områden kompletteras. 

XYZ bil. 48 

Yttrandet avser förslag till exploatering av området utmed flottningsrännan mellan Marma by 
och Marma. Det ger värdefulla synpunkter inför eventuell utbyggnad. Eventuell exploatering 
måste föregås av detaljplanering driven med stor hänsyn till natur- och kulturvärden. Därvid 
kan även behov av offentlig service, väg och kollektivtrafikförbindelser klargöras närmare. 
Farhågor att en exploatering skulle innebära en överbelastning för Marma framstår som 
överdrivna. En exploatering bör i första hand kunna drivas så att underlaget för önskvärd 
offentlig service och för kollektiv trafik förbättras till gagn för befintligt samhälle. Kanalen är 
förvisso byggd för flottning. Flottning till Karlholm kom emellertid att äga rum endast under 
en kort period i flottningshistoriens slutskede. I förhållande till flottningsverksamhet i övrigt i 
Marma/ på Storfjärden svarar kanalen för en begränsad del i en kulturhistoria. En eventuell 
vidgning av kanalen behöver för övrigt inte likställas med utradering av en kulturhistorisk 
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rest. Den kan likaväl uppfattas som ett befästande av en kulturrest – som en motsats till den 
igenläggning av kanalen mellan Marma och Karlholm som ägt rum. Synpunkter på 
grönplanen emottas tacksamt som ett stöd för denna.  

XYZ bil. 49 

Yttrandet klargör dels ett intresse att få bygga väster om Tegelbruksvägen, dels behov av att 
undersöka rasrisker. 

XYZ bil. 50 

I yttrandet påtalas att utvecklingsområde 2 (väster om Hemköp) med sitt centrala läge skulle 
vara särskilt lämpligt för äldre. Yttrandet är i överensstämmelse med planförslaget som 
kompletteras med tydligare rekommendation om lämplighet just för 55+ eller 
trygghetsboende. 
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SAMMANFATTANDE KOMMENTAR OCH FÖRSLAG TILL ÄNDRING AV PLAN 
INFÖR UTSTÄLLNING 

Planen sändes ut till drygt hundra remissinstanser. Femtio yttranden inkom. Gensvaret från 
offentliga organ har varit omfattande och flertalet partier har yttrat sig liksom flera 
kommunala organ. Yttranden har även lämnats av enskilda företag och markägare. En del har 
även lämnats av enskilda individer. Från det femtiotal föreningar som förslaget remitterats till 
har emellertid relativt få yttranden inkommit.  

I förslagets slutord anfördes att ”för samrådet har prioriterats att göra dokumentet 
lättillgängligt för en bred allmänhet” liksom att i fortsatt arbete ”bearbeta det .. för att 
underlätta hantering vid planering och myndighetsutövning”.  

Förslaget har i allt väsentligt mottagits väl av lokala församlingar. Strävan att göra 
dokumentet av intresse för lokal diskussion om långsiktig planering har således av allt att 
döma mött viss framgång. Statsanknutna planerings- eller myndighetskretsar, liksom även 
Naturskyddsföreningen m fl har emellertid efterlyst mera utförliga och tydliga redovisningar 
och konsekvensbeskrivningar. Med yttrandena underlättas att som avsikten varit bearbeta 
planen bl a för användning i planering och myndighetsutövning. 

För att nu tillgodose alla önskemål om ändringar och kompletteringar fullt ut skulle dock av 
allt att döma krävas ett så omfattande arbete att antagande av en ny plan skulle behöva 
förskjutas betydligt i förhållande till uppsatt tidplan. Det är emellertid av flera skäl önskvärt 
att så snart som möjligt få till stånd en aktuell plan. Alldeles oavsett detta är det vidare 
önskvärt att få till stånd en ordning där långsiktig planering kan bedrivas mera successivt än 
som varit fallet - en ordning där långsiktiga planer kan kompletteras och revideras 
kontinuerligt till skillnad från att ett omfattande arbete genomförs med mycket stora 
tidsintervall. 

Till saken hör inte minst att det pågår en snabb utveckling av informationsteknologi/-
överföring som underlättar en mer kontinuerlig bearbetning och aktualisering. En tämligen 
stor del av en översiktsplan består i redovisning av gällande internationella, nationella och 
regionala förutsättningar - viktigast vad gäller restriktioner men även vad gäller råd mm. 
Alltmera av sådan information blir tillgänglig via internet. Inom en snar framtid torde den i 
betydande utsträckning kunna redovisas genom att i planen ge en direktlänk till källan. Bl a 
riksintressen skulle kunna redovisas genom att anvisa länkar till länsstyrelsen och andra 
berörda myndigheter. Den egentliga planen skulle kunna reduceras till ny information om 
lokala förhållanden och till en kärna av lokala ställningstaganden till restriktioner från 
omvärlden.  

Parallellt och delvis sammanhängande med it-utvecklingen pågår också en av allt att döma allt 
snabbare utveckling av kunskapsunderlag och bl a därmed även av omvärldsrestriktioner. Nu 
pågår en översyn av riksintressen för försvarsmakten, en ny strandskyddslag kan leda till nya 
förordnanden om strandskydd, industriområdet och hamnen vid Skutskärs bruk kan snart 
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komma att förklaras som ett riksintresse och flera förslag till reservatsbildning är under 
utarbetande. Kunskapsläget vad gäller klimatförändringar genomgår en snabb utveckling. 
Detta är endast några exempel på centrala planeringsförutsättningar/omvärldsrestriktioner 
som det är angeläget att ha en aktuell redovisning av och ett aktuellt ställningstagande till i en 
översiktsplan – exempel på förändringar som ökar krav på att få till stånd en mer successiv 
långsiktig planering. 

Det är också angeläget att efterhand ta tillvara modern informationsteknologi bättre för att 
utveckla en mera öppen, demokratisk och fortlöpande dialog om långsiktig planering. Det är 
uppenbart svårt att i traditionella mötesformer engagera önskvärt många för att få del av 
viktiga erfarenheter, problem, önskemål, visioner eller förslag.  

Mot denna bakgrund föreslås att samrådsförslaget nu revideras där det innehåller felaktigheter 
eller tvivelaktiga ställningstaganden och där det tydligast behöver kompletteras med 
ytterligare information, klargöranden och ställningstaganden. I övrigt överlämnas till ett 
fortsatt arbete med långsiktsplanering att successivt bearbeta planen så att den efterhand kan 
bli till en mera fullödig vägledning för mark- och vattenanvändning. 

Förslaget föreslås revideras enligt följande (och enligt samrådsförslagets disposition). 

Plandokumentets Del 1: Förutsättningar – Älvkarleby från förr till nu - godtas i allt väsentligt 
av samtliga remissinstanser. Naturskyddsföreningen och Älvkarlebyalliansen föreslår mindre 
förändringar som beaktas. Alliansen för även på tal att göra delen till en bilaga. Många skäl 
talar visserligen för att bryta upp översiktsplanen i skilda delar bland annat för att tydligt 
skilja ut egentliga politiska ställningstaganden från annat material och därmed underlätta 
politisk behandling. Dispositionen behålls emellertid nu av praktiska skäl. Frågan om 
uppdelning i skilda dokument hänskjuts till fortsatt arbete med en successiv långsiktig 
planering. Tillhörighet till Uppsalaregionen lyfts fram mera i enlighet med synpunkter från 
Alliansen, Tierps kommun och Bygg- och miljönämnden. 

Del 2 Mål godtas i allt väsentligt också av remissinstanserna: Älvkarlebyalliansen efterlyser 
emellertid en komplettering bl a med nationella och regionala miljö- och folkhälsomål. Den 
föreslår samtidigt att skrivningen koncentreras. Den aktualiserar även att revidera kommunens 
visionsdokument. Folkpartiets yttrande kan i mycket ses som ett förslag att komplettera 
planen med sociala mål/folkhälsomål. I yttrande från Länsstyrelsen och viss andra statliga 
myndigheter efterlyses också kompletteringar avseende miljömål, sociala mål och 
transportpolitiska mål. Avsnittet ändras så att det kompletteras med redovisning av nationella 
miljömål, folkhälsomål, transportpolitiska mål och energipolitiska mål samt med 
regionalpolitiska mål. Bl a frågan om revidering av kommunal vision hänskjuts emellertid till 
fortsatt arbete med en successiv långsiktig planering.  

Del 3 Plan 3. 1 Allmänna intressen bör enligt Länsstyrelsen med stöd från flera andra statliga 
organ bearbetas i ett flertal avseenden. Flera riksintressen bör redovisas tydligare och mera 
utförligt i såväl text som kartor. I avsnittet om verksamheter bör enligt Älvkarlebyalliansen 
besöksnäringens betydelse framhävas tydligare. Stora Enso anför att dess verksamhet 
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uppmärksammats alltför lite i planen. Försvarsmakten har fört fram nya utredningar om 
bullerstörningar från Marma skjutfält och förslag om ny avgränsning av förordnandeområde. 

Naturskyddsföreningen efterlyser flera ändringar och kompletteringar i avsnitten om 
naturvård och friluftsliv och föreslår att avsnittet om strategi för älvrummet lyfts bort. 
Avsnittet med miljö-, hälso- och riskfaktorer bör också bearbetas enligt synpunkter främst 
från länsstyrelsen och andra statliga organ. Även för denna del hänskjuts bearbetning av vissa 
frågor till fortsatt arbete med en successiv långsiktig planering. 

Delen Allmänna intressen ändras i första hand enligt synpunkter som från statliga organ. 
Anslag till strategi för älvrummet lyfts inte bort nu av skäl liknande de att behålla Del 1 
Förutsättningar enligt ovan.  

Även 3.2 Plan för kommundelar bör enligt Länsstyrelsen bearbetas så att förhållanden/ 
ställningstaganden till riksintressen och förordnanden förtydligas. Upplandsstiftelsen och 
naturskyddsföreningen efterlyser bearbetning av flera förslag till utvecklingsområden. För 
några områden har synpunkter också lämnats från närboende och föreningar av sådana. 

Avsnittet revideras avseende vissa områden enligt synpunkter bl a från Upplandsstiftelsen, 
Naturskyddsföreningen, Bygg- och miljönämnden och närboende. Vidare revideras 
kartredovisningar så att bl a förhållande till riksintressen mm tydliggörs. Olika 
utvecklingsområdens förhållande till nationella och regionala intressen tydliggörs också med 
kompletterande text. 

Del 4 Konsekvenser bör enligt länsstyrelsen bearbetas. Dels bör beskrivningen av 
miljökonsekvenser utvecklas, dels bör även andra konsekvenser än i förhållande till miljömål 
behandlas. Delen kompletteras i allt väsentligt enligt de synpunkter styrelsen framfört. 

Del 5 Genomförande ändras i mindre utsträckning utifrån synpunkter i första hand från 
länsstyrelsen. 

Den grönplan som ingår som en särskild bilaga i planen godtas i allt väsentligt av alla 
remissinstanser. Värdefulla förslag till bearbetning i enskilda delar har lämnats främst från 
Upplandsstiftelsen och Naturskyddsföreningen. Endast mindre ändringar i enlighet med 
remissyttranden görs. Tillgodoseende av krav på komplettering avseende grönplaner för 
samtliga kommundelar hänskjuts till fortsatt arbete med en successiv långsiktig planering. 

Förutom ovanstående ändringsförslag tillförs planen en sammanfattning. 

 

Erik Hemström 

kommunarkitekt 
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