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Omslag: Utvecklingsområden i Skutskärs centrum, DP1, DP2 och DP3. 



 3(46) 
 ANTAGANDEHANDLING 
 
 2019-11-18 

 2014/333 

 

 

1. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG.................................................................................... 5 

2. PLANDATA .................................................................................................................................... 6 

2.1 Läge & areal ................................................................................................................................ 6 

2.2 Markägoförhållanden ................................................................................................................. 6 

2.3 Nuvarande markanvändning .................................................................................................... 7 

3. TIDIGARE PLANER OCH STÄLLNINGSTAGANDE .............................................................. 7 

3.1 Överensstämmelse med översiktsplan ................................................................................... 7 

3.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden ...................................................... 9 

3.3 Riksintressen ............................................................................................................................ 10 

4. ÖVRIGA KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN............................................................. 12 

4.1 Utbyggnadsmöjligheter i centrala Skutskär.......................................................................... 12 

4.2 Kommunala beslut ................................................................................................................... 12 

4.3 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB ...................................................................................... 12 

4.4 Ställningstaganden och behovsbedömning ......................................................................... 12 

5. PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR ............................................................................. 13 

5.1 Mark och vegetation ................................................................................................................ 13 

5.2 Geotekniska förhållanden ....................................................................................................... 15 

5.3 Radon ........................................................................................................................................ 16 

5.4 Risk för höga vattenstånd ....................................................................................................... 17 

5.6 Bebyggelseområden ................................................................................................................ 18 

5.7 Friytor ......................................................................................................................................... 18 

5.8 Vattenområden ......................................................................................................................... 19 

5.9 Gator och trafik ......................................................................................................................... 19 

5.10 Hälsa och säkerhet ................................................................................................................ 20 

5.11 Miljömål ................................................................................................................................... 21 

5.12 Miljökvalitetsnormer (MKN) .................................................................................................. 23 

6. FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER .......................................................................... 24 

6.1 Förändringar av naturområden .............................................................................................. 24 

6.2 Fornlämningar .......................................................................................................................... 24 

6.3 Bebyggelseområde och gestaltning ...................................................................................... 25 

6.4 Ändrad lovplikt .......................................................................................................................... 26 

6.5 Friytor ......................................................................................................................................... 27 

6.6 Vattenområde och centrum-/ sjöbodsändamålet ................................................................ 27 

6.7 Gator .......................................................................................................................................... 28 

6.8 Störningar .................................................................................................................................. 29 

6.9 Inmätning av höjdpunkter ....................................................................................................... 30 

6.10 Teknisk försörjning................................................................................................................. 30 



 4(46) 
 ANTAGANDEHANDLING 
 
 2019-11-18 

 2014/333 

 

 

7. UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD ...................................................................................... 33 

7.1 Bakgrund ................................................................................................................................... 33 

7.2 Upphävande av strandskyddet .............................................................................................. 33 

7.3 Strandskyddets syfte ............................................................................................................... 35 

7.4 Planområdets naturvärden ..................................................................................................... 35 

7.5 Allmänhetens tillgänglighet ..................................................................................................... 35 

7.6 Fri passage ............................................................................................................................... 35 

7.6 Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet ................................................................... 36 

7.7 Motiv för upphävandet av strandskyddet ............................................................................. 37 

8. ADMINISTRATIVA/ ORGANISATORISKA FRÅGOR ...................................................... 41 

8.1 Planförfarande .......................................................................................................................... 41 

8.2 Tidplan för detaljplanen ........................................................................................................... 41 

8.3 Genomförandetid ..................................................................................................................... 41 

8.4 Huvudmannaskap .................................................................................................................... 41 

8.5 Upprättade utredningar ........................................................................................................... 41 

8.6 Ekonomiska åtgärder............................................................................................................... 42 

8.7 Fastighetsrättsliga frågor ........................................................................................................ 42 

8.8 Avtal - markanvisning .............................................................................................................. 43 

8.9 Exploateringsavtal .................................................................................................................... 43 

9. ANDRA KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE ......................................... 44 

9.1 Miljökonsekvenser ................................................................................................................... 44 

10. REFERENSER ........................................................................................................................ 45 

11. BILAGOR ................................................................................................................................. 46 

 
  



 5(46) 
 ANTAGANDEHANDLING 
 
 2019-11-18 

 2014/333 

 

 

1. PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Aktuellt planförslag är del av Skutskärs tätortsutveckling där tre områden har pekats ut som 
potentiella kandidater för nya bostadsområden. Det aktuella planförslaget kommer vara den 
första (DP1 enligt illustration framsida) av tre detaljplaner som tas fram i syfte att skapa 
hållbar tätortsutveckling i strategiskt viktiga områden. 

Figur 1: Planområdet avgränsning belägen mellan riksväg 76 och Bodaån i centrala Skutskär. 
 
Planområdet väntas rymma ca 40 bostäder i radhus, kedjehus eller flerbostadshus. Det arbete 
med parkstråk utefter Bodaån som kommunen genomfört ska med aktuellt förslag förstärkas 
och stråket ska integreras i aktuell detaljplaneläggning.  
 
Ett område längs Bodaån har i planförslaget givits planbestämmelsen CV1. Med 
planbestämmelsen finns möjlighet för att exempelvis etablera uthyrning, småskalig handel 
eller servering inom området. Att möjliggöra för denna typ av användning väntas bidra till en 
mer inbjudande och attraktivare parkmiljö för allmänheten att vistas i. Utöver detta möjliggör 
planbestämmelsen även för utökad bebyggelse i form av ytterligare sjöbodar. Bebyggelsen är 
tänkt att stärka parkstråkets särpräglade gestaltning och bidra till dess attraktivitet. Denna 
tillkommande byggnation är tänkt att uppföras i området mellan de båda redan befintliga 
sjöbodarna invid Bodaån (figur 2). 
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Figur 2: Befintlig sjöbod i strandlinjen. 
 
 

2. PLANDATA 

2.1 Läge & areal 
Planområdet är beläget mellan Bodaån i öst och riksväg 76 i väst. I norr angränsar 
planområdet mot ett handelsområde (Willys) och i söder mot industrimark. Planområdets 
areal omfattar ca 3,5 ha.  
 
Den mark inom planområdet som omfattas av kvartersmark för bostadsändamål är flackt 
belägen. Höjdskillnaden ned mot älvfåran är dock betydande. Denna höjdskillnad gör att 
Bodaån inte är synlig från väg 76 (Gävlevägen).  

 

2.2 Markägoförhållanden 
Tabell 1: Fastigheter inom aktuellt planområde. 
Fastighetsbeteckning Inskrivet ägande 
Del av Kyrkslätten 1:95 Älvkarleby kommun 
Del av Tebo 1:400 Älvkarleby kommun 
Del av Siggeboda 3:3 Älvkarleby kommun 
Siggeboda 17:9 Älvkarleby kommun 
Siggeboda 3:5 AB Älvkarlebyhus 
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2.3 Nuvarande markanvändning 
Längs stranden löper en strandpromenad som ingår i den så kallade Bodaåslingan vilket är ett 
populärt promenadstråk som sträcker sig längs hela Bodaåns södra ände. Längs med 
promenadstråket har kommunen placerat ut rast- och grillplatser. En förlängning av slingan 
planeras även förbi det nybyggda vård- och omsorgsboendet vid Tallmon i södra Skutskär.  
 
I parken finns förutom motionsslingan även en tillgänglighetsanpassad badplats med 
tillhörande toaletter. I parken finns även ett par, för bygden klassiska, sjöbodar vilka är i 
behov av renovering. Norr om badplatsen har kommunen även låtit uppföra såväl en lekplats 
och ett utegym intill stranden. 
 
Utöver detta består planområdet till största delen utav klippt gräsmatta samt ett flerbostadshus 
kallat Siggeboda gård vilket ägs av Älvkarlebyhus. 
 
 

       Figur 3: Siggeboda gård beläget inom planområdet. 
 

3. TIDIGARE PLANER OCH STÄLLNINGSTAGANDE 

3.1 Överensstämmelse med översiktsplan 
Skutskärs bebyggelse har vuxit fram genom massaindustriverksamheten och präglats av såväl 
väg 76 (tidigare E4:an) och Bodaån. Frånvaron av ett stadsmässigt centrum har gett ett udda 
och utdraget bebyggelsemönster i Skutskär. En förtätning och påbyggnad kring centrum 
skulle ge Skutskär ett mer naturligt bebyggelsemönster. 
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Orten påverkades ordentligt av ekonomisk nedgång och en avstannad befolkningstillväxt efter 
andra världskriget. Detta fick som följd att planerad utbyggnad på öppen ängsmark i centrum 
inte fullföljdes. Detta ledde i sin tur till en avsaknad av stadsmässighet i de centrala delarna. 

Det finns nu en politisk vilja att förändra och forma en långsiktigt hållbar strategi för att 
ombilda Skutskärs centrum. Den tidigare E4:an (väg 76) som ligger mellan centrum och 
Bodaån behöver integreras som en tätortsgata mer än en farled. Eftersom den nya E4:an 
numera går utanför Skutskär och trafiken är något glesare på väg 76 finns det potential att 
förändra vägens barriäreffekter och således knyta samman Skutskär i en öst-västlig riktning.  

Området vid Bodaån beskrivs i översiktsplanen som en betydande resurs för att göra 
centrumområdet mer tydligt och stimulerande. Då området är stort finns det möjligheter att 
komplettera parkstråk, framhäva utomhusbadet samt även komplettera bebyggelsen. Visionen 
är att skapa en stadsmässig och marin miljö med bostäder och handel. Översiktsplanens 
visionsskisser visar en tät stadsstruktur med kaj, sjöbodar och bryggor (figur 4 & 5).  

Tätortutveckling med bostäder, handel samt utvecklingen av parkstråket intill Bodaån har ett 
starkt stöd i både den gällande och den kommande översiktsplanen och är av stor betydelse 
för Skutskärs tätortsutveckling (Älvkarleby, 2009 & Älvkarleby, 2019). 

 Figur 4: Vision och diskussionsunderlag  för utveckling av Skutskär 
centrum med stadskvarter och bryggor vid Bodaån. 
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3.2 Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Planområdet ersätter del av den gällande stadsplanen Östra delen av Skutskärs centrum 
(Winbland, 1974). Stadsplanen fastställdes 1976 och möjliggjorde bland annat för centrum- 
och industriverksamhet i området samt att vattenområdet (Bodaån) tilläts överbyggas. I 
aktuellt planförslag har centrumverksamheten ersatts av bostadsändamål (figur 6). 
 

 

Figur 6: jämförelse mellan gällande plan (t.v.) och aktuellt planförslag (t.h.). 
 

Figur 5: Vision för Skutskär centrum/ Bodaån enligt Översiktsplan 2009. 
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3.3 Riksintressen 
Hushållningsintresset 
Planområdet berörs av grundregler för särskilda bestämmelser enligt 4 kap Miljöbalken (MB) 
vilka lyder:  
 
Områdets samlade natur- och kulturvärden skall skyddas mot förändringsåtgärder som 
innebär påtaglig skada på dessa värden, samtidigt som turismens och friluftslivets intressen 
beaktas särskilt. Placering och utformning av byggnader med mera ska beakta allmänna 
intressen så att långsiktigt god hushållning med mark- och vattenområden främjas.  
 
Riksdagen har pekat ut landskap som är riksintressanta och där särskild hänsyn ska visas 
natur- och kulturvärdena och dess nyttjande för friluftsliv m.m. 
 
Bestämmelserna i 4 kap 1§ MB är dock inget hinder för utvecklingen av befintliga tätorter.  
 
Nedre Dalälven 
Nedre Dalälven är ett värdefullt område sett ur naturvårdssynpunkt. Området består av en 
mängd olika naturförhållanden. Den sammantagna miljön utgör ett särskilt intressant område 
på grund av mångfalden och variationen. Det är också denna intressanta variation av natur- 
och kulturmiljöer som ger platsen sin särprägel och således särdeles intressant ur ett turism- 
och friluftsperspektiv.  
 
Miljöbalken 4 kap 2§:  
Inom området utmed Dalälven från Avesta till Skutskär skall turismens och friluftslivets, 
främst det rörliga friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
 

 
 

Figur 7: Bodaån. 
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Riksintresse för yrkesfiske  
Hela kusten i kommunen är av riksintresse för yrkesfisket enligt 3 kapitlet 5 § miljöbalken 
(MB). Detta gäller Bodaån i de delar som ligger i anslutning till planområdet samt runt 
Rotskär. Områden som är av riksintresse för yrkesfisket ska skyddas mot åtgärder som 
försvårar näringens bedrivande. Strandlinjen är i dagsläget ett populärt parkområde som med 
aktuellt planförslag till majoritet fortsatt utpekas för detta ändamål.   
 
Längs strandlinjen finns ett par sjöbodar uppförda. Med aktuellt planförslag legitimeras dessa. 
Utöver detta tillåts ytterligare bebyggelse anläggas i området mellan de redan befintliga 
sjöbodarna. Denna ytterligare bebyggelse bedöms dock inte vara av sådan dignitet att 
åtgärderna kan väntas försvåra fiskenäringens bedrivande i området nämnvärt. 
 
Riksintresse för friluftsliv  
Planområdet ligger inom område som är utpekat som riksintresse för friluftsliv. Detta 
riksintresse hör samman med kvaliteter som bland andra: öppet landskap, tillgänglighet, 
estetiska värden, buller undviks, mångfald bland växter och djur. Planförslaget bedöms inte 
innebära någon negativ påverkan på riksintresset av betydande karaktär.  
 
Kulturmiljö av regionalt intresse 
Planområdet angränsar till område för kulturmiljö av regionalt intresse. Kulturmiljön består 
av Skutskärs stadsstruktur vilket i första hand syftar på industri- och rutnätstadens utveckling. 
Aktuellt planförslag innehåller inga av de beskrivna värdena för kulturmiljön. Planförslaget 
följer dock i viss mån det regionala kulturmiljöintresset genom att i delar vara en förlängning 
av rutnätsstrukturen. 
 
Riksintresse för kommunikationer 
Riksväg 76 är av riksintresse för kommunikationer och ska enligt 3 kap 8 § miljöbalken 
skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av 
anläggningen. 
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4. ÖVRIGA KOMMUNALA STÄLLNINGSTAGANDEN 

4.1 Utbyggnadsmöjligheter i centrala Skutskär 
Vid all kommunal detaljplanering gäller att marken ska planläggas för det som den är mest 
lämpad för. För bostadsområden är exempelvis närhet till samhällsservice samt möjligheten 
till att nyttja grön- och blåstruktur eftersträvansvärt. Att möjliggöra för goda kollektiva 
förbindelser är även det en viktig aspekt för att skapa attraktiva och hållbara boendemiljöer. 
 
En annan viktig aspekt för kommunen när en ny detaljplan ska tas fram är att planlägga där 
sannolikheten för ett genomförande blir så stor som möjligt. Vad detta innebär är att 
kommunen vid exempelvis bostadsbyggande måste finna såpass strategiskt viktiga 
lokaliseringar att såväl byggherrar som framtida boenden kommer finna platsen attraktiv.  
 
Aktuellt planområde bedöms vara just den plats i Skutskär centrum vilken uppfyller samtliga  
av dessa ovan nämnda krav och är således av stor strategisk betydelse för Skutskärs 
tätortsutveckling. Alternativa lokaliseringar, av likartad strategisk betydelse, bedöms inte 
finnas i Skutskär. 
 

4.2 Kommunala beslut 
Byggnadsnämnden i Älvkarleby kommun har beslutat att påbörja planarbetet för Skutskärs 
centrum. Planarbetet påbörjades genom konsult men togs sedan över av tjänstemännen på 
Älvkarleby kommuns bygg- och miljöavdelning.  
 

4.3 Förenlighet med 3, 4 och 5 kap MB 
Planförslaget bedöms inte strida mot miljöbalkens allmänna mål, hänsynsregler eller dess 
grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten. 
 
Planen bedöms förenlig med miljöbalkens lokaliseringsprincip enligt 2 kap 4§. 
 
 

4.4 Ställningstaganden och behovsbedömning 
För detaljplaner som anses medföra betydande miljöpåverkan ska miljöbedömning utföras 
enligt miljöbalken 6 kap 4§, vilket bland annat innebär att en miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) ska utarbetas och redovisas tillsammans med planförslaget. Om detaljplanen inte 
väntas medföra betydande miljöpåverkan behandlas miljöfrågorna i det ordinarie planarbetet 
och redovisas i planbeskrivningen. 
 
Kommunen gör bedömningen med stöd av upprättad behovsbedömning att en 
miljökonsekvensbeskrivning inte krävs. Se separat handling. 
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5. PLANOMRÅDETS FÖRUTSÄTTNINGAR 

5.1 Mark och vegetation 
5.1.1 Naturvärdesbedömning 
Älvkarleby kommun har låtit upprätta en översiktlig naturvärdesbedömning längs Dalälvens 
stränder. Karteringen är till stor hjälp för att på ett tidigt stadie kunna påvisa områden vilka 
kan vara av stort bevarandevärde i kommunen (Löfgren, 2011).  
 
Naturvärdesanalysen visar att planområdet saknar eller innehar låga naturskyddsvärden för de 
områden vilka föreslås för bostadsexploatering. I analysen klassas bostadsområdena med 
naturskyddsvärdena 0 och 2. Marken närmast strandlinjen; öster om gång- och cykelvägen, 
har däremot givits naturskyddsvärde 10. Detta område är av så kallad kalkgräsmark och 
beskrivs som en kvalificerad naturtyp men på gränsen till för ung, dock med ganska höga 
naturvärden. 
 
Naturvärden 5 och under innebär inget naturskyddsvärde. Värden från 7 och upp till 19 
innebär högre naturskyddsvärde. Beroende på omständigheterna kan dock ett värde på 6 även 
klassas som skyddsvärd. 
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5.1.2 Naturvårdsprogram 
I Länsstyrelsens naturvärdesprogram från 1987 framgår att Dalälven från Västanån till älvens 
mynning är ett så kallat klass 2-objekt. Detta innebär att området har ett mycket högt värde.  
 
I naturvärdesprogrammet står beskrivet att: 
 

Området är av mycket stort intresse för fiske och båtsport. Området är också 
av stort geovetenskapligt intresse då man här finner former, som utbildats 
genom älvfårans förflyttning i samband med landhöjningen liksom niporna 
på älvens västra strand… 

 
(Länsstyrelsen, 1987, s. 199) 
 
Det aktuella planförslaget antas dock inte innebära någon betydande negativ påverkan på de 
värden som beskrivs.  
 
5.1.3 Naturinventering 
Utöver den översiktliga naturvärdesbedömningen som tidigare beskrevs ovan lät kommunen 
efter samrådet upprätta en naturinventering av planområdet. Inventeringen hade till syfte att 
studera och beskriva planområdets naturmiljö. 
 
Till inventeringen uppfördes en kortare promemoria som beskrivning av fältinventeringen. 
Sammanfattningen av detta PM löd som följer: 
 

Bostadsbebyggelse planeras i parkområdet mellan väg 76 och gång- och 
cykelvägen. Eftersom detta område idag till största del har lågt naturvärde 
bedöms inte den planerade exploateringen medföra en negativ påverkan på 
naturvärdet. För att gynna biologisk mångfald kan man exempelvis spara och 
plantera träd i området samt skapa förutsättningar för en varierad vegetation 
genom att i stället för gräsmatta skapa förutsättningar för en mer varierad 
vegetation i fältskikt.  
 
Eftersom sluttningen mellan gång- och cykelvägen planeras förbli parkmark 
även i fortsättningar bedöms inte naturmiljön i det området påverkas av 
detaljplanen.  
 
På stranden planeras nya sjöbodar i området mellan de två befintliga 
sjöbodarna. Detta kommer att ha en negativ påverkan på naturmiljön. 
Stränder utgör arealmässigt en liten yta i landskapet och är viktiga för 
biologisk mångfald. Det är dock en liten yta av stranden som tas i anspråk 
och motsvarande strandmiljöer kommer att finnas kvar i närområdet. 

 
För att ta del av naturinventeringen, begär ut: DNR: 2014/333-80. 
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5.2 Geotekniska förhållanden 
Området består till större delen av postglacial sand. Närmast Bodaån finns även ett område 
med svämsediment, sand. Norrut övergår den postglaciala sanden till älvsediment, sand. 
Söderut mot industriområdet består underliggande lager av lera och silt. Marken kan utifrån 
dessa översiktliga uppgifter antas ha hög genomsläpplighet samt god bärighet. 
 
I och med upprättandet av aktuellt planförslag upprättades en översiktlig geoteknisk 
undersökning över planområdet. Detta för att säkerställa att marken är lämplig för tilltänkt 
bebyggelse (Geoteknisk utredning DNR 2014/333-44). 
 
I utredningen framgår att det med gällande planförslag är en tillfredställande stabilitet ned mot 
slänten till Bodaån. Stabilitetsberäkningarna har utgått från en fyllning på 1 meter ovan 
befintlig markyta samt en utbredd last på 50 kPa. Inför den kommande exploateringen av 
området måste dock ytterligare geotekniska undersökningar genomföras för just den specifika 
typen av tilltänkt bebyggelse. 
 
Om exempelvis ett större lerlager påträffas i framtida geotekniska undersökningar eller att en 
större last råder (>50 kPa) kan exempelvis pålning vara att rekommendera för att inte 
stabiliteten ned mot Bodaån skall minska. 
 

Figur 14: Öppen gräsyta inom planområdet som i planförslaget omfattas av 
kvartersmark för bostadsändamål. 
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    Figur 15: Jordartskarta från SGU. Kartutsnitt, SGU. 

 

5.3 Radon 
Radonskydd vid exploatering beaktas under bygglovhanteringen. Älvkarleby kommun består 
till större delen av normalradonmark vilket ofta innebär att byggnation sker med platta på 
mark.  
 
Ansvar att utreda och bedöma den faktiska radonrisken samt vidta skyddsåtgärder vid 
byggplats ligger hos exploatören. I de fall åtgärder krävs ska byggnader utföras med 
radonsäker konstruktion eller motsvarande åtgärder så att högsta tillåtna radonhalt inte 
överskrids i byggnaden. 
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5.4 Risk för höga vattenstånd 
I tillägget till översiktsplanen kallad ”Landsbygdsutveckling - LIS-områden i strandnära lägen 
2013” konstateras att översvämningsproblematik kan relateras till olika scenarier. Det kan till 
exempel vara vid ett dammbrott uppströms. Sannolikheten för detta är dock försumbart låg 
och innebär att ingen särskild hänsyn bedöms behöva tas av den anledningen vid 
detaljplaneläggning.  
 
Planområdet är flackt med en tydlig nivåskillnad närmast Bodaån. Inom hela planområdet ska 
100-årsflödet beaktas vilket kommer att vara aktuellt vid vattenlinjen (se figur 16) där det 
finns befintliga sjöbodar men där även ny bebyggelse kommer tillåtas.  

             Figur 16: Översvämningsrisk enligt 100-årsflöde. 
 
Särskild hänsyn ska då tas till normalvattenbeståndsnivån och byggnation ska ske ovan denna. 
I förekommande fall kan det vara aktuellt med vattentät betong i utrymmen som ska anordnas 
under högsta högvattenytan. 
 
Föreslagen bostadsbebyggelse ligger utanför berört områden och därmed klarar 
översvämningsrisken från ett 100-årsflöden. Den översvämningsanalys som Älvkarleby 
kommun har tillhandahållits av länsstyrelsen är dock grov och oprecis i vissa delar. Det är 
därför svårt att nyttja som grund för ställningstagande i den fysiska planeringen. Därför 
behöver denna kompletteras med manuell analys av områden, vilket kan innebära att 
identifiera nivåskillnader eller brinkar för att hindra översvämningar.  
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5.6 Bebyggelseområden 
Siggeboda gård är det enda bostadshuset som i dagsläget finns inom planområdet. I 
parkområdet finns ett antal mindre byggnader uppförda, bland annat de båda sjöbodarna 
belägna just i strandlinjen. Norr om planområdet finns ett handelsområde (Willys) och söderut 
möter finns ett industriområde. På motsatt sida av Gävlevägen möter planområdet 
centrumverksamheter såsom handel och bostäder.  Österut finns strandlinjen till Bodaån och 
bortom den Rotskär.  
 

5.7 Friytor 
Området skulle kunna nyttjas ytterligare för lek och rekreation men är idag något avskuret 
från centrum genom väg 76 som bildar en barriär. Planområdet består av öppna gräsytor med 
inslag av planteringar. En vegetationszon följer delar av strandlinjen vilket kan försvåra 
möjligheten till vattenkontakt. Inom området finns en allmän lekplats med gungor och 
rutschkana, en badplats samt även ett utomhusgym.  

Figur 17: Lekplats just norr om badplatsen. 
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5.8 Vattenområden 
Planområdet ingår i huvudavrinningsområde, Dalälven. Området mynnar ut i havet. Bodaån 
är en del av Nedre Dalälvsområdet.  

  Figur 18: Utdrag ur VISS, Dalälven huvudavrinningsområde. 
 
Till år 2021 ska kvalitetskravet god ekologisk status uppfyllas för Dalälven. Detta framgår av 
VISS vattenkarta. 
 
Området har som helhet bedömts inneha stora natur- och kulturvärden och omfattas av 
hushållsbestämmelserna i 4 kap Miljöbalken. Nedre Dalälvsområdet beskrivs i ”Nedre 
Dalälven- ett planeringsunderlag och en samlad beskrivning av natur- och kulturvärden i ett 
område av riksintresse” som ett sammanhållet turistområde där natur, kultur och friluftsliv 
samverkar. 
 
Aktuell planläggning bedöms inte inverka negativt på detta mål. 
 

5.9 Gator och trafik 
Väg 76 passerar planområdet. Vägen är utpekad som ett regionalt och nationellt intresse. 
Vägen bedöms dock ha mist sin tidigare viktiga funktion och motivet till dess klassning kan 
således ifrågasättas. Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) är 8201 per dygn varav ca 10 % tung 
trafik. Vägen håller ca 7 meter i bredd och hastighetsbegränsningen är 50 km/h. Hastigheten 
påverkar säkerheten, barriäreffekten och bullernivåerna. Kommunen har låtit uppföra en 
trafikutredning med anledning av aktuell planläggning. Denna föreslår bland annat 
hastighetssänkande åtgärder längs med sträckan (DNR 2014/333-57). 
 
Väg 76 är rekommenderad transportväg för farligt gods. Motivet till denna klassning tycks 
liksom klassningen regionalt och nationellt intresse inte längre finnas.  Enligt Riskutredning 
Bodaån, Skutskär, Sweco environment 2015-05-06, tycks det som att riskerna på vägen har 
reducerats väsentligt då transporter med farligt gods i stor utsträckning har upphört. Se vidare 
under nästkommande avsnitt. 
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5.10 Hälsa och säkerhet 
En riskutredning med fokus kring de farliga godstransporterna längs väg 76 har upprättats i 
samband med framtagandet av aktuellt planförslag (DNR 2014/333-6). Utredningen har 
undersökt lämpligheten med aktuellt planförslag genom att utvärdera de risker som människor 
inom det aktuella området kan komma att utsättas för samt att föreslå hur dessa risker kan 
hanteras så att en acceptabel säkerhet uppnås.  
 
Det farliga gods som transporteras på väg 76 är frätande ämnen, brandfarliga vätskor och 
brandfarliga gaser. Sannolikheten för att en olycka med farligt gods skall inträffa i närheten av 
planområdet har beräknats till så lågt som 1 gång på 230 000 år. Trots den mycket låga 
sannolikheten menar författarna till utredningen att planområdets närhet till Gävlevägen gör 
att vissa skadebegränsande åtgärder ändå kan vara rimliga att genomföra. Med införandet av 
nedanstående åtgärder bedömer därför författarna riskerna som acceptabla:  
 
Planområdets västra del har i aktuellt planförslag försetts med såväl prick- som korsmark. 
Med planbestämmelsen får områdena endera inte bebyggas alls, eller endast med 
komplementbyggnader. Syftet med detta är att minimera människors stadigvarande vistelse 
inom dessa områden och således också minska riskerna för personskador vid en eventuell 
olycka med farligt gods transporter. 
 
Gävlevägen avgränsas även från planområdet genom anläggandet utav en infiltrationsyta, 
skelettjord eller ett mindre dike. Denna åtgärd skall förhindra att vätskor från körbanan ska 
kunna rinna från vägkroppen in i planområdet vid en farligt gods olycka. I plankartan är detta 
område utpekat som m1. 
 
Utöver dessa åtgärder ska friskluftsintagen vid bostadsbebyggelsen förläggas på den sidan av 
byggnaden som vetter bort från Gävlevägen. Även utrymningsväg från var och en av 
bostäderna ska vetta österut. Även detta som riskminimering vid en eventuell olycka. 
 
Sist kan nämnas att ett MIFO-objekt (drivmedel) finns i anslutning till planområdet (österut). 
Denna bedöms dock ligga på sådant avstånd att inga risker för människor inom planområdet 
föreligger. 
 
För att ta del av riskutredningen i sin helhet, begär ut DNR 2014/333-6. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 21(46) 
 ANTAGANDEHANDLING 
 
 2019-11-18 

 2014/333 

 

 

5.11 Miljömål 
Resultatet av behovsbedömningen visar att detaljplanens genomförande inte medför en 
betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 4 kap, 34 § PBL 
erfordras således ej. 
 
Detaljplanering är ett av flera verktyg som kan bidra till att uppnå de av riksdagen beslutade 
miljömålen. De miljömål vilka bedöms vara särskilt angelägna i aktuellt planförslag är 
Begränsad klimatpåverkan, god bebyggd miljö och Levande sjöar och vattendrag. 
 

Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt 
att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra 
mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder 
ett ansvar för att det globala målet kan uppnås. 

 
Kollektivtrafiken i området är mycket god med såväl bussförbindelser som en tågstation. 
Dessa tillsammans med den befintliga gång- och cykelvägen möjliggör för ett tryggt och 
klimatsmart resande.   
 
Planområdet är även i direkt anslutning till redan ianspråktagen mark. I och med det kan 
redan befintlig service och utbyggd infrastruktur i området nyttjas i aktuellt planområde.   
 
 

Levande sjöar och vattendrag 
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt hållbara och deras variationsrika livsmiljöer 
ska bevaras. Naturlig produktionsförmåga, biologisk mångfald, kulturmiljövärden 
samt landskapets ekologiska och vattenhushållande funktion ska bevaras, samtidigt 
som förutsättningar för friluftsliv värnas. 

 
Det är av stor vikt att Bodaån som ligger intill planförslaget inte påverkas negativt efter 
detaljplanens genomförande eller under byggskedet. Detta gäller även växt- och djurlivet. 
 
Längs Bodaåns strand har det historiskt varit bebyggt med sjöbodar. Genom planförslaget ges 
förutsättningar till att återskapa delar av den kulturmiljön i och med möjligheten till att 
uppföra nya byggnader. Sträckan som får bebyggas mellan de befintliga sjöbodarna är cirka 
35 meter. Som tidigare beskrivits under avsnitt 5.1.3 Naturmiljöinventering (s.15) är området 
avsett för sjöbodar en arealmässigt liten yta där motsvarande strandmiljöer kommer finnas 
kvar i närområdet.  
 
Planförslaget bedöms inte påverka Bodaåns ekologiska status. Framtagandet av en skötselplan 
för hela Bodaåområdet bör upprättas med fokus kring den biologiska mångfalden.  
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God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö 
samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas 
till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på 
ett miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och 
andra resurser främjas. 
 

I Älvkarleby kommuns Översiktsplan betonas vikten av miljömålet god bebyggd miljö 
(Älvkarleby, 2009 s. 54). Den fysiska planeringen och samhällsbyggandet ska grundas på 
program och strategier för: 
 

 Hur ett varierat utbud av bostäder, arbetsplatser, service och kultur kan 
åstadkommas så att transportbehovet minskar och förutsättningarna för 
miljöanpassade och resurssnåla transporter förbättras. 
 

 Hur kulturhistoriska och estetiska värden ska tas tillvara och utvecklas. 
 

 Hur grön- och vattenområden i tätorter och tätortsnära områden ska bevaras, 
vårdas och utvecklas för såväl natur- och kulturmiljö som friluftsändamål, samt 
hur andelen hårdgjord yta i dessa miljöer fortsatt begränsas. 
 

 Hur energianvändningen ska effektiviseras för att på sikt minska, hur förnybara 
energiresurser ska tas tillvara och hur utbyggnad av produktionsanläggningar för 
fjärrvärme, solenergi, biobränsle och vindkraft ska främjas. 

 
I planförslaget föreslås en exploatering som innebär en förtätning av Skutskär centrum vilken 
skulle knyta samman de båda sidorna om väg 76. Planförslaget föreslår varierade 
användningar så som bostäder, centrumändamål och parkmark. Tillskapandet av byggrätter 
invid de befintliga sjöbodarna grundar sig på historiska värden där stora delar av strandlinjen 
inom planområdet historiskt varit bebyggd med sjöbodar. Etableringarna är tänkta att inbjuda 
allmänheten till platsen. Dessa kan exempelvis vara sådana verksamheter som kanotuthyrare, 
fiskeutrustning, friluftsmaterial etc.   
 
Tillgängligheten till områdets grön- och vattenområden stärk ytterligare genom anläggandet 
av kajpromenaden. Allmänheten får på så sätt möjlighet att komma vattnet närmare än vad 
tidigare varit fallet. Dessutom underlättar kajen för båtars möjlighet att angöra till platsen. 
Något som möjliggör för fler att upptäcka, och vistas i parken. 
 
Utöver detta bedöms planförslaget även verka positivt för de övriga punkterna såsom närhet 
till kollektivtrafik, service, arbetsplatser och effektiv energianvändning. 
 
För samtliga miljömål, se: www.miljomal.se  
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5.12 Miljökvalitetsnormer (MKN)  
 
Luft 
Trafik orsakar luftföroreningar. Partiklarna kan vara farliga för hälsan med hälsoeffekter 
såsom förkortad medellivslängd, ökad risk för cancer och hjärtinfarkt. Miljökvalitetsnormerna 
regleras i miljöbalken. Normerna för partiklar (PM10) är så kallade gränsvärdesnormer eller 
skalnormer, satta som dygnsmedelvärde respektive årsmedelvärde och får inte överskridas. 
Totala halter för PM10 dygnsmedelvärde är 50 μg/m3 och per år 40 μg/m3 (figur 19). 

 
Planområdet är beläget centralt i Skutskär vilket innebär att kollektivtrafik kan utgöra ett 
fullgott alternativ för den enskilde bilisten. Detta för att hålla nere antalet trafikrörelser inom 
planområdet. Kommunen ser inte att planförslaget kommer att bidra till att 
miljökvalitetsnormer överskrids och det åligger kommunen att bevaka denna fråga vidare. 
 

Figur 19: Utsläpp av PM10. Utdrag från översiktsplan Älvkarleby kommun 2009. 
 
 
Vatten 
Bodaån är en del av Dalälven som mynnar ut i Bottenhavet cirka 3,5 km nedströms 
planområdet. Enligt vatteninformationsystem Sverige [VISS] väntas vattendraget ha en god 
ekologisk status till 2021. Sett till den kemiska ytvattenstatusen är denna god med undantag 
från de mindre stränga kraven: kvicksilver, kvicksilverföreningar och bromerad difenyleter 
(Vatteninformationssystem Sverige, u.å.). 
 
Planområdet bedöms inte påverka Dalälvens vattenkvalitet negativt eftersom dagvattnet så 
långt som möjligt kommer tas omhand lokalt inom planområdet. Endast vid eventuell 
breddning kommer orenat dagvatten från bostadsändamålen kunna avvattnas direkt till 
Bodaån. 
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6. FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

6.1 Förändringar av naturområden 
Den delen av planområdet vilken är avsedd för bostadsexploatering består till största delen av 
ianspråktagna gräsytor vilka inte kan anses inneha särskilt värdefulla värden (se avsnitt 5.1 
Mark och vegetation s. 15). I slänten ned mot Bodaån och längs strandlinjen är majoriteten av 
området planlagt för parkändamål. Detta för att säkerställa allmänhetens tillgång till 
strandlinjen. Ett mindre område är dock avsedd för centrumverksamhet samt även för 
sjöbodar (CV1). 
 

6.2 Fornlämningar 
I Riksantikvarieämbetets söktjänst Fornsök finns information om alla kända registrerade 
fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i Sverige (Riksantikvarieämbetet, 2018). 
Inom planområdet finns två fornlämningsplatser registrerade. Den ena fornlämningen är av 
typen bytomt/gårdstomt och är belägen just vid Siggeboda gård. De äldsta beläggen för 
gårdsbebyggelse på plats är från år 1635. I planområdets södra gräns finns ytterligare ett 
fornlämningsområde, även detta registrerat som bytomt/gårdstomt med skriftligt belägg från 
år 1540 samt även från år 1635.  
 
I och med detta har en arkeologisk utredning genomförts på platsen. Detta med anledning av 
aktuellt planförslag. Fältarbetet genomfördes mellan den 22-29 augusti 2016. Under 
utgrävningen påträffades enstaka, mycket fragmentariska lämningar i form av stenfundament, 
raseringslager, avfallsgropar och stolphål från olika tider mellan 1600-talet och fram till långt 
in på 1900-talet (figur 20). Inga fynd togs omhand efter utgrävningen. 
 
För att ta del utav utredningen i sin helhet, begär ut handling: Arkeologisk utredning etapp 1 
och 2 samt förundersökning (DNR 2014/333-56). 
 
 

          

Figur 20: Yngre rödgods från 1600-talet som påträffades i grop 126. 
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6.3 Bebyggelseområde och gestaltning 
Parallellt med uppförandet av bostäder skall målpunkter intill Bodaån stärkas och fri passage 
för allmänheten säkerställas genom uppförandet utav såväl lokalgata, gång- och cykelväg, 
motionsslinga samt kajpromenad.  
 
Ny bebyggelse föreslås i linje med tilltänkt lokalgata. Huvudingången till bostäderna är tänkta 
att ske utefter lokalgatan. Bostäder förläggs i möjligaste mån med vy över Bodaån och med 
utevistelse i skyddade och soliga lägen. Planen möjliggör för bebyggelsetyperna radhus, 
kedjehus samt flerbostadshus. 

 
 

 
 

Figur 21: Illustration över möjlig bebyggelse med aktuellt förslag. 

Figur 22: Illustration planområdet. Här syns lokalgatan, gång- och cykelvägen mellan bostäderna 
och parken. Nedanför slänten syns sjöbodarna. 
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Tanken med planområdet är att skapa en centrumnära bebyggelsestruktur som binder samman 
Skutskärs centrum med Bodaån. Övergången från områdets grönstruktur med såväl vattnet 
och växtlivet till den medelhöga bostadsbebyggelsen är tänkt att vara en behaglig övergång 
från den allmänna platsmarken till bostäderna med en avskiljning genom lokalgatan. 
 
I planförslaget har bostäderna nockhöjd reglerats till 9,5 meter över medelmarknivå. Denna 
höjd bedöms vara fullt tillräcklig för områdets tilltänkta bebyggelse.  
 
De kulörer som är lämpliga i området är sådana som är lika de i Riksantikvarieämbetets 
färgskala för naturliga pigment, men färgen behöver inte vara av typen linoljefärg. Färgskalan 
innehåller många kulörer att välja mellan och är sådana som av tradition kunnat tas fram med 
naturliga pigment. Färgerna är relativt dämpade och passar bra in i aktuellt område. 
 

Figur 23: Illustration över sjöbodarna som även kan nyttjas för exempelvis kanotuthyrning.  
 

6.4 Ändrad lovplikt 
I planförslaget medges uppförandet av radhus, kedjehus och flerbostadshus inom 
bostadsändamålet. Vid uppförandet av radhus och kedjehus gäller normalt de 
bygglovsbefriade åtgärderna för en- och tvåbostadshus som beskrivs i plan- och bygglagens 9 
kapitel 4 § punkt 3, 4a § och 4b § punkt 1. (2010:900). Åtgärderna brukar allmänt benämnas 
som Friggebod, Attefallsbyggnad och Attefallstillbyggnad. 
 
Att låta dessa åtgärder vara bygglovsbefriade i aktuell detaljplan bedöms dock som olämpligt. 
Skälen till denna bedömning är som följer: 
 

 För att i viss mån kunna säkerställa en enhetlig bebyggelsestruktur i planområdet kan 
en bygglovsprövning möjliggöra bedömningen om åtgärden är att anse som lämplig. 

 
 Säkerställa att det byggnadsfria avståndet till väg 76 upprätthålls. Eftersom dessa 

åtgärder får uppföras i strid mot detaljplanen skulle en placering på angiven prickmark 
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vara möjlig. Något som anses direkt olämpligt. 
 

Med anledning av de ovan nämnda skälen bedöms därför en utökad lovplikt vara befogad att 
införa i detaljplanen. 
 

6.5 Friytor 
Planförslaget innebär att ytor ianspråktas för bostäder samtidigt som park- och 
vattenområdena görs mer tillgängliga. Planområdets koppling till Skutskärs centrum bör 
stärkas för att ytterligare inbjuda allmänheten till vistelse på platsen. En åtgärd vilken bör 
genomföras för att stärka tillgängligheten är att skapa en säkrare passage för cyklister och 
fotgängare över riksväg 76. 
 

6.6 Vattenområde och centrum-/ sjöbodsändamålet 
Enligt den sedan tidigare gällande detaljplanen i området tillåts Bodaån överbyggas. 
Vattenområdet kommer inte att ingå i denna planläggning eftersom det i framtiden kan bli 
aktuellt med en broförbindelse mellan Skutskär centrum och Rotskär.  
 
Utöver möjligheten att överbygga Bodaån tillåter befintlig plan även att bryggor anläggs i 
strandlinjen. Detta skapar förutsättningar för att rusta upp befintliga, samt möjliggöra 
anläggandet av nya gemensamma bryggor. Detta bidrar ytterligare till att tillgängliggöra 
vattenkontakten för allmänheten för såväl bad som rekreation i området.  
 
De sjöbodar inom planområdet som finns belägna längs strandlinjen styrks i aktuellt 
planförslag genom införandet av CV1 bestämmelsen. Detta möjliggör för att utveckla 
sjöbodarna till att även kunna nyttjas för mindre centrumverksamheter där tanken med 
verksamheterna är att inbjuda allmänheten till att vistas på platsen. Detta kan inkludera sådana 
verksamheter så som uthyrning av kanoter, båtar eller fiskeutrustning men även mindre 
handel, kiosk eller dylikt. 

            Figur 24: Referensbilder för levandegörande strandkantlinje (från Översiktsplan 2009). 
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6.7 Gator 
Gatustruktur, gång- och cykelvägar 
Området ska iordningställas med lokalgata för biltrafik till och från området. En gång- och 
cykelväg ska även ge en trygg trafikseparering. Lokalgatan säkrar det allmänna intresset om 
fri passage vid vattenområdet för bostadsområdet. Via lokalgatan skall renhållningsfordon ha 
möjlighet att passera och tillfälligt stanna. 

  Figur 25: Principsektionsskiss för utförande av lokalgata genom planområdet. 
 
Utefter vattenlinjen, innanför sjöbodarna har en motionsslinga iordningsställts som bidrar till 
att göra parkområdet tillgängligt samt bygger vidare på det system med gångvägar som finns 
etablerat längs strandlinjen. Den så kallade Bodaåslingan, Norr om Siggeboda gård 
iordningställs gata och parkeringsplatser för allmänheten. Detta för att ytterligare 
tillgängliggöra för allmänheten att nyttja både parken och den intilliggande badplatsen (se 
plankarta).  
 
En trafikutredning har upprättats i samband med framtagandet av aktuellt planförslag. Den 
trafikrörelse från området som genereras av de tilltänkta bostäderna väntas bli liten och inte 
ha någon större inverkan på trafikflödena i Skutskär. På väg 76 utefter bostadsområdet 
kommer det i och med planens genomförande, totalt finnas två utfarter mot 76:an för biltrafik.  
(DNR 2014/333-57). 
 
Med genomförandet av planen kommer två infarter till planområdet avsedda för 
motorfordonstrafik behöva anläggas. Den södra av dessa båda infarter, benämnd B i figur 26, 
behöver uppföras med separat vänstersvängfil. Infart A har däremot bedöms kunna uppföras 
som enkel trevägskorsning. 
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          Figur 26: Vid planens genomförande måste två nya infarter anläggas. 
 
 
Parkering 
Parkering iordningställs för de boende inom kvartersmarken. För besökande till badplatsen 
och centrumverksamheten har en större allmän parkering lagts till just norr om Siggeboda 
gård. Det kommer utöver detta även iordningsställas allmän parkering längs den tilltänkta 
lokalgatan. 
 

6.8 Störningar 
Buller 
En övergripande bullerutredning har genomförts i och med uppförandet av aktuellt 
planförslag (DNR 2014/333-41). För att möta de riktlinjer vilka går att finna i förordningen 
SFS 2015:216 om trafikbuller vid bostadsbyggnader påvisar bullerutredningen att vissa 
åtgärder måste vidtas. Förordningen har dock sedan utredningens upprättande kommit att 
ändras så att högre värden accepteras. Detta innebär att vissa av de åtgärder som föreslås i 
utredningen (så som bullerplank) inte längre är nödvändiga.  
 
Istället för att uppföra bullerplank har delar av användningsområdet för bostadsändamål 
kommit att erhållas med prick- respektive korsmark. Detta för att förhindra att 
bostadsbebyggelse (annat än komplementbyggnader på korsmarken) kan komma att bebyggas 
inom områden vilka överskrider förordningens gränsvärden.   
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För anläggandet av eventuella uteplatser i anslutning till bostäderna krävs dock fortsatt att 
dessa följer den angivna förordningen. För att ta del av vilka områden som ligger i 
riskområdet för att överskrida riktvärdena vid uppförandet av uteplatser, se bilaga B1 (s.37). 
 

6.9 Inmätning av höjdpunkter 
Inmätningar av höjdpunkter utefter områdena med beteckningarna CV1 längs strandlinjen har 
genomförts. Detta för att underlätta bedömningen av tillkommande byggnaders nockhöjder 
vid bygglovshanteringen. För att ta del av dessa mätningar, se bilaga A1 (s.36). 
 

6.10 Teknisk försörjning 
Det finns ett flertal ledningar nedgrävda parallellt med väg 76 inom planområdet. Ett område 
med planbestämmelsen PARK har lagts till längs med vägen. Detta i syfte att fortsatt 
möjliggöra för ledningarnas befintliga placering. 
 
Med planens genomförande kan dock vissa av de befintliga ledningarna inom planområdet 
ändå komma att tvingas bli flyttade. Om exploatören bedömer att det finns behov av att flytta 
eller på annat sätt förändra befintliga anläggningar skall kontakt tas med berörd 
ledningsägare. Dessa åtgärder vilka är till följd av planens genomförande bekostas av 
respektive exploatör. Efter planens antagande bör därför en kabelutsättning genomföras innan 
dess att exploatering påbörjas. Detta gäller även om exempelvis schaktningsarbeten skall 
genomföras inom planområdet. 
 
En kabelutsättning beställs via Post- och telestyrelsens www.ledningskollen.se 
 
Vatten och avlopp 
Området är inom verksamhetsområde för vatten och avlopp. Planområdet behöver byggas ut 
och förstärkas med avseende på allmänna VA-ledningar. VA-ledningar föreslås dras till 
anslutningspunkter vid fastighetsgräns. 
 
Elektricitet 
Elektricitet finns i markledningar i anslutning till planområdet. Anslutningspunkter till ny 
bebyggelse förläggs i och med planens genomförande. 
 
Telefoni och bredband 
Telefoni och fiber finns i anslutning till planområdet och kan byggas ut i samband med 
planens genomförande. 
 
Fjärrvärme 
Fjärrvärme finns i anslutning till planområdet och kan byggas ut i samband med planens 
genomförande. 
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Avfall 
Sophämtning kommer ske via den tillkommande lokalgatan. Sopkärl placeras tillgängligt för 
boende. Gatubredd anpassas så att renhållningsfordon kan passera samt ställas upp vid 
kärltömning. I plankartan är gatubredden satt till 6 meter. 
 
 
Dagvatten 
Till följd av planens genomförande kommer delar av planområdet att hårdgöras. För att den 
nya bebyggelsen inte ska påverka omkringliggande områden med förhöjda dagvattennivåer 
kommer åtgärder vid genomförandet av planen att krävas. I samband med upprättandet av 
aktuellt planförslag genomfördes en dagvattenutredning. Detta genom konsultbolaget WSP 
(DNR 2014/333-50). Med stöd av denna dagvattenutredning har ett antal åtgärder bedömts 
som nödvändiga för att uppnå en erforderlig dagvattenhantering i området (figur 28). 
 
För att säkerställa ett lokalt omhändertagande av planområdets dagvatten kommer infiltration 
ske längs samtliga av planområdets vägar. Majoriteten av dagvattnet kommer genom 
anläggandet av så kallade svackdiken ges möjlighet till infiltration. Svackdikena behöver inte 
vara mer än några decimeter djupa men ska då förses med dränerande material i dess botten. 
Reningseffekten i infiltrationsdiken är enligt schablonsvärden god. 
 
Bebyggelsens takvatten kan med fördel infiltreras inom den enskilda tomten, övrigt dagvatten 
bör fördröjas inom tomtmarken innan dess att det avvattnas mot gata.  
 
Längs planområdets lokalgata kan vissa förorening av dagvattnet väntas. Dessa föroreningar 
kommer dock tas omhand genom anläggandet utav trädplantering i skelettjordar längs 
lokalgatan. 
 
Utöver att planområdets diken kan användas för infiltration kan de, vid kraftiga skyfall, 
därutöver avleda vatten vid behovet av breddning. Dikena ska därmed så långt som möjligt 
vara öppna och om exempelvis infarter anläggs ska också vägtrumma för dränering finnas. 
Vid utloppen till breddningspunkten bör erosionsskydd anläggas för att minska påverkan på 
befintlig slänt.  
 
Byggnation av nya sjöbodar påverkar inte dagvattenhanteringen inom planområdet annat än 
att utloppspunkterna för breddningen inte bör leda vatten mot ny bebyggelse.  
 
Vad gäller dagvattnet för parkmarken kommer denna fortsatt infiltreras på plats med 
avrinning mot Bodaån. 
 
För att ta del av hela dagvattenutredningen, begär ut DNR 2014/333-50. 



 32(46) 
 ANTAGANDEHANDLING 
 
 2019-11-18 

 2014/333 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 28: Sammanställning av föreslagna dagvattenåtgärder inom planområdet. 
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7. UPPHÄVANDE AV STRANDSKYDD 

7.1 Bakgrund 
Aktuellt planförslag är del av Skutskärs tätortsutveckling och syftar till att skapa en hållbar 
förtätning av Skutskärs centrum i strategiskt viktiga lägen. Planområdet ligger intill Bodaån i 
Skutskär och är därmed inom strandskyddat område. Detta innebär att ett upphävande av 
strandskyddet krävs för rubricerad detaljplan. Enligt 7 kap. 18c § i Miljöbalken inträder 
strandskydd automatiskt när en detaljplan upphävs eller ersätts. 
 

7.2 Upphävande av strandskyddet 
Strandskyddet har i gällande detaljplaneområde aldrig införts. Detta eftersom den gällande 
planen är äldre än när strandskyddslagstiftningen infördes. Med aktuellt planförfarande träder 
dock strandskyddet in och gäller då 100 meter från strandlinjen vid normalt 
medelvattenstånd enligt 7 kap. 18 g § Miljöbalken. I och med detta måste ett upphävande av 
strandskyddet genomföras i aktuell planläggning. 
 
Strandskyddet upphävs för följande områden i samband med planens antagande. Dessa är i 
plankartan benämnda VÄG1, GATA1, GATA2, GATA3, GC-VÄG, GÅNG, P-PLATS, B, CV1 
samt för mindre områden inom PARK benämnda med a1.   
 
Kommunen bedömer enligt vad som utvecklas nedan, att ett upphävande av strandskyddet 
inom områdena inte motverkar strandskyddets syften. Planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset (4 kap. 17 § PBL och 7 kap 18 § andra stycket MB) och det finns 
särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § MB för ett sådant beslut.  
 
Kartan nedan visar områdena som efter planens antagande är allmänrättsligt tillgängliga, där 
strandskyddet tillåts återinträda samt där strandskyddet upphävs med anledning av aktuell 
detaljplan. 
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7.3 Strandskyddets syfte 
Syftet med strandskyddet är att dels ur ett långsiktigt perspektiv trygga allmänhetens tillgång 
till strandområdet, och dels att skydda goda livsvillkor för det växt- och djurlivet som finns 
både på land och i vattnet. För att kunna avgöra om upphävandet är lämpligt måste en 
beskrivning av planområdets värden, utifrån strandskyddets syften gällande naturvärden och 
allmänhetens tillgänglighet göras. 
 

7.4 Planområdets naturvärden 
Som tidigare beskrivits under avsnitt 5.1.3 Naturinventering (s.16) så har området avsett för 
bostäder låga naturvärden och den planerade exploateringen bedöms inte innebära någon 
negativ påverkan på naturvärdet. På stranden planeras nya byggnader i området mellan de två 
befintliga sjöbodarna. Stränder i allmänhet är viktiga för biologisk mångfald. Det är dock en 
arealmässigt liten yta av stranden som genom planens genomförande kommer tas i anspråk 
och motsvarande strandmiljöer kommer att finnas kvar i närområdet. 
 

7.5 Allmänhetens tillgänglighet 
Allmänhetens tillgänglighet till strandlinjen är i dagsläget god. I och med planens 
genomförande ökas denna ytterligare. Planförslaget skapar en större framkomlighet till 
parken, inte minst närmast vattnet genom kajpromenaden. Även rörelsehindrades förmåga till 
vattenkontakt kommer öka med planens genomförande. Badplatsen handikappanpassades 
sommaren 2019.   
 

7.6 Fri passage 
Avsikten med den fria passagen är att strandskyddets syften ska kunna tillgodoses där 
allmänheten ska kunna passera mellan strandlinjen och de planerade byggnaderna eller 
anläggningarna (figur 29).  

Figur 29: Fri passage beskriven av SKL. I aktuellt planområde finns dessutom lokalgata, gång- och 
cykelväg samt en motionsslinga mellan vattnet och tilltänkta bostäder. 
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I aktuellt planområde finns såväl lokalgata, gång- och cykelväg samt en motionsslinga mellan 
vattnet och de tilltänkta bostäderna. Det är en fri passage på mellan 40-50 meter mellan 
vattnet och bostadsområdena. Höjdskillnaden mellan tilltänkta bostäder och parken bidrar 
positivt till känslan av fri passage (figur 30). 
 

Figur 30: fri passage, höjdskillnaden mellan parken och den tillkommande lokalgatan syns tydligt i 
fotografiets vänstra hörn. 
 

7.6 Särskilt skäl för upphävande av strandskyddet 
Kommunen får upphäva strandskydd för ett område som avses ingå i en detaljplan, om det 
finns så kallade särskilda skäl enligt 7 kap 18 c § p 1-6 Miljöbalken. I aktuell planläggning är 
det punkterna 1, 3 och 5 som åberopas: 
 

1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 
  

3. Behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan tillgodoses 
utanför området. 
 

5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför område 
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7.7 Motiv för upphävandet av strandskyddet 
 
7 kap 18 § punkt 1. (MB) 
För områden i plankartan benämnd VÄG1 samt områden benämnda a1 inom PARK upphäver 
kommunen strandskyddet. Inom områdena åberopas det särskilda skälet: 

- 1. Redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. 

 
Väg 76 - Gävlevägen 
VÄG1 upphävs eftersom området utgörs av befintlig väg (väg 76). För att kunna förbättra, 
bygga om och underhålla inom vägområdet upphävs strandskyddet. Att strandskyddet 
upphävs för vägen bedöms inte påverka strandskyddets syfte.  
 
Markförlagda ledningar 
a1 inom PARK. Strandskyddet upphävs för 3 områden inom PARK längs riksväg 76 men 
kommer fortsatt vara allmänrättsligt tillgängliga. Upphävandet sker för att tillåta grävarbeten 
längs väg 76 där det redan i dagsläget finns markförlagda ledningar. 
 
Allmän toalettbyggnad vid badet 
a1-området är det beläget öster om GC-vägen och omfattar en befintlig toalettbyggnad. Denna 
är dock i dåligt skick. Behovet av att riva byggnaden och återuppbygga en ny finns och av den 
anledningen upphävs strandskyddet för området. 
 
Bedömning: 
Det särskilda skälet uppfylls genom att väg 76, de redan befintliga rörgravarna samt befintlig 
toalettbyggnad invid badet redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Tillgängligheten för allmänheten kommer bli oförändrad. 
 
7 kap 18 § punkt 3. (MB) 
För områden i plankartan benämnda CV1 och GÅNG upphäver kommunen strandskyddet. 
Inom områdena åberopas det särskilda skälet: 

- 3. Behövs för en anläggning som måste ligga vid vatten och behovet inte kan 
tillgodoses utanför området. 

 
Sjöbodar och centrumändamål 
Majoriteten av parkområdet kommer efter planens genomförande att fortsatt förbli parkmark. 
Ett område mellan de befintliga sjöbodarna kommer dock möjliggöras för kompletterande 
bebyggelse. Detta både för sjöbodsändamål samt centrumverksamhet (CV1).  
 
Området har historiskt varit bebyggt med just sjöbodar och genom aktuellt planförslag ges 
möjligheten att till viss del återskapa denna typ av bebyggelsen. Både som just traditionella 
sjöbodar men även i lite modernare tappning med centrumändamål. Detta för att inbjuda 
allmänheten till vistelse på platsen (figur 32).  
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Tanken med att tillåta centrumverksamhet är att skapa en mer attraktiv park för allmänheten 
att vistas i. Genom centrumändamålet kan verksamheter så som småskalig handel, uthyrning 
av kanoter, båtar, fiskeutrustning etc. tillåtas verka på platsen. Även möjligheten till att 
exempelvis bedriva undervisning för exempelvis sjövett eller naturskola möjliggörs.  
 
Kommunen har många och starka skydd för liknande områden utefter Dalälven vilket innebär 
att tillgängliga ytor som är lämpliga för exploatering därför är få. Skutskär som centralort 
behöver stärkas vilket även är en naturlig utveckling eftersom Skutskär är den ort i 
kommunen som växer mest.  
 
På stora delar av Rotskärsholmen, sydöst om aktuellt planområde, finns planer på att inrätta 
ett kommunalt naturreservat. En inventering av skogsområdet genomfördes under sommaren 
2018. Detta har resulterat i att Bergvik skog AB utpekat södra Rotskär som 
nyckelbiotopområde (Skogsstyrelsen, 2018). Att området kommer inrättas som ett kommunalt 
naturreservat kan ses som en kompensation för de cirka 35 meter mellan de befintliga 
sjöbodarna som med aktuell planläggning kommer ianspråktas. Detta är positivt inte minst 
eftersom plasten som ianspråktas innehåller låga naturvärden enligt den naturinventering 
kommunen lät uppföra (avsnitt 5.1.3 Naturinventering s.16). 

Utöver detta kommer kommunen även behålla och förstärka växt- och djurliv inom området. 
En grön korridor längs med strandkanten i planområdet, både norr och söder om sjöbodarna 
kommer bibehållas. Här lämnas växtligheten orörd både på land och i vatten, så att 
spridningsvägar för djur och växter finns kvar. Vass tillåts klippas endast vintertid och om 
behov finns att klippa växtlighet på land får detta endast ske efter att blomning och fåglarnas 
häckningsperiod är över. Den gröna korridoren planeras att i framtiden sträcka sig till, och 
knyta an det nya planerade naturreservatet Gårdskärskusten.  

 

Figur 32: Utsnitt ur historisk karta med sjöbodar utefter strandlinjen. 
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Kajpromenad 
Förutom den redan befintliga promenadslingan som löper parallellt med Bodaån kommer det i 
och med planläggningen även att uppföras en kajpromenad i anslutning till de tillkommande 
sjöbodarna. På så vis möjliggörs det för allmänheten att även kunna vistas på sjösidan om 
byggnaderna. Ett anläggande av en kaj möjliggör även för angöring sjövägen och således ges 
fler möjlighet att nyttja platsen. 
 
Såväl motionsslingan som kajpromenaden kommer tillgänglighetsanpassas för 
rörelsehindrade. Älvkarleby kommuns arbete med parkens tillgänglighet har pågått under ett 
antal år. Bland annat anlades en rullstolsramp vid badplatsen under sommaren 2019.  
 
Bedömning: 
Det särskilda skälet bedöms uppfyllas för sjöbodar eftersom dessa, för sin funktion, måste 
ligga invid vatten. Centrumändamålet möjliggör verksamheter som för sin funktion, måste 
ligga vid vatten. Detta inkluderar bland annat kanotuthyrning. 
 
Vad gäller tillgänglighetsanpassningen genom kajpromenaden uppfylls detta särskilda skäl 
eftersom det inte är möjligt att tillgänglighetsanpassa strandområdet utanför det 
strandskyddade området. 
 
 
7 kap 18 § punkt 5. (MB) 
För områdena som upphävs benämnda B, GATA1, GATA2, GATA3, GC-VÄG, P-PLATS 
åberopas det särskilda skälet: 

- 5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 
tillgodoses utanför området. 

 
Bostäder 
Vad gäller för de områden som i plankartan benämns med B (Bostad). Ett angeläget allmänt 
intresse är kommunens behov av tätortsutveckling. I kommunens översiktsplan finns en tydlig 
strategi till att förtäta Skutskär i aktuellt område. Genom att delar av området planläggs för 
bostäder möjliggörs bostadsbebyggelse i ett strategiskt viktigt läge i Skutskär. 
 
Vikten av tätortsutveckling i aktuellt planområde är något som lyfts under flertalet avsnitt i 
detta dokument. Det är för kommunen av största vikt att Skutskär som centralort ges 
möjlighet till att utvecklas och förtätas. Aktuell planläggning bidrar till ett centrumnära 
boende med god tillgång till redan etablerad service så som dagligvaruhandel, skola, 
kollektivtrafik etc. 
 
Just på grund av platsens strategiskt viktiga läge bedöms alternativa lokaliseringar, av likartad 
strategisk betydelse, inte finnas i Skutskär. 
 
Gator, GC-väg och parkering 
Vad gäller områdena i plankartan benämnda GATA1, GATA2, GATA3, GC-VÄG och 
P-PLATS. Strandskyddet kommer upphävas men områdena kommer fortsatt vara 
allmänrättsligt tillgängliga. Upphävandet sker primärt för att kunna anlägga, förbättra, bygga 
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om och underhålla. Att strandskyddet upphävs för dessa områden bedöms inte påverka 
strandskyddets syfte.  
 
GATA1 är en infartsväg till den nordligaste bostadsfastigheten. Intill vägen kommer en allmän 
parkering till badplatsen att anläggas.  
 
GATA2 är den andra infartsvägen från väg 76 och kommer anläggas mellan parken och 
bostäderna. Gatan kommer dels nyttjas som lokalgata för de boende i området och dels 
tillgängliggöra parken ytterligare. Detta eftersom det längs vägen kommer anläggas allmänna 
parkeringsfickor. 
 
GATA3 är en mindre gata för angöring till CV1-området och för att möjliggöra en parkering 
för rörelsehindrade (p1). 
 
GC-VÄG är dels en befintlig gång- och cykelväg längs väg 76 som kommer finnas kvar i 
befintligt läge efter planens genomförande. Dock måste cirka 2/3 av den östra gång- och 
cykelvägen behöva dras om i och med planens genomförande. Detta i och med att GC-vägen 
ska placeras parallellt med den tillkommande lokalgatan. 
 
P-PLATS är en mindre allmän parkering för Bodaåns badgäster. 
 
Bedömning: 
Det särskilda skälet bedöms uppfyllas i och med det allmänna intresset för Skutskärs 
tätortsutveckling som inte kan tillgodoses på annan plats eftersom alternativ lokalisering inte 
bedöms som möjlig i närområdet. 
 
 
Slutsats 
Planförslaget bör kunna genomföras i sin helhet utan att strandskyddets syften motverkas. 
Åtgärden bedöms inte påverka växt- och djurliv negativt eller försämra allmänhetens tillgång 
till strandområdet. 
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8. ADMINISTRATIVA/ ORGANISATORISKA FRÅGOR  

8.1 Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande och handläggs enligt plan-och bygglagen 
(2010:900). 
 

8.2 Tidplan för detaljplanen  
Samråd ägde rum hösten 2018. Granskningen under sommaren 2019. Antagande väntas under 
början av 2020. 
 

8.3 Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  
 

8.4 Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för den allmänna platsmarken inom planområdet. Detta inkluderar 
gatumark, allmän parkering samt parkmarken. 
 
Trafikverket innehar väghållaransvaret för riksväg 76 (Gävlevägen) vilket även är gällande 
efter planens antagande.  
   

8.5 Upprättade utredningar 
Kommunen har tagit fram utredningar som underlag för aktuell planläggning. Följande 
utredningar har låtits uppföras: 
 

 Arkeologisk utredning i två etapper (DNR 2014/333-56). 
 

 Bullerutredning (DNR 2014/333-41). 
 

 Dagvattenutredning (DNR 2014/333-50). 
 

 Geoteknisk utredning (DNR 2014/333-44). 
 

 Naturinventering (DNR 2014/333-80). 
 

 Riskutredning med fokus på farligt gods transporter (DNR 2014/333-6). 
 

 Trafikutredning (DNR 2014/333-57). 
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8.6 Ekonomiska åtgärder 
Markersättningar 
Älvkarleby kommun får efter laga kraftvunnen detaljplan intäkter vid kommande 
markförsäljningar i området. Särtaxa vid försäljningen av kvartersmarken kommer tillämpas. 
 
Planekonomi 
Kommunen ansvarar för kostnader för handläggning av detaljplan och upprättande av 
detaljplanehandlingar och underlag för dessa.  
 
Plankalkyl 
Detaljplanens genomförande kommer innebära ökade kostnader för Älvkarleby kommun. 
Älvkarleby kommuns Tekniska avdelning har upprättat en kostnadskalkyl för detaljplanens 
genomförande. Kostnadskalkylen lyfts separat till politiken för beslut. 
 
Utöver kostnaderna för själva genomförandet av planen kommer även de löpande kostnaderna 
för kommunen öka i och med drift och underhåll av bland annat gatumarken och parkering.  
  
Bygglovs- och planavgift 
- Avgift för bygglov tas ut enligt gällande taxa. 
- Planavgift tas ut vid bygglov enligt gällande taxa. 
 

8.7 Fastighetsrättsliga frågor 
Planens genomförande innebär att fastigheter måste ombildas för anläggandet av 
kvartersmarken. Kommunen ansvarar för, och bekostar erforderliga lantmäteriförrättningar.  
En konsekvenskarta över fastighetsombildningarna inom planområdet har upprättats. Denna 
går att finna under bilaga C1 (sida 43). 
 
För områdena utpekade i bilaga C1 gäller att: 

 Område A: 
Ägs till majoritet av Älvkarleby hus AB (SIGGEBODA 3:5). Till viss del av 
Älvkarleby kommun (SIGGEBODA 3:3). Viss reglering krävs för att följa 
detaljplanens angivna område för bostadsändamål. 
 

 Område B:  
Ägs till fullo av Älvkarleby kommun (SIGGEBODA 3:3). Avstyckning med 
anledning av att följa detaljplanens användningsområde för bostadsändamål. 
 

 Område C: 
Tre berörda fastigheter (SIGGEBODA 3:3, SIGGEBODA 17:9 och TEBO 1:400). 
Samtliga ägda av Älvkarleby kommun. Reglering genomförs med syfte att följa 
detaljplanens angivna användningsområde för bostadsändamål. 

 
 Område D: 

Ägs till fullo av Älvkarleby kommun (KYRKSLÄTTEN 1:95). Avstyckas med 
anledning av att följa detaljplanens angivna användningsområde CV1.  
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8.8 Avtal - markanvisning 
Kommunen avser att genom markanvisningsavtal/ köpekontrakt fördela kommunens 
anläggningskostnader som tillhör/gynnar bebyggelsen inom kvartersmarken. I köpeskilling 
kommer ersättning om 50 % att regleras för kostnader härrörande anläggandet av gator, 
dagvatten och annan infrastruktur med anledning av områdets utbyggnad. Anslutningsavgifter 
för VA-ledningar och dagvatten regleras inom gällande taxa. 
 
Exploatör ansvarar för genomförande av bostadshus samt bostadsgårdar och parkeringsplatser 
etc. inom kvartersmarken.  
 

8.9 Exploateringsavtal 
Kommunen avser teckna exploateringsavtal avseende kommunens anläggningskostnader som 
tillhör Siggeboda 3:5, Älvkarlebyhus fastighet. Ersättning som avser 50 % av kostnaderna för 
ny infart till Siggeboda 3:5 ska avtalas. Älvkarlebyhus bekostar utloppsdiket för dagvatten till 
fullo. 
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9. ANDRA KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

9.1 Miljökonsekvenser 
Miljön vid den anlagda gräsytan för bostadsändamålet kommer att förändras. Genom att 
planförslaget möjliggör för nyexploatering av sjöbodar kan detta komma att förändra miljön 
vid den delen av strandlinjen. I övrigt bedöms inga särskilda konsekvenser för naturmiljön. Se 
upprättad naturinventering (DNR: 2014/333-80). 
 
 
9.2 Sociala konsekvenser 
Genom att trafiksäkra passagen över väg 76 kan planområdet bli mer tillgängligt. Detta 
kommer underlätta allmänhetens möjlighet till vistelse på platsen för rekreation. Utöver 
närheten till vattnet finns det i parken motionsspår, lekplats, utegym och badplats.   
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11. BILAGOR 

Här nedan redovisas det som inte får plats eller upplevs överflödigt i själva rapporten. 
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