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Detaljplan för Siggeboda 3:3 (Bodaåplanen). 
Bostadsändamål. Skutskär, Älvkarleby kommun, Uppsala län 
 
 

PLANENS SYFTE  

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 av tre detaljplaner som tas fram i syfte att skapa hållbar tätortsutveckling i strategiskt 
viktiga områden. 
 
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. 
 
 

PLANFÖRFARANDE 

Detaljplaneförslaget är upprättat med ett standardförfarande. 
 
 
 
 



 2(13) 
 ANTAGANDE 
 
 2019-11-18 

 2014/333 
 

GRANSKNING DETALJPLANEFÖRSLAGET 

Berörda sakägare, myndigheter och kommunala förvaltningar har fått tillfälle att yttra sig i ett 
skriftligt samråd. Syftet med samrådet var att presentera ett planförslag och få in synpunkter 
på detta. Under granskningstiden inkom fem (5) skriftliga yttranden med synpunkter på 
planförslaget.  
 
Granskningsutlåtandet redovisar de skriftliga yttranden som inkommit under granskningen. I 
de fall den fortsatta planeringen ändrats av yttrandena redovisas även detta.   
 
 
INKOMNA YTTRANDEN UTAN SYNPUNKTER PÅ PLANFÖRSLAGET 

 Vattenfall Eldistribution AB - Yttrande DNR 2014/333-85 
 Polisen – Yttrande DNR 2014/333-86 
 Försvarsmakten – Yttrande DNR 2014/333-87 
 Svenska kraftnät – Yttrande DNR 2014/333-94 
 Gästrike räddningstjänst – Yttrande DNR 2014/333-95 
 Polisen – Yttrande DNR 2014/333-96 
 Gästrike vatten – Yttrande DNR 2014/333-100 

 
 
INKOMNA SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER TILL DEM 

 
Lantmäteriet – Yttrande DNR 2014/333-91 
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar har följande noterats: 
 
Utfart på parkmark 
I plankartan finns en egenskapsbestämmelse om att utfart får anordnas över parkmark för 
intilliggande fastigheter. Planbestämmelsen kan tolkas som att avsikten är att peka ut vilka 
fastigheter som ska ges rätt att nyttja aktuell utfartsväg. En sådan bestämmelse torde sakna 
stöd i PBL. Om planbestämmelsen behålls bör den i alla fall begränsas till ”Utfart för 
anordnas över parkmark”. Oavsett ger en sådan planbestämmelse inte stöd för att bilda någon 
enskild servitutsrätt för kvartersmarksfastigheterna över den allmännaplatsmarken. 
 
För att i detaljplanen säkerställa att en rättighet går att bilda måste en bestämmelse om 
rättighetsområde läggas ut inom kvartersmark. Ett alternativt förfarande som kan övervägas är 
att lägga ut området som allmänplats för vägändamål. Oavsett vilket förfarande som används 
bör det tydliggöras i planbeskrivningen hur detaljplanen är tänkt att genomföras i detta 
avseende samt vad det innebär för konsekvenser för berörda fastighetsägare. 
 
 
Markreservat för allmännyttig gång- och cykeltrafik samt körtrafik 
I plankartan finns administrativa bestämmelser om markreservat för allmännyttig gång-, 
cykel-, och körtrafik. Bestämmelser ger en möjlighet att mark används för allmänt ändamål 
som annars skulle vara för enskilt bruk. Markreservat bör endast användas om det på ett 
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rimligt sätt kan kombineras med den huvudsakliga markanvändningen. Planbestämmelsen för 
markreservat för allmännyttiga ändamål ger i sig ingen rätt att använda området för avsett 
ändamål. För att få utnyttja ett område som omfattas av markreservat måste en rättighet 
skapas. Det prövas i en lantmäteriförrättning efter ansökan från anläggningens huvudman 
(kommunen). För att en planbestämmelse markreservat ska kunna användas måste det finnas 
förutsättningar för att en rättighet ska kunna bildas. Det innebär att servitutet som bildas måste 
vara av väsentlig betydelse för den härskande fastighetens ändamålsenliga användning. Då 
aktuellt markområde blir totalt ianspråktaget av gång-, cykel-, och körtrafik kan det 
ifrågasättas varför området ska tillhöra kvartersmarksfastigheten. En alternativ lösning skulle 
vara att lägga ut området som omfattas av markreservatet som allmänplatsmark istället. Vilket 
förfarande som används bör på samma sätt som övriga planbestämmelser motiveras i 
planbeskrivningen där det också bör framgå vilka konsekvenser det innebär för 
fastighetsägarna. 
 
Fastighetsbildning 
Planbeskrivningen har kompletterats med en konsekvenskarta som visar hur fastigheterna är 
tänkta att se ut efter genomförandet av detaljplanen. Avsnittet skulle kunna kompletteras med 
att beskriva mer ingående vilka områden som genom fastighetsreglering avses överföras från 
och till vilken fastighet, samt att område B, D och E kommer att avstyckas och bilda egna 
fastigheter. Det kan även kompletteras med ett förtydligande av vilken som blir initiativtagare 
till att ansöka om respektive förrättning samt om överenskommelse om ersättning är tänkt att 
träffas avseende fastighetsregleringarna. Om detaljplanen förutsätter att vissa rättigheter ska 
bildas bör detta också framgå och motiveras i planbeskrivningen. 
 
 
Kommunens kommentar 
Kommunen har valt att följa Lantmäteriet råd vad gäller att lägga ut området mellan 
lokalgatan och sjöbodarna som vägändamål. Utöver detta har avsnittet om 
fastighetsregleringar reviderats i planhandlingarna. 
 
Ändringar i detaljplanen 

 Gata3 har lagts till i Plankartan. 
 

 Planbestämmelsen p1 – Parkering för rörelsehindrade har lagts till i Plankartan. 
 

 Avsnittet om 7.7 fastighetsrättsliga frågor har reviderats i Plan- och 
genomförandebeskrivningen (s. 40). 
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Skogsstyrelsen 
Skogsstyrelsen har tagit del av samrådet enligt ovan. 
 
Länsstyrelsen har tillsynsansvar för åtgärder i skogen som inte berör skogsvårdsåtgärder. Det 
gäller även inom nyckelbiotoper och naturvårdsavtal. Åtgärderna ni presenterar är inte 
skogsbruksåtgärder. Länsstyrelsen tar in synpunkter från oss om de tycker att det behövs. 
 
Om åtgärder riskerar att skada ett biotopskyddsområde ska dispens sökas hos Skogsstyrelsen. 
 
Kommunens kommentar 
Kommunen tackar Skogsstyrelsen för sitt yttrande och noterar detta. 
 
 
Trafikverket – Yttrande DNR 2014/333-101 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för centralt belägna boenden. Längs planområdet går 
allmän statlig väg 76 som är av riksintresse för kommunikationer och transportled för farligt 
gods. 
 
Trafikverket och Älvkarleby kommun har haft en dialog kring de nya anslutningarna till 
planområdet. Ett medfinansieringsavtal mellan kommunen och Trafikverket gällande 
anslutningarna och dess utformning ska tecknas innan detaljplanen kan antas. 
 
I enlighet med planhandlingarna avser kommunen upprätta ett dike som skydd mot farligt 
gods längs väg 76. I plankartan från samrådet hade kommunen placerat skyddsdiket i 
vägområdet för väg 76. Trafikverket erbjöd under dem förutsättningarna att ta över diket efter 
anläggandet för drift och underhåll. I granskningshandlingarna har diket flyttats utanför 
vägområdet och Trafikverket har därmed ingen möjlighet att ta över drift och underhåll av 
diket. Trafikverket och kommunen bör innan planen antas ha en dialog kring dikets 
anläggande och placering för att reda ut frågan. 
 
 
Kommunens kommentar 
Kommunen tackar Trafikverket för sitt yttrande och vill framföra följande. 
Precis som Trafikverket skriver kommer finansieringen av tillfartsvägarna till planområdet 
behöva avtalas innan dess att planen antas.  
 
Beträffande de diken som Trafikverket tidigare erbjöd sig underhålla är anledningen till dess 
flytt att det i marken närmast gång- och cykelvägen var allt för många nedgrävda ledningar 
för att en placering av diken där vore lämplig. Istället har området flyttats österut och har nu 
förlagts på kvartersmarken för bostäder.  
 
Ändringar i detaljplanen 

 Planbestämmelsen SKYDD1 har bytts ut mot m1 i plankartan. 
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Älvkarleby kommun byggavdelning – Yttrande DNR 2014/333-102 
I det nya planförslaget har det införts ändrad lovplikt för vissa åtgärder som vanligtvis kan 
utgöras utan bygglov vid en- eller tvåbostadshus. För att underlätta vid rådgivning samt för 
exploatörer och allmänheten vore det önskvärt att man på plankartan även anger åtgärdernas 
populärnamn t ex. bygglov krävs även för åtgärder som andes i PBL 9 kap 4§ punkt 3 
(Friggebod). 
 
I planbeskrivningen anges både i text (s.16) samt i bilaga D1 att strandskyddet ska upphävas 
vid befintlig toalettbyggnad som finns placerad i anslutning till badplatsen. Detta område är 
inte utpekat på plankartan varför detta område även bör markeras upp på plankartan för att 
säkerställa att strandskyddet upphävs. 
 
På plankartan är delar av området mellan lokalgatan och centrumområdet markerat som utfart. 
Utfarten är inte upptagen som aktuell för upphävande av strandskyddet, vilket innebär att en 
strandskyddsdispens eventuellt kan krävas vid ändring av den befintliga stigen ner mot 
Bodaslingan. För att säkerställa att en nedfart kan göras inom området bör det därför 
övervägas att upphäva strandskyddet även för det område som markerats som utfart. 
 
 
Kommunens kommentar 
Vad gäller den nämnda utfarten har den efter Lantmäteriets synpunkter ändrats och är nu 
inlagd som allmän platsmark (GATA3) och har även tagits med för strandskyddsupphävande i 
plankartan. 
 
I övrigt tackar kommunen byggavdelningen för sina synpunkter och verkställer 
byggavdelningens föreslagna ändringar.  
 
Ändringar i detaljplanen 

 Populärnamnen för de angivna åtgärderna i PBL 9 kap 4§ har lagts till i plankartan. 
 

 En administrativ bestämmelse över upphävandet av ett mindre område 
(toalettbyggnaden inom parkmarken) har införts i plankartan. 
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Länsstyrelsen i Uppsala län – Yttrande DNR 2014/333-104 
Frågor som bevakas av Länsstyrelsen enligt 11 kap 10 § PBL 
Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet framgår av yttrande dnr 402-6455-2018, daterat 
den 31 oktober 2015. Länsstyrelsens synpunkter har i vissa delar beaktats. Dels när det 
handlar om fiskefrågan och vattenfrågan.  
 
I samrådet efterfrågade Länsstyrelsen en tydlig motivering om varför sjöbodarna och 
bryggorna ska förläggas till vald plats och vilka särskilda skäl som kan föreligga. Motivering 
av vald plats ansågs bristfällig. En förklaring varför behovet inte kan tillgodoses på en annan 
plats efterfrågades.  
 
Länsstyrelsen bedömer att kommunen fortfarande inte motiverat i tillräcklig utsträckning 
varför strandskyddet ska upphävas inom planområdet och varför behovet inte kan tillgodoses 
på en annan plats.  
 
Då planen också har fått ändrade bestämmelser mellan bostäder och väg 76 ändras också 
förutsättningarna för bullerskyddande åtgärder. Om detaljplanen antas i sin nuvarande form 
kan den komma att överprövas av Länsstyrelsen. 
 
Hälsa och säkerhet  
Buller 
Plankartan har sedan samrådet justerats och fått nya bestämmelser för området mellan väg 76 
(VÄG1) och bostadsområdet (B) vilket förändrat förutsättningarna för att förse området med 
bullerskyddande åtgärder. Av planbeskrivningen framgår att det gjorts en bullerutredning 
(2014/333-41) som har visat att vissa åtgärder måste vidtas för att sänka bullernivåerna. 
Genom att införa skyddsbestämmelser i plankartan över högsta tillåtna bullernivåer menar 
kommunen att det är möjligt att säkerställa att bostadsbyggnationen blir sådan att dessa 
riktvärden kan efterföljas. 
 
Den i plankartan använda bestämmelsen om bullernivåer hänvisar till 4 kap 12 § PBL. En 
sådan hänvisning om bestämmelse om högsta tillåtna värden kräver enligt prop. 2013/14:128 
särskilda skäl för att användas i en detaljplan. Det kan handla om enstaka bostadsbyggnader i 
bullerutsatta områden, t.ex. i närheten av trafikleder eller flygplatser. Hänvisningen är således 
inte tillämplig i nu aktuell plan.  
 
I en detaljplan där inte särskilda skäl att ange bullernivåer finns kan exempelvis 4 kap. 14 § 
punkt 5 PBL användas för att försäkra sig om att åtgärder genomförs innan lov eller 
startbesked ges. Det räcker dock inte med en bestämmelse, utan plankartan behöver också 
visa var och hur det är möjligt att vidta tillräckliga bullerskyddande åtgärder.  
Bullerutredningen föreslår ett 2,5 meter högt plank för att klara risknivåerna för buller. 
Kommunen har inte tagit ställning till denna åtgärd. I sin nuvarande utformning har 
plankartan getts bestämmelsen f4 mellan väg 76 och B vilket innebär att plank eller mur inte 
får uppföras. Därför går inte den av bullerutredningen föreslagna åtgärden att genomföra på 
denna plats. Planbeskrivningen redovisar inte heller andra sätt att genomföra bulleråtgärder. 
Utöver dessa områden finns mellan väg 76 och B ett område markerat med PARK och ett 
med SKYDD1.  
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Plankartan innehåller inga möjligheter att införa bullerskyddande åtgärder. Länsstyrelsen 
anser därför att kommunen behöver göra en bedömning över bullernivåerna där dess värden 
mot fasad och uteplats anges i planbeskrivningen. Utifrån det behöver kommunen motivera 
om den bullerutredning som gjorts fortfarande är aktuell samt göra ett övervägande över 
utredningens förslag till åtgärder. Om åtgärder krävs är det också upp till kommunen att i 
detaljplanen visa var och hur sådana åtgärder ska kunna genomföras. Så som planen nu är 
utformad är det inte möjligt att utläsa om bullernivåerna kan klaras. Planbeskrivningen och 
tillhörande plankarta behöver därför omarbetas för att kunna antas. 
 
Strandskydd 
Detaljplaneområdet ligger inom område med utvidgat/generellt strandskydd vid Dalälven, till 
följd av Länsstyrelsens beslut 511-2624-14, daterat den 17 december 2014. Enligt 7 kap 15 § 
miljöbalken (MB) får inom ett strandskyddsområde inte:  
1. nya byggnader uppföras,  
2. byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller anordningar 
utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att beträda ett område där den annars 
skulle ha fått färdas fritt,  
3. grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, anläggningar eller 
anordningar som avses i 1 och 2, eller  
4. åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter. 
 
Kommunen får enligt 4 kap 17 § PBL i en detaljplan upphäva strandskyddet i enlighet med 7 
kap MB för ett område, om det finns särskilda skäl för det samt om intresset att ta området i 
anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset.  
 
För att upphävande från strandskyddet ska kunna genomföras krävs särskilda skäl enligt 7 kap 
18 c-d §§ MB. Därutöver får åtgärden enligt 7 kap 26 § MB inte strida mot strandskyddets 
syften, som enligt 7 kap 13 § MB är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång 
till strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten.  
 
Strandskyddsfrågan har behandlats i samrådsskedet där motivering av särskilda skäl samt en 
utredning om alternativa placeringar har efterfrågats av Länsstyrelsen. En avgränsning sedan 
samrådet har gjorts där de tidigare särskilda skälen avgränsats till 7 kap 18 c § punkt 5, 
”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses 
utanför området”. Detta skäl anges specifikt för kvartersmark, bostäder, väg och parkering. 
Vad gäller handels- och verksamhetsområdet som planlagts vid strandkanten utgår 
Länsstyrelsen från samma särskilda skäl enligt punkt 5 eftersom det inte angetts något annat 
skäl. Dock har det inte specificerats i planbeskrivningen för området märkt C1V1 och V1 
vilket borde göras om avsikten är att skälet ska gälla även detta område.  
 
I kommunens motivering kring det särskilda skälet framgår att trycket på nya bostäder i 
Skutskär ökar för varje år och att det finns ett behov av att stärka Skutskär som centralort 
genom förtätning. Kommunen bedömer att förtätningen av de centrala delarna kommer göra 
att hela området blir mer attraktivt för allmänheten och att tillgängligheten och aktiviteter 
kring vattenområdet också uppmuntras och bedöms öka. Motiveringen för handels- och 
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verksamhetsområdet är att området längs stranden kommer bli mer attraktivt och inbjuda 
allmänheten till utevistelse.  
 
Tätortsutveckling inom attraktiva lägen kan vara ett angeläget allmänt intresse, men för att 
vara angeläget bör det ge långsiktiga fördelar till samhället (prop. 2008/09:119 s.106). I flera 
domar från MÖD (P 3718-17, P 6876-15) gällande detaljplan för bostäder inom strandskyddat 
område konstateras att det särskilda skälet ”behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området” visserligen kan gälla 
bostäder, även om det oftast handlar om infrastruktur, tillgänglighetsanpassning och liknande. 
En förutsättning för att det särskilda skälet ska vara giltigt krävs att planen utöver vad som 
anförts ovan även redovisar alternativa placeringar för att kunna ta ställning till varför behovet 
inte kan tillgodoses utanför området. 
 
Länsstyrelsen bedömer att det finns ett behov av fler bostäder av olika former i Skutskär som 
Älvkarleby kommuns centralort. Detta kan ses som ett angeläget intresse för allmänheten. 
Däremot menar Länsstyrelsen att det bör tydliggöras i planbeskrivningen varför den planerade 
bostadsbebyggelsen är ett angeläget allmänt intresse och vilket behov den fyller. 
 
För att det särskilda skälet ska vara uppfyllt räcker det inte att konstatera att planen utgör ett 
angeläget allmänt intresse, utan en utredning behöver också presenteras över hur behovet inte 
kan tillgodoses utanför området. Kommunen har presenterat redan planlagda områden vilka 
inte kan ses som alternativ för nu aktuell plan. Kommunen har därmed inte presenterat några 
alternativa placeringar av detaljplanens förslag och utifrån det gjort någon avvägning. Enligt 
ÖP 2009 finns det ett flertal, ej planlagda områden som pekats ut för framtida bebyggelse 
utanför strandskyddat område vilka skulle kunna jämföras och vägas med aktuellt läge.  
 
Kommunen menar att bostadsbebyggelsen är tänkt att binda samman centrum med Bodaån. 
Länsstyrelsens uppfattning är snarare att bebyggelsen kommer bli en barriär mot park- och 
vattenområdet och avgränsar därmed centrum ytterligare från Bodaån.  
 
Länsstyrelsen konstaterar därmed att inga överväganden om alternativa placeringar för 
detaljplanens förslag har gjorts av kommunen och att den därför, i sin nuvarande utformning, 
inte är förenlig med det särskilda skälet som angetts. Enligt Länsstyrelsen finns det därför i 
nuläget inte förutsättningar att upphäva strandskyddet inom detaljplanelagt område. 
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Kommunens kommentar 
Buller: 
Sedan bullerutredningen genomfördes 2015 har förordningen (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbebyggelse ändrats. Med ändringen gäller istället att buller inte bör överskrida 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA 
maximal ljudnivå vid uteplatser som anordnas i anslutning till bostaden. 
 
I och med ändringarna i förordningen finns inte längre behovet av att uppföra bullerplank mot 
riksväg 76 som föreslås i kommunens upprättade bullerutredning. Detta eftersom ingen 
bostadsbebyggelse tillåts uppföras inom de områden som i bullerutredningen påvisar värden 
lika eller över 60 (se figur nedan). 
 
Tidigare har det i plankartan framförts att: 

 
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
bostadsbyggnads fasad och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå 
vid uteplatser som anordnas i anslutning till bostaden. För bostad om högst 35 
kvadratmeter gäller istället att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå 
vid fasad. Om ljudnivåerna vid fasad ändå överskrids skall bostäder utformas så att 
minst hälften av bostadsrummen i varje bostad är vända mot sida med högst 55 dBA 
ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå mellan kl. 22.00 och 06:00 vid 
fasad. 

 
Men i och med att bostadsbebyggelsen inte hyser någon risk i att uppföras på sådant sätt att de 
kommer att överskrida de givna värdena har kommunen istället valt att formulera om stycket 
för att istället lyda: 
 

Buller från vägar får inte överskrida 50 dBa ekvivalent ljudnivå samt 70 dBa maximal 
ljudnivå vid eventuella uteplatser som anordnas i anslutning till bostaden. 

 
Detta i och med att det endast är vid eventuella uteplatser som riktlinjerna i förordningen kan 
komma att överskridas.  
 



 10(13) 
 ANTAGANDE 
 
 2019-11-18 

 2014/333 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 11(13) 
 ANTAGANDE 
 
 2019-11-18 

 2014/333 
 
Strandskyddsupphävande: 
Kommunen ställer sig frågande till att Länsstyrelsen nu är av uppfattningen att skälen för 
strandskyddsupphävandet för bostäderna skulle vara oklara. Detta eftersom Länsstyrelsen inte 
har lyft synpunkten vid något av de tidigare två samråden som kommunen genomfört i 
ärendet. Tvärtom har kommunen varit av uppfattningen att Länsstyrelsen delade kommunens 
bedömning i frågan. I samrådsyttrandet daterat 2015-09-18 (Dnr:402-4116-15) skriver 
Länsstyrelsen:  

Länsstyrelsen instämmer i att det särskilda skälet enligt 7 kap. 18 c § punkt 5 
MB, angeläget allmänt intresse, tätortsutveckling, kan vara ett giltigt skäl för 
det bostadsområde (användning B) som planeras längs med Gävlevägen. Att 
genomföra denna del av planen bedöms också väga tyngre än strandskyddets 
intressen.  

 
I det nästkommande yttrandet från Länsstyrelsen daterat 2018-10-17 (Dnr:402-6455-2018) 
nämner inte Länsstyrelsen bostäderna över huvud taget under yttrandets strandskyddsavsnitt.  
 
Det är alltså först vid det tredje samrådet som Länsstyrelsen påpekar att förutsättningarna för 
att upphäva strandskyddet för den föreslagna bostadsexploateringen inte vore klarlagda. 
Kommunen anser att Länsstyrelsen redan i det första samrådet skulle ha uppmärksammat 
eventuella hinder för bostädernas strandskyddsupphävande. 
 
Kommunen har i tron om att det särskilda skälet för Skutskärs tätortsutveckling varit grund 
nog för bostädernas strandskyddsupphävande kommit att upprätta ett antal mycket kostsamma 
utredningar inom planområdet. Inte minst kan nämnas de arkeologiska utgrävningar vilka 
Länsstyrelsen begärt och som dessutom fördröjt planläggningen avsevärt. 
 
Ett angeläget allmänt intresse är kommunens behov av tätortsutveckling. I kommunens 
översiktsplan finns en tydlig strategi till att förtäta Skutskär i aktuellt område. Genom 
planförslaget möjliggörs en hållbar tätortsutveckling i ett strategiskt viktigt läge i Skutskär. 
 
Vikten av tätortsutveckling lyfts under flertalet avsnitt i planhandlingarna. Det är för 
kommunen av största vikt att Skutskär som kommunens centralort ges möjlighet till att 
utvecklas och förtätas. Aktuellt planförslag bidrar till ett centrumnära boende med god 
tillgång till redan etablerad service så som dagligvaruhandel, skola, kollektivtrafik etc. 
 
Vad gäller parken, sjöbodarna och det tillkommande centrumändamålet är detta, utöver en del 
av Skutskärs tätortsutveckling, även en del i att möjliggöra för tätortsnära friluftsliv och 
rekreation. Genom att tillåta verksamheter som möjliggör exempelvis uthyrning av kanoter 
och båtar, fiskeutrustning eller genom etableringen av ett fik, inbjuds allmänheten till att 
vistas, utforska och uppleva Bodaån. 
 
Just på grund av planområdets strategiskt viktiga läge bedöms alternativa lokaliseringar, av 
likartad strategisk betydelse, inte finnas i Skutskär. 
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Vad gäller Länsstyrelsens uppfattning om att den tillkommande bostadsbebyggelsen skulle 
verka som en barriär mot parkområdet så delas inte denna uppfattning av kommunen. 
Kommunen anser istället att det snarare är väg 76, inte bostäderna, som är det barriärskapande 
elementet (se figur nedan).  
 

 
 
Kommunen menar att planförslaget bidrar till att koppla samman Skutskär centrum med 
Bodaån och på så vis knyta samman tätorten i en väst-östlig riktning. Med anläggandet av 
lokalgatan, gång- och cykelvägen, samt tillgänglighetsanpassningen för rörelsehindrade, 
menar kommunen att Bodaån öppnas upp för medborgarna och inbjuder dem till vistelse. 
Kommunen menar också att detta kommer bidra positivt till platsens upplevda trygghet. 
 
Trots att kommunen redan tycker sig ha redogjort för strandskyddsfrågan har kommunen valt 
att gå Länsstyrelsen till mötes vad gäller utvecklandet av motiven för 
strandskyddsupphävandet. Plan- och genomförandebeskrivningen har sedan granskningen 
reviderats och ytterligare information under avsnittet om strandskyddsupphävandet har lagts 
till. 
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Ändringar i detaljplanen 

 Bilagorna för bullerkarteringarna har reviderats för tydliggörande i Plan- och 
genomförandebeskrivningen. 
 

 Bestämmelsen om buller har reviderats i Plankartan. 
 

 Avsnittet 3.4 Upphävande av strandskyddet tillsammans med flertalet andra avsnitt 
har reviderats i Plan- och genomförandebeskrivningen. 


