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Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 
Samrådshandling 
 

Sammanfattning 
 

Älvkarleby kommun växer och med det även behovet att planera för bostäder, verksamheter 

och skydd av exempelvis natur- och kulturvärden. För att säkerställa en långsiktig och hållbar 

utveckling för kommunens mark- och vattenanvändning har en ny översiktsplan tagits fram. 

Den nya översiktsplanen har ett upplägg som är övergripande och strategisk med 

planförslaget i fokus och indelad i sex delar. Översiktsplanen för Älvkarleby kommun har ett 

tidsperspektiv fram till 2050 och skapar förutsättningar för cirka 1500 nya bostäder, 

utbyggnad av skolor och förskolor, industriområde och verksamhetsområden samt utveckling 

av näringsliv och turism.   

 

Inför arbetet med att ta fram ett förslag till översiktsplan har workshop hållits med politiker 

och tjänstemän i Älvkarleby kommun samt dialog hållits med invånare. Under dialogen lyftes 

vikten av att utnyttja styrkorna i kommunens geografiska läge med närheten till Gävle och 

Uppsala och att minska de negativa effekterna. Planförslaget utgår från globala och regionala 

mål samt en tidig dialog med invånare, politiker och tjänstemän. 

 

Översiktsplanens framtagna utvecklingsstrategi främjar målet ”Älvkarleby kommun ska 

utvecklas ekologisk, socialt och ekonomiskt hållbart, på ett sätt som tillgodoser dagens behov 

utan att äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina.” 

 

Älven, skogen och havet och de förutsättningar de har givit och ger är den självklara 

utgångspunkten och anledningen till Älvkarleby kommuns framväxt. Utvecklingsstrategin för 

översiktsplanen fokuserar den framtida utvecklingen till de prioriterade utvecklingsorterna 

Skutskär, Älvkarleby samt Marma för att dra fördel av den utvecklingspotential som finns 

kring tågstationerna. För Skutskär har en särskild tätortsstrategi arbetats fram. Utveckling 

föreslås även i utvecklingsorterna Långsand, Gårdskär, Tegelbruket, Högmo, Överboda, 

Västanån, Östanån och Älvkarleö. För landsbygden pekas inga särskilda utvecklingsområden 

ut.   

 

Översiktsplanen skapar genom föreslagen utvecklingsstrategi och mark- och 

vattenanvändning förutsättningar som på sikt säkerställer robusta ekologiska, sociala och 

ekonomiska strukturer.  En viktig ambition har varit att hitta en balans mellan bevarande och 

utveckling samt att finna ett angreppssätt som tillgodoser kommunala, regionala och 

nationella intressen. Översiktsplanens tyngdpunkt på utveckling inom prioriterade 

utvecklingsorter inriktar den framtida utvecklingen till kollektivtrafiknära lägen och 

koncentrerar den tillkommande bebyggelsen till redan byggda strukturer. Detta medför en god 

hushållning av befintliga resurser.  Föreslagen utveckling utanför de prioriterade 

utvecklingsorterna kompletterar och utvecklar befintliga bebyggelsestrukturer, skapar 

förutsättningar för en bärkraftig landsbygdsutveckling och tillgängliggör naturområden. 
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1 Inledning 
 

1.1 Bakgrund  
 

Älvkarleby kommun växer och med det även behovet att planera för bostäder, verksamheter 

och skydd av exempelvis natur- och kulturvärden. För att säkerställa en långsiktig och hållbar 

utveckling för kommunens mark- och vattenanvändning har en ny översiktsplan tagits fram.  

 
I Älvkarlebys kommun finns en storslagen miljö med myllrande växt- och djurliv, hagmarker, 

älven, bruksmiljöer, kust, hav och skog. Inom kommunens gränser kan fyra huvudsakliga 

landskapstyper urskiljas; Dalälven, skogen, kusten och odlingslandskapet. Trakten har 

historiskt varit lämpad för blandbruk – fiske i kombination med jord- och skogsbruk och har 

en lång tradition som brukssamhälle. Kommunens naturvärden är höga och uppemot hälften 

av dess yta är av riksintresse för naturvård, friluftsliv, kulturmiljövärden eller som Natura 

2000 områden. Det råder brist på bostäder i hela Uppsala län. Kraven från staten på 

kommunerna att ha en långsiktig planering för bostadsbyggandet har ökat i takt med bristen 

på bostäder. 

 

Den gällande översiktsplanen för Älvkarleby är från 2009. En aktualitetsprövning gjordes 

under slutet av 2016 och kommunstyrelsen beslutade då att den gällande översiktsplanen 

skulle revideras inom nuvarande mandatperiod. Några av de huvudsakliga anledningarna till 

att översiktsplanen måste revideras är följande: 

 

 Ny kunskap om klimatförändringar har tillkommit, t ex om höjda havsvattennivåer, 

översvämningsrisker och ökad temperatur. 

 Långsiktigt säkerställa dricksvattenförsörjningen. 

 Uppdatera förhållandet till farligt gods och de nya bullerreglerna. 

 Nya delmål för miljökvalitetsmålen har formulerats sedan översiktsplanen antogs 

2009. 

 I översiktsplanen ta in tillägg till översiktsplanen som exempelvis bilaga för grönplan 

och LIS-områden. 

 I översiktsplanen finns även redovisat områden för vindbruk. 

 Tydliggöra hur kommunen säkerställer riksintressen. 

 

I och med att revideringarna är så pass omfattande tas det istället fram en ny översiktsplan. 

Den nya översiktsplanen har ett upplägg som är övergripande och strategisk med 

planförslaget i fokus. Detta för att stödja långsiktighet, hålla översiktsplanen aktuell och 

använda som underlag för beslut. Därefter följer konsekvenser, genomförande och 

förutsättningar. Den nya översiktsplanen är digital och ger större möjlighet till enkel och 

kontinuerlig uppdatering. 
 

1.2 Läsanvisning 
 

Översiktsplanen är indelad i sex delar och i det inledande kapitlet finns ett avsnitt med 

bakgrunden till varför en ny översiktsplan tas fram. Kapitlet innehåller även en beskrivning av 

vad en översiktsplan är, hur processen går till samt en tidplan. Det finns även avsnitt som 

beskriver regionala och mellankommunala frågor samt vilka utmaningar kommunen står 

inför. 



Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, samrådshandling, 2018-03-16 

 

 

8 

 

 

Kapitel 2 innehåller planförslaget och inleds med globala, regionala mål samt mål och 

målbilder för översiktsplanen. Därefter följer utvecklingsstrategi och förslag till mark- och 

vattenanvändning. Kapitel 3 redovisar riksintressen och säkerställande av dessa och kapitel 4 

redovisar miljökvalitetsnormer för luft, vatten och buller. Kapitel 5 beskriver genomförandet 

av översiktsplanen samt dess konsekvenser. I kapitel 6 redogörs för de förutsättningar som 

råder inom kommunen. Därefter följer källor som använts för översiktsplanen. Som bilagor 

finns konsekvensbeskrivning med miljökonsekvensbeskrivning för översiktsplanen och 

redogörelser för tidiga dialoger. 
 

1.3 Vad är en översiktsplan? 
 

Enligt plan- och bygglagen ska alla kommuner ha en aktuell översiktsplan. Översiktsplanen 

beskriver hur kommunen avser att främja en långsiktigt god utveckling avseende bebyggelse, 

mark- och vattenanvändning. Översiktsplanen är inte bindande, men anger inriktningen för 

den långsiktiga utvecklingen. 

 

Med en aktuell översiktsplan finns ett verktyg för att kunna sätta enskilda beslut i ett större 

perspektiv för att gynna utvecklingen på lång sikt. Översiktsplanen är kommunens 

avsiktsförklaring om hur den fysiska miljön bör utvecklas och ett viktigt politiskt 

styrdokument. Den ska vägleda kommunens beslut exempelvis vid detaljplanering, 

planbesked, bygglov och tillståndsansökningar. För allmänheten ger översiktsplanen 

information om kommunens utvecklingsplaner och vilka områden som anses särskilt viktiga 

att bevara.  

 

Enligt plan- och bygglagen ska planen redovisa grunddragen i den avsedda mark- och 

vattenanvändningen, hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras samt vilken 

hänsyn som ska tas till allmänna intressen. Kommunen ska visa hur redovisade riksintressen 

tillgodoses och hur gällande miljökvalitetsnormer för luft och vatten och riktvärden för buller 

uppnås. Syftet är att främja en god hushållning ur en ekologisk, social och samhällsekonomisk 

synpunkt. Av planen ska också framgå hur kommunen tänker ta hänsyn till nationella och 

regionala planer av betydelse för en hållbar utveckling.  

 

Översiktsplanen ska även redovisa de områden i strandnära lägen som kommunen anser är 

lämpliga för landsbygdsutveckling (så kallade LIS-områden). I dessa områden kan dispens 

från strandskyddet ges, särskilt om en byggnad eller verksamhet bidrar till utveckling av 

landsbygden. Redovisningen i översiktsplanen ska vara vägledande för prövning av dispenser 

vid upphävandet av strandskyddet. 

 

Förutom de obligatoriska delarna har kommunen även möjlighet att utforma översiktsplanens 

innehåll. Områden som är av särskilt intresse för berörd kommun kan hanteras mer ingående. 

Översiktsplanen ska vara begriplig och överskådlig. Konsekvenserna av planen ska kunna 

utläsas och det ska tydligt framgå vad som är underlag och vad som är kommunens 

ställningstaganden.  
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1.4 Process och tidplan 
 

Översiktsplanering är en kontinuerlig process. Planen måste vara aktuell för att fungera som 

stöd och vägledning vid kommunens och andra myndigheters beslut om detaljplaner, bygglov 

och olika tillstånd. Minst en gång varje mandatperiod ska kommunen därför ta ställning till 

dess aktualitet. Älvkarleby kommuns gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i 

september 2009.  

 

Länsstyrelsen har gjort en samlad bedömning att Älvkarleby kommuns översiktsplan behövde 

revideras inom ett flertal områden för att anses vara aktuell. Till följd av detta beslutade 

kommunstyrelsen 2016-12-08 att översiktsplanen skulle revideras inom nuvarande 

mandatperiod. Arbetet med översiktsplanen påbörjades under våren 2017 med bland annat 

workshops med politiker och tjänstemän, dialog med kommuninvånare under Fallens dag och 

skoldialoger.  

 

Under 2017 och början av 2018 har ett förslag till en ny översiktsplan tagits fram. Förslaget 

till ny översiktsplan samt en miljökonsekvensbeskrivning är nu ute på samråd. Syftet med 

samrådet är att förbättra underlaget och ge möjlighet till insyn och påverkan. Synpunkterna 

kommer sedan att sammanställas och bemötas i en samrådsredogörelse där de ändringar som 

ska göras redovisas. Översiktsplanen och miljökonsekvensbeskrivningen revideras efter 

inkomna synpunkter och ställs sedan ut. 

 

Utställningen innebär ytterligare en möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. De 

synpunkter som kommer in under utställningen sammanställs i ett utlåtande där också 

ändringar redovisas. Om förslaget därefter inte väsentligt ändras kan kommunfullmäktige anta 

det. 
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1.5 Regionala och mellankommunala frågor 
 

Älvkarleby är en mindre kommun både geografiskt och befolkningsmässigt. Behovet och 

värdet av samverkan och interaktion med omvärlden är stort. Många invånare arbetar på andra 

orter, samtidigt som företag och arbetsplatser inom kommunen hittar sin kompetens utanför 

kommunen.  

 

Närheten till Gävle påverkar framför allt pendlings- och flyttmönster, handel och 

kommunikationer. Banden till Gävle är starka samtidigt som relationerna till Uppsala och 

Stockholm stärks med utbyggd tågtrafik. Hamnen i Skutskär och riksväg 76 är viktig för 

regionens utveckling.  

 

Kommunens tre stationsorter Skutskär, Älvkarleby och Marma är viktiga ur regionalt 

perspektiv för att bidra till ett gemensamt näringsliv och en gemensam bostadsmarknad. Det 

finns även särskilda områden som kan vara viktiga att utveckla och stärka vad gäller hållbar 

besöksnäring genom matupplevelser, kultur- och naturturism.  

 

Samspelet mellan regionens olika delar behöver utvecklas, särskilt mellan landsbygd, 

stationsorter, tätorter och städer. Älvkarleby kommun har en väldigt attraktiv landsbygd. Ett 

väl fungerade samspel mellan tätort och landsbygd är viktigt för att kommunen ska uppnå sin 

fulla potential som ett regionalt- som globalt konkurrensmedel för etableringar. 

 

Kommunen samarbetar inom Gästrike vatten AB med grannkommuner som Gävle, Hofors, 

Ockelbo och Östhammar vad gäller driften av vatten och avlopp. Kommunen samarbetar även 

om förvaltning av vattenområden inom Dalälvens vattenråd. 

 

Älvkarleby kommun har varit med i ett KOMPIS-projekt tillsammans med kustkommunerna i 

Gävleborg och Uppsala, från Söderhamn i norr till Östhammar i söder. I KOMPIS-projektet 

har en regional farled från Härnösand i norr till Hallstavik i söder och inre farleder kartlagts. 

De farleder som har tagits med har kommunerna ansett vara särskilt viktiga som länkar till 

den regionala farleden, men är också viktiga ur ett lokalt perspektiv. De inre farlederna leder 

till befintliga målpunkter eller målpunkter som kan utvecklas för båtliv och besöksnäring. 

 

Region Uppsala, och de medverkande kommunerna har tagit fram en regional 

utvecklingsstrategi (RUS) som ska möjliggöra en långsiktigt hållbar regional samverkan. Den 

regionala utvecklingsstrategin är inte en regional fysisk plan utan bör istället ses som ett 

verktyg för att stärka regionen. I kapitel 2 under regionala mål beskrivs den regionala 

utvecklingsstrategin närmare. 

 

2016 hade Uppsala län 360 000 invånare. Enligt RUS förväntas befolkningen inom regionen 

öka med mellan 123 000 och 173 000 ytterligare fram till år 2050. Den större 

befolkningsökningen förväntas ske inom kommunhuvudorterna. Under samma period behöver 

de negativa växthuseffekterna minskas. Den regionala utvecklingsstrategin förtydligar vikten 

med att säkra tillgången till kollektivtrafik samt att förbättra tillgängligheten till väsentliga 

knut- och målpunkter i ett led för att uppnå detta. Stationsnära orter och utvecklingen inom 

stationsnära lägen blir därmed en väsentlig del i Älvkarlebys översiktsplan. 

 

För regionen som helhet är samarbetet ABCX-stråket (Ostkuststråket) som i Älvkarleby 

kommun representeras av E4, riksväg 76, väg 291 och Ostkustbanan väsentligt. Här ingår 
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kommuner såsom Uppsala, Tierp, Älvkarleby, Gävle och Sandviken. Investeringar i 

transportsystemet ökar tillgängligheten till arbetsplatser. På så sätt kan åtgärder i 

länstransportplanen bidra till förutsättningar för ökat bostadsbyggande. 

 

I den regionala utvecklingsstrategin anges att en god bebyggd miljö ska ske genom att den 

fysiska planeringen ska säkerställa att natur, vatten, produktiv jord- och skogsbruksmark 

värnas och lägger grund för hög vattenkvalitet och utvecklade ekosystemtjänster. Alla 

invånare bör i största möjliga mån ha tillgång till naturområden samt trygga och välplanerade 

bostadsområden som främjar möten, rekreation och goda levnadsvanor. 
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1.6 Utmaningar och möjligheter 
 

Älvkarleby står inför flera utmaningar och möjligheter i ett regionalt och kommunalt 

perspektiv. Inför arbetet med att ta fram ett förslag till översiktsplan har workshop hållits med 

politiker och tjänstemän i Älvkarleby kommun samt dialog hållits med invånare. 

Några av de utmaningar som identifierades var bland annat att Älvkarleby kommun har en 

ojämn demografi med många äldre. Detta tillsammans med att folk flyttar till närliggande 

städer leder till att kommunen har ett litet befolkningsunderlag och en låg skattekraft. 

Ytterligare utmaningar rörande befolkningen är en bristande integration, en låg 

utbildningsnivå och stor arbetslöshet i vissa grupper. Det är svåra uppgifter att ta sig an då 

kommunen är relativt liten och har begränsade resurser. 

  

Under dialogen lyftes vikten av att utnyttja styrkorna i kommunens geografiska läge med 

närheten till Gävle och Uppsala och att minska de negativa effekterna. För att lyckas med 

detta måste man arbeta med kommunens och orternas identitet och struktur. Blanda annat 

genom att utveckla bostadsutbudet, turismen och näringslivet samt att tillskapa mötesplatser 

för ungdomar. Det är även viktigt att arbeta med att förstärka kopplingarna mellan orterna 

inom kommunen samt till Gävle och Uppsala. Genom att arbeta med att förstärka 

kopplingarna kan man utveckla en gemensam arbetsmarknadsregion och ge möjlighet till 

högre utbildning inom regionen. De negativa effekterna med urbanisering minskar om det 

finns goda möjligheter att pendla samt om det finns goda möjligheter att bo och verka inom 

kommunen.  Det finns en stark attraktionskraft i att bo och verka i en unik natur- och 

kulturmiljö med möjlighet till ett rikt friluftsliv. 

 

Ovanstående utmaningar och möjligheter utgör sedan en viktig utgångspunkt och för 

inriktningen på översiktsplanen. 
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2 Planförslag 
 

Planförslaget utgår från globala och regionala mål samt en tidig dialog med invånare, politiker 

och tjänstemän. Planförslaget utgörs av mål, tematiska avsnitt över mark- och 

vattenanvändningen, prioriterade utvecklingsorter, utvecklingsorter samt utveckling inom 

landsbygd. 

 

2.1 Mål 
 

De globala målen för hållbarhet och de regionala målen konkretiseras i kommunala mål och 

målområden. De utgör sedan inriktningen för översiktsplanen. Utvecklingsstrategin för hela 

kommunen och mark- och vattenanvändningen ska bidra till måluppfyllelsen. 

 

2.1.1 Globala målen för hållbar utveckling 
 

De globala målen antogs av världens stats-och regeringschefer vid FN:s toppmöte den 25 

september 2015. Det är 17 mål och 169 delmål. Fram till år 2030 ska den leda världen mot en 

fredlig och hållbar utveckling. I begreppet hållbar utveckling integreras tre dimensioner av 

hållbarhet: social, ekonomisk och miljömässig. 

 

Utav de 17 globala målen bedöms följande som relevanta för Älvkarleby kommun. Se 

grönmarkerade mål i illustration. 
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2.1.2 Regionala mål 
 

Den regionala utvecklingsstrategins vision är ett ”gott liv i en nyskapande kunskapsregion 

med internationell lyskraft.” Den har följande tre strategier som alla bedöms relevanta för 

Älvkarleby kommun. De innehåller flera delar av de globala målen. 

 

 En växande region fokuserar på utveckling inom det geografiska området som 

omkringliggande län också kan ta del av. Strategin avser att möta de krav som en 

växande befolkning ställer.  

 

 En nyskapande region är det utvecklingsområde som lyfter det viktiga med ett 

livskraftigt näringsliv som ska ha förmågan att hantera global och regional 

konkurrens. 

 

 En region för alla lyfter det absolut viktigaste för regionen, nämligen dess invånare 

och deras livskvalitet. 

Strategierna innefattar ett antal mål och åtaganden att uppnå för att tillsammans kunna skapa 

bästa möjliga förutsättningar för invånarna att leva ett gott liv i en nyskapande 

kunskapsregion med internationell lyskraft.  

 

Illustrationen sammanfattar den regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län som visar mål 

och åtaganden. 
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2.1.3 Översiktsplanens mål 
 

Översiktsplanen för Älvkarleby kommun har ett tidsperspektiv fram till 2050 precis som den 

regionala utvecklingsstrategin för Uppsala län. 

 

Övergripande mål 
Översiktsplanens övergripande mål är att Älvkarleby kommun ska utvecklas ekologisk, 

socialt och ekonomiskt hållbart, på ett sätt som tillgodoser dagens behov utan att 

äventyra kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. 

 

Ekologisk hållbarhet innebär en strävan efter balans mellan förbrukning av och tillgång på 

naturresurser. Ekosystemens produktionsförmåga ska behållas och påverkan på naturen och 

människors hälsa ska begränsas. Den långsiktiga målsättningen är ett kretsloppsanpassat 

samhälle där inga nya resurser behöver tas i anspråk. För Älvkarleby kommun innebär detta 

att bebyggelsen ska vara tillräckligt tät för att ge underlag för gemensam infrastruktur och att 

inte ta i anspråk onödigt mycket mark. För att den biologiska mångfalden ska säkerställas är 

det viktigt med en balans mellan grönska och bebyggelse samt att vattenkvaliteten är god i 

både älven, sjöar och kustvatten. 

 

Klimatförändringarna är en global fråga och ett av vår tids mest angelägna miljöproblem. Vi 

påverkar alla klimatet genom att produkter och tjänster vi använder leder till utsläpp av så 

kallade växthusgaser, främst koldioxid och metan. Det ändrade klimatet innebär ökad 

nederbörd, kraftigare svängningar i vädret och ökade temperaturer. Älvkarleby kommun 

måste därför ta sin del av ansvaret för att minska utsläppen av växthusgaser och begränsa 

klimatpåverkan och dess effekter. 

 

Social hållbarhet innebär ett långsiktigt stabilt och dynamiskt samhälle där grundläggande 

mänskliga behov uppfylls. Älvkarleby kommun ska ha en god livsmiljö och gott om 

mötesplatser för boende, arbetande och besökare. För att en social hållbarhet ska uppnås 

måste planeringen ta hänsyn till 

olika gruppers livssituation. 

Vardagslivet ser ofta olika ut 

beroende på kön, ålder, 

ekonomi, kulturell bakgrund 

och funktionsnedsättning. Det 

ställer olika krav på 

samhällsplaneringen vad gäller 

service, infrastruktur med 

mera. Alla ska ha samma 

rättigheter och möjligheter att 

röra sig fritt och verka i 

samhället.  

 

Ekonomisk hållbarhet 
handlar om att hushålla med 

mänskliga och materiella 

resurser på lång sikt.  
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2.2   Målbilder
 

Kommunens identitet är stark och välutvecklad i en växande region. 

Älvkarleby kommun befinner sig i en växande region. Vi är stolta över de värden och 

tillgångar vi har och vill stärka dessa och vår identitet ytterligare. 

 

Kommunens bebyggelse- och infrastrukturutveckling är hållbar och anpassad för livets 

olika skeden. 

I Älvkarleby kommun ska vi utveckla en blandad bebyggelse som passar livets olika skeenden 

och utvecklingen ska främst ske inom våra stationsorter Skutskär, Älvkarleby och Marma. Ett 

större bostadsutbud i dessa orter skapar bättre underlag för service och underlättar resor från 

Gävle, Uppsala, Arlanda och Stockholm.  Gång- och cykelstråken inom och mellan tätorterna 

samt till stationsområden utvecklas för att underlätta ett hållbart resande. 

  

Älven, skogen och havet ger goda livsmiljöer, ett rikt friluftsliv och en utvecklad turism.  

Älvkarleby kommun ska utveckla de redan höga värden som finns i älvrummet och 

kommunens fantastiska naturområden ska tillgängliggöras. Friluftslivet och turismen ska 

utvecklas både på land och i vatten och turistnäringen ska synliggöras. Friluftslivet och 

turismen ges goda möjligheter att utvecklas i kommunen året runt. 

Näringslivet är varierat, både befintliga verksamheter och nyetableringar ges 

möjligheter att utvecklas i kommunen.  

Älvkarleby kommun ska möjliggöra för olika typer av verksamheter och verka för en 

utveckling av näringslivet på de platser i kommunen där det lämpar sig som bäst vid 

kommunens viktiga stråk och noder, som riksväg 76 och Ostkustbanan. Utvecklingen ska 

inriktas både på befintliga verksamheter som nyetablering av verksamheter. 
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2.3   Utvecklingsstrategi 

 
Utvecklingsstrategin för översiktsplanen för Älvkarleby utgår från det övergripande målet om 

långsiktigt hållbar utveckling ur ekologiskt, socialt och ekonomiskt perspektiv. Naturmiljön 

och de förutsättningar den har givit och ger är den självklara utgångspunkten och anledningen 

till Älvkarlebys framväxt. Den framtida utvecklingen tar sin utgångspunkt i Dalälven som 

historiskt präglat kommunen och dess utveckling.  

 

Kommunens goda geografiska läge intill det regionala och nationella kommunikationsstråket 

utgör en stor utvecklingspotential. Utvecklingsstrategin för översiktsplanen fokuserar den 

framtida utvecklingen till de prioriterade utvecklingsorterna Skutskär, Älvkarleby samt 

Marma för att dra fördel av den utvecklingspotential som finns kring tågstationerna. 

Utveckling föreslås även i utvecklingsorterna Långsand, Gårdskär, Tegelbruket, Högmo, 

Överboda, Västanån, Östanån och Älvkarleö. För landsbygden pekas inga särskilda 

utvecklingsområden ut.   

 

Älvkarleby kommuns olika tätorter och dess landsbygd ska utvecklas varsamt och 

platsspecifikt utifrån sina förutsättningar som solitära samhällen som kompletterar varandra 

till en helhet och som tillgodoser lokala, kommunala och regionala intressen. I de prioriterade 

utvecklingsorterna ska den framtida utvecklingen prövas i/genom en detaljplanering. De 

prioriterade utvecklingsområdena kopplas samman via kommunikationsstråk kompletterade 

med gång- och cykelstråk samt via befintliga och föreslagna lokalbussar.  

 

Älvkarleby kommun har och ska även i framtiden ha grön- och vattenområden med höga 

värden som skapar en sammanhängande grön och blå infrastruktur. Områden utformas, 

används och förvaltas för att bevara och utveckla biologisk mångfald och viktiga 

ekosystemtjänster. Vikten av naturens tjänster, det vill säga ekosystemtjänster, förstärks och 

förtydligas i planering. Kommunen arbetar målinriktat med skydd, 

restaurering och återskapande av livsmiljöer, genom förvaltning av 

mark, vatten och luft utifrån en helhetssyn. En grön infrastruktur 

föreslås som innebär att djur och växter kan sprida och 

förflytta sig i landskapet, miljöer är motståndskraftiga 

för påfrestningar och samhället kan 

återhämta sig snabbare efter störningar.  

 
 
 
Schematisk bild över den övergripande 

utvecklingsstrategin för Älvkarleby kommun. 

Den visar de prioriterade 

utevecklingsorterna, utvecklingsorterna 

samt stråken där emellan. Utvecklingen 

utgår från det stationsnära samhället, 

utveckla bebyggelse och kopplingar till 

älven, stärkta stråk mellan orterna samt 

stärka och utveckla de gröna och blå 

värdena och strukturen. 
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2.4 Mark- och vattenanvändning 
 

I denna del behandlas förslag till mark- och vattenanvändning för Älvkarleby kommun. Den 

tematiska redovisningen omfattar hela kommunen och präglas av ett integrerat synsätt där 

natur- och kulturmiljöer samt friluftsliv är ett tema, bebyggelse- och infrastruktur är ett annat 

tema samt näringsliv och turism är ett tredje tema. Detta integrerade synsätt följer 

översiktsplanens övergripande mål om att Älvkarleby kommun ska utvecklas ekologisk, 

socialt och ekonomiskt hållbart, på ett sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra 

kommande generationers möjligheter att tillgodose sina. 

 

Mark- och vattenanvändningskartan redovisar föreslagen mark- och vattenanvändning för 

hela kommunen. Denna visas även mer detaljerat för de prioriterade utvecklingsorterna och 

utvecklingsorterna. 

 

Den framtida utvecklingen i Älvkarleby kommun ska främst ske inom de prioriterade 

utvecklingsorterna Skutskär, Älvkarleby och Marma. Utveckling föreslås även i 

utvecklingsorterna Långsand, Gårdskär, Tegelbruket, Högmo, Överboda, Västanån, Östanån 

och Älvkarleö. Inom dessa områden ska den framtida bebyggelseutvecklingen prövas genom 

detaljplaner. För landsbygden kan en framtida utveckling föregås av bygglov.  

Sammantaget skapar översiktsplanen för Älvkarleby kommun möjligheter för cirka 1500 nya 

bostäder, skolor och förskolor samt utveckling av befintlig industri samt ytor för nya 

verksamheter. 

 

2.4.1 Naturmiljö, kulturmiljö och friluftsliv 
 

 
 

Den framtida utvecklingen för översiktsplanen för Älvkarleby kommun tar sin utgångspunkt i 

Dalälven, kusten och skogen som historiskt präglat kommunen och dess utveckling. 

Föreslagen mark- och vattenanvändning tillgängliggör kommunens vattenområden och 

grönområden. Älvkarlebys kulturmiljöer uppmärksammas och ska användas som en resurs 

och ges utvecklingsmöjligheter.  

 

 



Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, samrådshandling, 2018-03-16 

 

 

19 

 

 

Ekosystemtjänster 
Ekosystemtjänster handlar om vad naturen ger oss människor, som till exempel spannmål, 

rening av luft och vatten, klimatreglering, bildande av bördig jord och rekreation/friluftsliv. 

Genom att bevara och utveckla de förutsättningar som finns för att naturen ska kunna ge oss 

ekosystemtjänster säkrar vi dem för framtiden. En planering som görs med hänsyn till 

ekosystemtjänster skapar ett samhälle som är mer långsiktigt hållbart. Ekosystemtjänsterna 

kan delas upp i fyra olika kategorier:  

 

Stödjande som tjänster som är nödvändiga för produktionen av alla andra ekosystemtjänster. 

Bland dessa inkluderas näringscykler, vattencykler, fotosyntes och jordmånsbildning. 

Reglerande som klimatreglering, kolupptagning, nedbrytning av avfall, rening av vatten och 

luft, förebyggande av erosion och skred samt vattenreglerande.  

Försörjande som dricksvatten, timmer, vilt, bär, svamp mineraler och energi från vattenkraft 

eller biobränslen. 

Kulturella som vardagsmotion, träning, naturturism, välmående och fysisk hälsa.  

 
I Älvkarleby kommun finns goda förutsättningar att producera ekosystemtjänster som är 

kopplade till skogen, kusten och älven. Planering av mark och vatten i kommunen ska därför 

ha fokus på: 

Vatten i landskapet – vattenmiljöer för vattenrening, dricksvattenförsörjning, minskad 

översvämningsrisk, minskad övergödning samt turism och friluftsliv. 

 

Skogen och träden – träd i bebyggelse för bättre ljudmiljö, bättre lokalklimat med skugga och 

luftkvalitet, skogens produktion av biobränsle, vilt, bär och svamp, timmer, klimatreglering, 

vattenreglering, vardagsrekreation, naturturism, kunskap och information, välmående och 

fysisk hälsa 

 

Pollinerarna - blommande träd, buskar och blommor för pollinerande insekter och 

välbefinnande för oss i form av skönhetsvärden i landskapet. 
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Förslag:  

 Strategi tas fram för hur kommunen ska arbeta 

med kompensationsåtgärder för grönområden i 

samband med fysisk planering. 

Kompensationsprincipen ska tillämpas i 

planprocessen. Det innebär att negativa 

konsekvenser vid en exploatering i första hand 

ska undvikas eller minimeras, i andra hand 

mildras. 

 Ta fram ett kommunalt naturvårdsprogram som 

ska vara en del av kommunens miljömålsarbete 

och en tematisk fördjupning av översiktsplanen. 

 Kommunala skötselplaner för naturmark och 

parker tas fram så att skötsel inriktas för att 

bevara och utveckla den biologiska mångfalden 

och kulturmiljön. 

 En inventering och utredning ska göras 

för att identifiera och utpeka ESKO-

områden (ekologiskt särskilt känsliga 

områden). 

 Ta fram en vattenplan som beskriver kommunens kust, sjöar och vattendrag samt 

lämpliga åtgärder för att nå miljökvalitetsnormerna. 

 Kommunen ska medverka till att minska antalet vandringshinder för fisk i vattendrag. 

 Kommunens kulturmiljöprogram är vägledande vid planläggning och 

bygglovshantering och annan kommunal tillståndsgivning. 

 För att skydda natur med höga värden föreslås sex områden bli naturreservat. 

Områden där naturreservatsbildning pågår eller planeras under 2018 och senare har 

preliminära gränser men skyddas från intrång i avvaktan på att gränser fastställs i 

reservatsbeslut. Samtliga planerade naturreservat finns inom värdetrakterna Marma, 

Dalälven och Gårdskärkusten. 

 

Gårdskärskusten 
Det blivande naturreservatet Gårdskärskusten utgörs av en relativt oexploaterad 

kuststräcka med en mångfald av ovanliga och värdefulla naturmiljöer både i havet och 

på land. Landhöjningen är påtaglig och skapar ständigt nya, orörda naturmiljöer. Detta 

gör Gårdskärskusten till ett unikt område både för växt- och djurlivet och för 

friluftslivet. 

 

Häcksören 
Det blivande naturreservatet Häcksören ligger i direkt anslutning till samhället 

Skutskär. Reservatets naturvärden är framförallt sandmiljöer och gammal, örtrik 

barrblandskog.  

 

Området har höga värden för friluftslivet. Sommartid är Sandbankarnas badplats 

mycket välbesökt. Det finns fina promenadstigar genom skogen och vackra 

utsiktsplatser vid havet. 

 

 

Kartan finns på sidan 1 i 

dokumentet ”planförslag (kartor)”. 
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Mararna 
Mararna är ett småflikigt myrkomplex som domineras av rikkärr och extremrikkärr 

med inslag av kalkfuktängar, småsjöar, mindre mossepartier och ett flertal 

barrskogsbevuxna moränholmar. Moränen i området är kalkhaltig vilket ger upphov 

till rika och extremrika kärr som till större delen är öppna. 

 

Tångsåmurarna 
Området utgörs av ett myrområde av rikkärrs- och extremrikkärrskaraktär. I kärret 

finns öar med fast mark med äldre tallskog.  Här förekommer bland annat den 

rödlistade reliktbocken som är beroende av gamla solexponerade tallar. Mot vägen i 

sydväst förekommer yngre sumpskogsartad skog.  

 

Komossen 
Ett våtmarkskomplex som består av ett av Upplands största sammanhängande 

extremrikkärr, ansenliga ytor sumpskog, buskkärr och trädbevuxen myr samt en del 

äldre fastmarksskog. 

 

Rotskär 
Rotskär är en större ö i Dalälvens utlopp precis inom Skutskär. Ön är uppbyggd av 

sediment och bevuxen med tallskog samt lövskogar i raviner och gamla älvfåror. Delar 

av tallskogen är gammal med inslag av minst 150-åriga träd. Lövskogen är spontant 

uppkommen och i princip helt orörd. I skogen finns gråal. På Rotskär finns även 

artrika ängar där det bland annat växer älväxing, solvända och åkervädd. År 2008 

upptäcktes här en ny fjärilsart som tidigare inte hittats i Sverige, vampyrfjärilen. 

 

Riktlinjer: 

 Grön infrastruktur ska bevaras och utvecklas i samband med planering och prövning. 

Grön infrastruktur innebär att det ska finnas livsmiljöer och spridningsvägar för vilda 

växt- och djurarter. Viktiga värdetrakter för grön infrastruktur är Dalälven, 

Gårdskärkusten och Marma. 

 I samband med detaljplanering ska områdets ekosystemtjänster analyseras.  

 Naturens förmåga att leverera ekosystemtjänster ska värnas och utvecklas i samband 

med fysisk planering och prövning. 

 I samband med planering ska gröna stråk beaktas för att möjliggöra rekreation och 

stimulera människor att gå och cykla mellan olika bostadsområden och målpunkter. 

De gröna stråken ska fungera som spridningsvägar för djur och växter. 

 Exploatering på rullstensåsen Uppsalaåsen ska undvikas.  

 I planbesked och behovsbedömningar ska framgå om vattenförekomst berörs och 

vilken status den har. Det ska även framgå hur planens genomförande kan komma att 

påverka miljökvalitetsnormen i aktuell vattenförekomst. 

 Planläggning ska medverka till att miljökvalitetsnormerna enligt vattendirektivet nås. 

 Kommunen ska i miljöbalkstillsyn prioritera och ställa krav så att 

miljökvalitetsnormerna kan följas. 

 Riktlinjer för skogsförvaltningen bör tas fram.  

 Kommunens skogsmark ska skötas så att rekreations-, natur- och kulturmiljövärden 

bevaras, utvecklas och görs tillgängliga för medborgarna. 

 Detaljplaneläggning föregås vid behov av antikvariska förstudier. 
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 Vid detaljplanläggning bör skyddsbestämmelser och/eller varsamhetsbestämmelser 

införas för kulturvärden som idag saknar planskydd. 

 Fornlämningar som skyddas enligt kulturminneslagen är kommunens äldsta mänskliga 

lämningar och ska beaktas i planläggning och bygglovshantering. 

 Kyrkomiljöer kräver särskild varsamhet och respekt, med beaktande av 

kyrkobyggnaders roll i stads- och landskapsbilden. 

 Vid inrättande av nya farleder, kabeldragningar, muddringar och andra anläggningar i 

vatten bör särskild hänsyn tas till maritima kulturvärden. 

 Bostadsnära natur av hög kvalitet bör vara tillgänglig för alla. 

 Det bör finnas en närlekplats eller bostadsgård i bostadens närhet och en 

grannskapspark, en grön oas för lek, promenader och avkoppling, inom gångavstånd 

från bostaden utan att man behöver korsa trafikerade vägar. 

 Lekplatser som är särskilt anpassade för personer med funktionsnedsättning bör 

utvecklas.  

 I hela kommunen bör det finnas lekplatser med stimulans för alla sinnen. 

 För att uppleva ostördhet och få möjlighet till återhämtning bör människor ha tillgång 

till bostadsnära utemiljöer utan störande buller. 

 Natur- eller ändamålsenliga parkområden bör finnas i anslutning till skolor, förskolor 

och äldreboenden. 

 Utemiljön bör vara inspirerande och locka till fysisk aktivitet. 

 Vid planläggning för ny bebyggelse i anslutning till vatten bör allmänhetens 

tillgänglighet till stränder och bad garanteras. 

 

2.4.2 Bebyggelse- och infrastruktur 
 

 

 
 

 

Översiktsplanen för Älvkarleby kommun redovisar en integrerad bebyggelse- och 

infrastruktur. Ny bebyggelse planeras nära den befintliga infrastrukturen som spår, stationer, 

busshållplatser, vägar, kommunalt vatten- och avlopp samt energiförsörjning.  
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Bebyggelseutvecklingen föreslås ske inom utvecklingsorterna på platser där bebyggelsen 

tillför något för helheten och där den kan bidra till att stärka gaturum och stråk. Ny utbyggnad 

i översiktsplanens tre prioriterade utvecklingsorter Skutskär, Älvkarleby och Marma föreslås 

utvecklas utifrån deras goda kollektivtrafik samt i anslutning till befintlig bebyggelse där den 

bygger vidare på och kompletterar den befintliga strukturen. Detta är både attraktivt och 

främjar en långsiktigt hållbar utveckling. Ny bebyggelse utformas med fördel till att vara 

varierad och platsanpassad samtidigt som den bevarar, utvecklar och förstärker de tre 

prioriterade orternas identitet. Bebyggelsen integreras med bostäder, handel, kontor, 

kommunal service och icke störande verksamheter. Planförslaget möjliggör en varierad 

bebyggelse med flerbostadshus, radhus, parhus och villor. Se vidare under avsnittet om 

prioriterade utvecklingsorter och utvecklingsorter. 

 

En viktig utgångspunkt vid utvecklandet av den framtida trafikstrukturen är att minska 

klimatpåverkan och att öka andelen hållbara transporter som gång, cykel och kollektivtrafik. 

Det befintliga vägnätet föreslås kompletteras med gång- och cykelbanor och 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att underlätta för människor att röra sig till fots och med 

cykel. 

 

Förslag: 

 
Bebyggelse 

 Översiktsplanen föreslår cirka 1500 nya 

bostäder fram till år 2050. Tyngdpunkten på 

utbyggnaden av bostäder föreslås till de 

prioriterade utvecklingsorterna Skutskär, 

Älvkarleby och Marma. Viss utveckling kan 

ske inom övriga utvecklingsorter: 

 

o Skutskär: 600 bostäder 

o Älvkarleby: 400 bostäder 

o Marma: 200 bostäder 

o Långsand: 70 bostäder 

o Gårdskär: 30 bostäder (genom 

förtätning) 

o Överboda, Tegelbruket m fl: 100 

bostäder 

o Älvkarleö: 50 bostäder 

o Landsbygden: 50 bostäder (genom 

förtätning)  

 

 Nya förskolor och utbyggnad av befintliga 

utreds och föreslås i Skutskär, Älvkarleby och Marma där det finns god tillgänglighet 

för gående, cyklister samt resande med kollektivtrafik. 

 Utbyggnad eller nybyggnad av äldreboende utreds för framtida behov. 

 

 

 

 

Kartan finns på sidan 2 i 

dokumentet ”planförslag (kartor)”. 
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Trafik 

 Ett regionalt gång- och cykelstråk föreslås längs riksväg 76 och länsväg 291 mellan 

Marma, Älvkarleby, Skutskär som kopplas samman med Gävle.  

 Utbyggnad av gång- och cykelbanor föreslås inom orterna Skutskär, Älvkarleby, 

Marma, Långsand och Gårdskär. 

 Trafiksäkerhetshöjande åtgärder föreslås för gående och cyklister vid övergångar vid 

riksväg 76 och länsväg 291 i Skutskär och Marma. 

 Förbättra cykelparkeringar kring prioriterade bytespunkter som järnvägsstationerna i 

Skutskär, Älvkarleby och Marma samt vid busshållplatser. 

 En ny bussterminal och byteshållplats förslås vid Skutskärs station. En ny 

busshållplats föreslås vid Skutskärs centrum. 

VA och energi 

 Ta fram vatten- och dagvattenplan för en långsiktigt hållbar dricksvattenförsörjning 

samt rening av spillvatten och dagvatten som innebär att miljökvalitetsnormerna för 

vatten uppnås.  

 Gästrike vatten utreder och föreslår utbyggnad av kommunalt VA med anledning av 

utbyggnadsområden för ny bebyggelse. 

 Bebyggelse med enskilt vatten och avlopp ansluts till det kommunala VA-nätet. 

 En kommunomfattande klimatanpassningsplan ska tas fram. 

 Ett område för landbaserad vindkraft föreslås väster om Älvkarleö. Fortsatt utredning 

krävs och samordning ska ske med Gävle kommun. 

 Ett område för solcellsspark föreslås i industriområdet söder om Skutskär 

 

Riktlinjer:  

Kultur och fritid 

 Alla gruppers livssituation ska uppmärksammas i planeringen genom ökat deltagande 

och genom ökad kunskap. Barnkonventionens intentioner ska särskilt beaktas. 

 Tillgängliga och attraktiva mötesplatser för alla grupper ska eftersträvas i 

planläggningen.  

 Belys behov av utveckling av befintlig och ny idrotts- och fritidsverksamhet i ett tidigt 

skede av planarbetet både vid nyexploatering och i områden som planeras för 

förtätning. Centrumnära anläggningar med möjlighet till synergieffekter och närhet till 

kollektivtrafik bör prioriteras. Möjlighet till förbättringar i den befintliga strukturen 

och ökad integrering av idrotts- och fritidsverksamhet bör studeras. 

 Behov av ytor för egenorganiserade aktiviteter som utegym, spontanidrottsplatser samt 

motionsspår bör tillgodoses. Allas behov och intressen ska beaktas oavsett ålder, kön, 

bakgrund och rörelseförmåga. 

 Den öppna fritidsverksamheten är viktig och bör utvecklas. Den bör ha god 

tillgänglighet för gående och cyklister samt med kollektivtrafik och vara belägen där 

barn och ungdomar naturligt rör sig. 

 Kulturen bör vara en drivkraft i stads- och samhällsutvecklingen och 

kulturperspektivet behöver komma in tidigt i stadsplaneringen. 

 Beakta behov av olika former av kulturella och kreativa mötesplatser som bidrar till ett 

varierat kulturutbud och erbjuder inspirerande miljöer. 
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 Beakta behov av att utveckla befintlig kulturverksamhet som bibliotek, dans, eget 

skapande och barn- och ungdomskultur. 

 Vid om- och nybyggnation av skollokaler planeras för att lokalerna ska kunna 

samnyttjas efter skoltid av musik- och kulturanordnare och övrigt civilsamhälle. 

 Offentlig konst bör planeras i tidigt skede, den bör bjuda in, beröra och berika 

människor och mötesplatser. 

 Vid nyexploatering ska god tillgänglighet för alla eftersträvas och vid planering i 

befintliga miljöer ska möjligheten till förbättringar i gatunätet vad gäller 

tillgängligheten studeras. 

 Vid all planering ska frågan om trafikbuller belysas och möjligheten till förbättringar 

av den befintliga bullersituationen studeras. 

 

Dagvatten 

 Dagvatten bör så tidigt som möjligt återföras till sitt naturliga kretslopp. 

 Huvudprincipen är att flödena och föroreningarna från området inte ska öka efter en 

exploatering, jämfört med situationen före. 

 En dagvattenutredning ska göras i samband med exploatering av nya områden och 

förnyelse eller förtätning av befintliga bebyggelseområden. Utredningen ska bland 

annat beskriva områdets förutsättningar (hydrogeologi), hur avrinningen ska säkras, 

hur föroreningsbelastningen minimeras och vilka lösningar som kan vara lämpliga. 

Byggnadssättet ska anpassas så att risken för olägenhet, till exempel översvämning i 

låglänta områden, minimeras. 

 Lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD) inom tomtmark ska främjas. Om 

förutsättningar genom infiltration eller perkolation saknas, ska möjligheten till 

utjämning eftersträvas. 

 Föroreningar ska så långt som möjligt begränsas vid källan. 

 Reningskraven för dagvattnet ska utgå från recipientens (vattenområdets) känslighet. 

Klimat och risk 

 Ett projekts klimatpåverkan ska belysas redan i samband med planbesked eller annan 

form av initiering. 

 Ny bebyggelse och samhällsfunktioner av betydande vikt behöver ha en lägsta 

grundläggningsnivå på 2,0 meter över havet med anledning av stigande havsnivå på 

grund av klimatförändringar. 

 Risk för översvämningar och andra konsekvenser av klimatförändringar ska belysas 

tidigt vid planläggning.  

 Vid nyexploatering eller förtätning inom 150 meter från transportled för farligt gods 

ska risksituationen beskrivas och bedömas. Risksituationen och olägenheterna för 

människor och miljö ska även analyseras och bedömas inom 100 meter från en 

bensinstation. 

 

Trafik 

 Utöka kollektivtrafikens upptagningsområde genom satsningar på cykelinfrastruktur 

och service. 
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 Satsningar som främjar en ökad och säker cykling för vardagsresor i anslutning till 

tätorter, i eller mellan närliggande tätorter för att nå arbete, skola eller allmän service 

prioriteras. 

 Förbättrad tillgänglighet för cykel till järnvägsstationer och busshållplatser prioriteras. 

 Insatser för förbättringar av rekreations- och turismcykling har en lägre prioritet än de 

för vardagsresor. Bland cykelturistlederna är de sträckor där både turism och 

vardagscykling gynnas prioriterade.  

 Vid planering, utformning och drift av trafiknätet föreslås trafikslag prioriteras i 

följande ordning: 

 

1. Gång- och cykeltrafik 

2. Kollektivtrafik 

3. Biltrafik 

 

2.4.3 Näringsliv och turism 
 

 
 

En globaliserad värld medför att företag idag är mer internationella än tidigare. Detta medför 

även ett ökat beroende av högteknologisk kompetens. Uppsalaregionen är en kunskapsregion, 

och genom att Älvkarleby är en del av denna region säkerhetsställer vi att vårt 

kunskapssamhälle och välutvecklade lokalsamhälle upprätthålls. Älvkarleby kommun har ett 

starkt lokalt näringsliv inom både tillverkningsindustri och energiproduktion. Satsningar ska 

göras för att främja den fortsatta utvecklingen av näringslivet.  

Förslag: 

 Översiktsplanen föreslår utveckling av Skutskärs hamn och industriområde och ska 

utreda behovet av vägreservat för att säkerställa industrins transportbehov. Detta är en 

mellankommunal fråga som ska samordnas med Gävle kommun. 

 Skutskärs båtklubb och Älvkarleby båtklubb föreslås utökas med fler båtplatser. 

Naturhamn föreslås i Hällörarna utanför Gårdskär och hamnen i Långsand kan 

utvecklas. Prickning av farleder ska göras för de delar som saknar prickning. 
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 Översiktsplanen föreslår en utbyggnad av befintliga verksamhetsområden samt nya i 

Skutskär, Älvkarleby och Marma. Inom verksamhetsområdena är det endast aktuellt 

med icke störande småindustri och verksamheter. 

• Kommunen ska ha god markberedskap och 

planberedskap för utveckling av verksamheter 

samt för nytillkommande. 

• Nytillkommande verksamheter ska förläggas i 

goda kollektivtrafiklägen och i anslutning till 

större transportleder. 

• Kommunen ska ha en fortsatt god dialog med 

det lokala näringslivet om dess behov och 

önskemål om utveckling. 

 Kommunen ska tillsammans med andra aktörer 

utveckla värden för upplevelser kopplade till 

natur, kultur och fiske. 

 Utvecklingen av besöksnäringen sker utifrån 

noderna Älvkarleby – Älvkarleö och Rullsand – 

Sågarbo. 

 Främja fler mötesplatser mellan 

kunskapsintensiv tjänstesektor och verksamheter 

samt industri. 

 Skapa förutsättningar för en utökad 

servicesektor i Skutskär och ta fram en 

centrumstrategi för näringslivet. 

 Vid detaljplanering i tät stadsbebyggelse alltid 

pröva förutsättningar för lokaler i bottenvåning. 

 Utveckling av anläggningar på land och 

forskning om vattenkraft. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kartan finns på sidan 3 i 

dokumentet ”planförslag (kartor)”. 
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2.4.4 Prioriterade utvecklingsorter 
 

Den övergripande utvecklingsstrategin som beskriver hela Älvkarleby kommuns framtida 

utveckling har inom respektive prioriterade utvecklingsort brutits ner mer i detalj.  

 

Strategier för prioriterade utvecklingsorter 
Den övergripande utvecklingsstrategin för hela kommunen har brutits ned och konkretiserats 

för de prioriterade utvecklingsorterna. Utvecklingen ska ske enligt följande strategier för att 

uppnå det övergripande målet att Älvkarleby kommun ska utvecklas ekologisk, socialt och 

ekonomiskt hållbart, på ett sätt som tillgodoser dagens behov utan att äventyra kommande 

generationers möjligheter att tillgodose sina. 
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Varierande täthetsgrader 
För de prioriterade utvecklingsorterna föreslås bebyggelse med olika sammansättning, grad av 

täthet, antal våningar och bebyggelsetyper. 

 

Tät blandad stadsbebyggelse har alla funktioner som är typiska för en blandad stad, det vill 

säga bostäder, handel, kontor, skolor och förskolor, lokaler för kulturella ändamål, lokaler för 

vård, anläggningar för idrott och rekreation samt andra verksamheter som inte innebär 

betydande störning. Ett område med tät stadsbebyggelse innehåller även grönområden, parker 

och den infrastruktur som är nödvändig för en blandad stad. Inriktningen är en 

bebyggelsehöjd på upp till fyra våningar, men högre hus kan vara lämpliga i vissa områden 

som i anslutning till stationer, entréer till Skutskär och för att rama in stadskärnan. 

Bebyggelsen föreslås utgöras av flerfamiljshus och stadsradhus. Begreppet tät 

stadsbebyggelse beskriver den huvudsakliga inriktningen för nybebyggelse. Inom områden 

för tät stadsbebyggelse förekommer även inslag av småhusbebyggelse som bör bevaras. 

Medeltät blandad stadsbebyggelse har alla funktioner som är typiska för en blandad stad, 

det vill säga bostäder, handel, kontor, skolor och förskolor, lokaler för kulturella ändamål, 

lokaler för vård, anläggningar för idrott och rekreation samt andra verksamheter som inte 

innebär betydande störning. Områden med medeltät stadsbebyggelse innehåller även 

grönområden, parker och den infrastruktur som är nödvändig för en blandad stad. Inriktningen 

är en bebyggelsehöjd på två till tre våningar, till exempel mindre flerfamiljshus, tät 

radhusbebyggelse och stadsvillor men högre hus kan förekomma i vissa lägen som i 

anslutning till entréer. Begreppet medeltät stadsbebyggelse beskriver den huvudsakliga 

inriktningen för ny bebyggelse. Inom områden för medeltät stadsbebyggelse förekommer 

betydande inslag av småhusbebyggelse som bör bevaras. 

 

Områden med gles blandad bebyggelse domineras av bostäder men kan även innehålla 

handel, kontor, skolor, förskolor och andra verksamheter som inte innebär betydande störning, 

samt grönområden och nödvändig infrastruktur. Dessa områden utgörs främst av villor och 

radhus. Inriktningen bör vara en bebyggelsehöjd på högst två våningar, men enstaka högre 

hus kan vara möjliga i vissa lägen. 
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Skutskär 
 

Beskrivning 
Skutskär är kommunens centralort med utbyggd service och har en uppluckrad och utsträckt 

struktur med ett odefinierat centrum. Tätortens olika bebyggelseområden ligger avskilda från 

varandra med svaga kopplingar. Skutskär station och Dalälven är viktiga förutsättningar som 

idag inte är synliga från centrala Skutskär. Riksväg 76 (Gävlevägen) utgör en fysisk barriär 

som delar upp Skutskär i två delar. Skutskär besitter fina kvalitéer såsom närheten till 

kommunikationsstråk, Dalälven och kust- och älvnära naturområden.  

 

Tätortsstrategi 
Skutskär har idag tydliga nord-sydliga kopplingar. Järnvägen i väst med Skutskär station, 

Riksväg 76 som går rakt igenom tätorten och Dalälven i öst. Den historiska framväxten gör 

sig tydlig i nord-sydlig riktning; industrisamhället i norr, kyrkosamhället, centrum och 

stationssamhället och därefter villasamhälle söderut. De olika bebyggelseområdena i sig har 

unika och karaktärsskapande drag som är viktiga för att stärka Skutskärs identitet. De väst-

östliga kopplingarna i Skutskär mellan station, centrum och älven är svaga. 

 

 
 

Översiktsplanen föreslår att befintliga väst-östliga kopplingar ska stärkas och nya tillskapas. 

En primär koppling förstärks mellan Skutskär station och Dalälven via centrala Skutskär. 

Därutöver föreslås flera sekundära kopplingar i öst-västlig riktning. Bebyggelse med olika 

sammansättning, grad av täthet, antal våningar och bebyggelsetyper för olika delar av 

Skutskär föreslås i syfte att förtydliga centrum, stärka befintliga bebyggelseområden utifrån 

rådande karaktär samt att förhindra en utglesning. 
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Utvecklingsidé och markanvändning 
 

Bebyggelseutveckling  
 

I Skutskär föreslås cirka 600 nya bostäder 

genom nya utbyggnadsområden och 

förtätning av de centrala delarna. Den mest 

centrala delen av Skutskär föreslås utvecklas 

med tät stadsbebyggelse. Områdena i 

anslutning till centrum föreslås utvecklas 

med medeltät stadsbebyggelse och de mer 

perifera villaområdena föreslås utvecklas 

med gles stadsbebyggelse. Den tätaste 

bebyggelsen föreslås i anslutning till station, 

kollektivtrafikstråk samt service för att ge 

gott underlag samt minska transportbehovet. 

Utvecklingen av bebyggelseområdena ska 

ske utifrån deras karaktär, läge och framtida 

utvecklingspotential.  

 

Skutskär föreslås utvecklas till ett samhälle 

med mer definierat, funktionsblandat och tätt 

centrum som bygger vidare på, utvecklar och kompletterar och den befintliga 

strukturen. 

 

Utpekade utbyggnadsområden är prioriterade för ny bebyggelse. Planförslaget 

möjliggör en variation av olika bebyggelsetyper. Ny bebyggelse och förtätning 

av befintlig bebyggelse föreslås främst i stations- och centrumnära lägen med 

gång- och cykelavstånd till station och centrum. Utvecklingen av Skutskär sker 

framför allt öster om stationen och fram till Dalälven. För att förstärka Skutskärs 

koppling till älven och för att skapa trygga promenadstråk längs vattnet föreslås 

ny blandad bebyggelse i närhet till älven.  

 

Ny blandad bebyggelse föreslås även ersätta verksamhetsområdet öster om 

centrum för att ta tillvara det attraktiva läget med närhet till Bodaån och 

Dalälven. För att knyta samman området vid Folkets hus med centrum och för 

att göra att området upplevs mer tryggt att vistas i föreslås ny bebyggelse med 

bostäder och lokaler. 

 

Industriområdet söder om Skutskär vid Myrhagsvägen föreslås utökas norrut 

och söderut för att möjliggöra fler arbetstillfällen, och att störande industri i 

centrala Skutskär kan flytta ut för att ge plats åt blandad bebyggelse. 

Industriområdet kan med fördel innehålla en solcellsspark. Industriområdet bör 

avgränsas med hänsyn till befintligt motionsspår och grundvattenmagasin.  

 

Behov av en bättre väganslutning till väg 76 samt anslutning med stickspår till 

järnvägen bör utredas. 

 

Området vid Mon föreslås som utredningsområde för vattenverk. 

Kartan finns på sidan 4 i 

dokumentet ”planförslag (kartor)”. 
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Stråk 
 

Befintliga kopplingar i Skutskär ska stärkas och nya tillskapas. Inom Skutskär 

föreslås kopplingar av olika karaktär; gång- och cykelvägar med olika prioritet 

samt stråk av mer urban karaktär. Stråk ska stärka kopplingen mellan stationen 

och älvrummet i väst- östlig riktning.  

 

För att koppla stationen, centrum, Bodaån och Rotskär föreslås ett primärt stråk 

i väst-östlig riktning samt en ny gång- och cykelbro i förlängningen av 

Tebogatan/Ågatan. Därutöver föreslås förstärkning av stråk i väst-östlig 

riktning. Dessa stråk binder tillsammans samman viktiga målpunkter i centrala 

Skutskär och tydliggör ytterligare vägen till älven där befintliga promenadstråk 

och platser längs vattnet tar vid. Centralgatan ges en förlängning söderut från 

centrum, via Bodaskolan och Vinkelboda förskola till det befintliga 

rekreationsområdet med elljusspår i södra Skutskär. Det föreslås en tydlig 

hierarki mellan stråken för att samla rörelser kvälls- och nattetid så att stråken är 

befolkade och för att prioritera belysningsinsatser. Centralgatan 7 till 9 föreslås 

bli gågata.  

 

Gång- och cykelvägar ska komplettera befintligt cykelvägnät så att kontinuerliga 

vägar skapas från Skutskär centrum till viktiga målpunkter. Längs riksväg 76 

föreslås en prioriterad utbyggnad av en sammanhängande regional 

trafikseparerad gång- och cykelväg. Prioriterad utbyggnad av det lokala gång- 

och cykelvägnätet föreslås till skolor, större arbetsplatser, kollektivtrafik och 

service. Utbyggnad av det lokala gång- och cykelvägnätet avser också koppla 

rekreationsområden och kustnära målpunkter. En ny gång- och cykelbro föreslås 

mellan Rotskär och Älvskär och skogsvägen mellan Rullsand och Älvkarleby 

ridklubb. Detta medför kortare distanser mellan centrala Skutskär och Rullsands 

havsbad för gående och cyklister. 

 

För att öka trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter och för att minska 

upplevelsen av riksväg 76 som barriär föreslås en översyn av korsningpunkter 

vad gäller hastighet, hastighetssäkrande åtgärder samt över- och undergångar. 

Gävlevägen föreslås omvandlas från väg till stadsgata med 40 km/h mellan 

Vallvägen och Nygatan. Bilvägen smalnas av till fördel för sammanhängande 

och bredare gång- och cykelbanor samt trädplantering. En ny cirkulationsplats 

föreslås vid korsningen Gävlegatan/Ågatan.  

 

Vägar för busstrafiken utvecklas så att de bättre knyter ihop olika målpunkter 

som station, centrum och skolor. En ny bussterminal föreslås i anslutning till 

tågstationen medan centrumhållplatsen flyttas till Centralgatan eller 

Centrumgatan.  

Natur och rekreation 
 

Grön- och blåstrukturen är viktiga kvaliteter att värna och utveckla för den 

biologiska mångfalden, rekreation och som en del av Skutskärs identitet.  

En stadspark (Järnvägsparken) föreslås mellan stationen och centrum och en 

stadspark mellan centrum och Bodaån. Stadsparkerna bör vara 
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mångfunktionella, det vill säga ha ett varierat innehåll som tilltalar många olika 

målgrupper.  

 

I parkområdet vid Bodaån, från kyrkan i norr till Holmarna i söder, bör det 

finnas möjlighet till vattenkontakt genom bryggor och mindre båthus. Det ska 

även finnas trädplanteringar, lekplats med lekredskap för barn i olika åldrar, en 

större öppen gräsyta för picknick, lekar och bollspel, blomsterplanteringar, gott 

om sittplatser och slingriga grusgångar. Det är viktigt att plantera träd av 

varierande sorter som speglar årstidsväxlingarna, ger skugga och skapar 

rumslighet i parken. God belysning är viktigt för den upplevda tryggheten. 

Parken ska ha en tydlig koppling till centrum och avskärmning mot väg 76.   

 

Parken vid Järnvägen bör utvecklas till ett park- och strövområde. Dess 

lokalisering invid järnvägsstationen innebär goda förutsättningar för att bli en 

attraktiv mötesplats antingen för bostadsnära rekreation eller för den väntande 

tågresenären. Parken bör inrymma platser för olika aktiviteter, sittplatser, inslag 

av vatten och variationsrik vegetation samt stigar och gångstråk. De stråk som 

leder mot centrum bör tydliggöras med skyltning eller genom medveten 

gestaltning av mer urban karaktär. God belysning är viktigt för den upplevda 

tryggheten i parken och kring stationsområdet. Ljussättning och 

identitetsskapande skulpturer kan användas för att göra parken till en tydlig 

entré till Skutskär. 

 

Sambanden mellan parkerna och omkringliggande natur- och 

rekreationsområden förstärks genom gröna trädplanterade stråk. Längs 

Dalälvens kust föreslås befintligt promenadstråk utvecklas. Gröna länkar har 

pekats ut vilka innebär att gröna spridningssamband ska bevaras och förstärkas. 

Befintligt grönområde i Rotskär bevaras och utvecklas med flera platser att 

mötas och skyddas genom bildande av naturreservat. 

 

Entréer till tätortsnära natur- och rekreationsområden förtydligas genom 

information, visuella kopplingar mm. Vid entréerna kan utomhusgym och 

spontanidrottsplatser vara aktuella.  

 

Mötesplatser/målpunkter 
 

Entrén till Skutskär från tågstationen bör tydliggöras då den utgör en viktig 

målpunkt för boende och besökare. Stationshus, turistinformation eller annan 

service är positivt för att stationsområdet ska användas som mötesplats. 

Stationsområdet tillsammans med järnvägsparken bör integreras och 

tillsammans utgöra entrén till Skutskär. 

 

Befintliga mötesplatser utvecklas och nya centrala inkluderande urbana, gröna 

och blå mötesplatser skapas där stråk möts. Mötesplatserna ska ha en tydlig 

identitet och kopplas samman med väldefinierade stråk. Mötesplatserna bör 

möjliggöra spontana möten och aktiviteter.  
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Älvkarleby 
 

Beskrivning 
Älvkarleby besitter unika kultur- och naturkvalitéer. Samhället har vuxit fram och utvecklats 

utifrån platsens naturgeografiska förutsättningar och tätortens hjärta finns på den plats där 

man historiskt och idag nyttjar vattenkraften. Älvkarleby är uppdelad i sin struktur och 

bebyggelsetyngdpunkten finns i samhället öster om Älven, som också är topografiskt högt 

lokaliserade. Parallellt med bebyggelsen löper Dalälven med sin ständiga närvaro, 

Älvkarlebys tågstation är lokaliserad i den västra delen av samhället.  
 

Utvecklingsidé och markanvändning 
Älvkarlebys framtida utveckling tar sin utgångspunkt i platsens närhet till älven och naturen. 

Fokus ligger på att stärka och tillgängliggöra Kvarnskogen samt kommunens kulturella 

centrum som finns lokaliserad vid Laxön och Älvkarlebys kraftverk genom fler tydliga 

kopplingar.  

Bebyggelseutveckling 

Den framtida bebyggelseutvecklingen föreslås 

ske genom nya bebyggelseområden samt 

komplettering i anslutning till befintlig 

bebyggelse och till den lokala och regionala 

busstrafiken. Ny bebyggelse föreslås även i 

anslutning till järnvägsstationen med god 

tillgänglighet till den spårbundna trafiken samt 

till Älvkarlebys kulturella centra.  

 

I Älvkarlebys centrum föreslås bostäder med 

lokaler i bottenvåningarna. Öster om 

Östanåvägen i anslutning till befintliga 

bostäder föreslås tre utbyggnadsområden med 

medeltät blandad stadsbebyggelse. Ett 

utbyggnadsområde med bostäder föreslås även 

i anslutning till idrottsplatsen. Det skulle bidra 

till att idrottsplatsen upplevs trygg även under 

dygnets mörka timmar. Totalt föreslås cirka 

400 nya bostäder i Älvkarleby. 

 

I anslutning till järnvägsstationen föreslås ett 

större utbyggnadsområde för medeltät 

blandad stadsbebyggelse. Bebyggelsen möjliggör ett bra utnyttjande av befintlig 

infrastruktur och ett ökat underlag till kollektivtrafiken. 

 

Ett nytt industriområde föreslås söder om Älvkarleby i anslutning till befintligt 

industriområde och till goda kommunikationer vid riksväg 76 samt länsväg 291. 

På så sätt kan befintlig infrastruktur nyttjas. Vattenkraftverkets markanvändning 

bekräftas och ges möjlighet att utvecklas.  

 

Kartan finns på sidan 5 i 

dokumentet ”planförslag (kartor)”. 
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Sex områden pekas ut för utveckling av näringsliv; campingen i norra delen av 

Älvkarleby, sportfiskecenter, Turist- och konferenshotellet, vandrarhemmet- 

caféet- Kungsgården, matvarubutiken och Vattenfall research and development 

centre. 

Stråk 

Gång- och cykelnätet föreslås kompletteras både inom Älvkarleby tätort längs 

Östanåvägen, Brännmovägen och Älvkarleövägen. Det lokala gång- och 

cykelvägnätet kopplas till Upplandsleden och till det föreslagna regionala gång- 

och cykelstråket längs riksväg 76 och länsväg 291. Trafikverket utreder tre 

alternativ mellan Älvkarleby och Skutskär som också har varit ute på remiss. 

Natur och rekreation 

Grönstrukturen i Älvkarleby föreslås kopplas samman med omgivande natur 

genom gröna stråk i nord-sydlig riktning. Översiktsplanen föreslår att 

Kvarnskogen som är en central plats och nära skolan utvecklas till en naturlig 

mötesplats genom exempelvis utegym, parkbänkar och hinderbana.  

Kvarnskogen görs mer tillgänglig genom gångstråk.

 

Marma 
 

Beskrivning 
Marma samhälle utvecklades starkt med tillkomst av järnväg under 1800-talets andra hälft. 

Med tillkomst av pendeltågstrafik och ny motorväg till Uppsala följde en ny expansionstid. 

Storfjärden och vida strövområden erbjuder rika 

naturupplevelser. Marma stationssamhälle är en 

småstadsidyll vid en sjöstrand. Marma skjutfält sydöst om 

orten innebär tillsammans med järnväg och länsväg 291 en 

stark begränsning för utveckling av bebyggelse. Länsvägen 

utgör en barriär som försvårar tillgängligheten mellan 

samhället och Storfjärden.  

 

Utvecklingsidé och markanvändning  
 

Bebyggelseutveckling  

I Marma föreslås cirka 200 nya bostäder. 

Marma föreslås utvecklas i de centrala 

delarna mellan stationen och Storfjärden. Ny 

bebyggelse i form av flerbostadshus föreslås i 

anslutning till stationen. Utvecklingen ska 

föregås av en detaljplan och det är viktigt att 

beakta att det utpekade området ligger 

innanför bullerzonen från försvarets skjutfält 

som är av riksintresse. Komplettering av 

bebyggelse föreslås ske inom Marma 

tätort. I de centrala delarna föreslås en 

Kartan finns på sidan 6 i 

dokumentet ”planförslag (kartor)”. 
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blandad gles bebyggelse med bostäder och möjlighet till lokaler. 

 

Då det finns begränsade möjligheter för ny bebyggelse i Marma på grund av 

skjutfältet föreslås även ett nytt utbyggnadsområde sydväst om Marma. 

Området är ett så kallat (LIS- område). Här föreslås gles bebyggelse bestående 

av villor, radhus samt kedjehus samt utveckling av turism. Utvecklingen av 

området ska föregås av detaljplan och i planarbetet behöver hänsyn tas till 

strandskydd, riksintresse för friluftsliv samt Upplandsleden. 

Söder om Marma stationssamhälle föreslås ett område för småindustri. 

Stråk 

Länsväg 291 föreslås hastighetssäkras till 30 km/h inom Marma tätort med en 

trafiksäker och trygg övergång mellan bebyggelsen och Storfjärden. En gång- 

och cykelbana föreslås längs länsvägen inom tätorten och norrut mot 

Älvkarleby. Stråket mellan stationen, via Marma tätort ner till Storfjärden 

föreslås förstärkas och kompletteras med gång- och cykelbana. På detta sätt 

prioriteras oskyddade trafikanter och barn och unga får större möjligheter att 

röra sig fritt till olika målpunkter inom orten och till andra orter.  

 

Natur och rekreation 

Längs Storfjärden föreslås en utveckling av ett rekreativt grönt stråk som 

kopplar samman motionsslingan, centrala delar av Marma samt det södra 

utbyggnadsområdet. Badplatsen och museet föreslås utvecklas och 

spontanidrottsplats, småbåtshamn, restaurang bör tillkomma. 

 

Två gröna länkar föreslås i öst-västlig riktning i norra och södra delen av Marma 

för att möjliggöra spridningskorridorer för växt- och djurliv. 

 

Då Marma utgör porten in i Älvkarleby kommun föreslås en upprustning av 

entrén genom åtgärder som välkomnar och informerar besökaren.  

 

2.4.5 Utvecklingsorter 
 

Utveckling föreslås utöver i de prioriterade utvecklingsorterna även i utvecklingsorterna 

Långsand, Gårdskär, Tegelbruket, Högmo, Överboda, Västanån, Östanån och Älvkarleö. 

 

Långsand 
 

Beskrivning 
Långsand är geografiskt lokaliserat i den norra delen av kommunen vid kusten. Långsand 

utgörs främst av fritidshusbebyggelse från 1960-talet samt äldre bebyggelse i Gamla 

Långsand från 1700-talet och framåt. Det är attraktivt med sitt läge vid en vacker kust, en 

småbåtshamn och med badstränder. Stranden har lämnats oexploaterad som en värdefull 

resurs för en bred allmänhet och rörligt friluftsliv. Bebyggelsen har sedan länge alltmer 

utvecklats till permanenta bostäder. Befolkningen i Långsand har historiskt i huvudsak 

försörjt sig på jordbruk, skogsbruk och fiske.   
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Utvecklingsidé 
Översiktsplanen föreslår en utveckling med ny 

gles bebyggelse för att bevara goda 

förutsättningar för växt- och djurliv samt det 

rörliga friluftslivet och bibehålla områdets 

gröna karaktär. Ny bebyggelse om cirka 70 

bostäder föreslås väster och öster om Långsand. 

Viss förtätning kan även ske inom befintlig 

bebyggelsestruktur.  Det är viktigt att den 

framtida bebyggelseutvecklingen sker med 

bibehållen karaktär av gruppvis bebyggelse 

med grönska emellan. Flera nord-sydliga gröna 

kopplingar föreslås för att möjliggöra 

spridningskorridorer för växt- och djurliv och 

för allmänhetens tillgänglighet till grönområden 

och strandområden. Nybyggnation kräver noga 

hänsynstaganden till kultur- och naturvärden och även till översvämningsrisker. En utbyggnad 

av Långsand kan öka underlag för utveckling av service i samhället. Viss kompletterande 

service ges utrymme att utvecklas inom föreslagen gles bebyggelse. En gång-och cykelbana 

föreslås längs länsvägen inom Långsands tätort. 

 

Gårdskär 
 

Beskrivning  
Gårdskär är geografiskt lokaliserat i den nordöstra delen av kommunen vid kusten. Gårdskär 

har i första hand utvecklats i förbindelser över vattnet med sydligare kustområden i Roslagen. 

Till tätorten räknas Kilarna, Tisboda, Snåret, Tamsberg, Gårdskärs fiskehamn och 

Skeppsholm.  Gårdskär hörde ända till 1500-talets slut till Västlands socken och bestod av 12 

gårdar, ett torp och en utjord. Gårdskär bestod av flera små gårdsklungor med olika namn. 

Industrialiseringen genererade en tydlig riktning 

mot fiskenäringen. På 1950-talet förtätas Gårdskär 

i första hand i området mellan Västerbodana och 

Berget. På 1980 – talet planlades och 

exploaterades området Byggvägen.  Gårdskär har 

kvar sin bebyggelsekaraktär av klungby och 

omges av ett än idag brukat landskap. 

Odlingslandskapet kring Gårdskär är ett av få 

kvarvarande ställen i kommunen som 

kontinuerligt har brukats.  

 

Utvecklingsidé  
Översiktsplanen föreslår en fortsatt utveckling av 

Gårdskär med gles bebyggelse genom förtätning 

med cirka 30 bostäder. Ny bebyggelse ska 

tillkomma med hänsyn till Gårdskärs speciella 

klungbystruktur. Vid nybyggnation krävs noga 

hänsynstaganden till betydande kultur- och 

naturvärden. Odlingslandskapet i Gårdskär är 

unikt i kommunen och bevaras, utvecklas och förvaltas genom fortsatt hävd. Ny bebyggelse 

Kartan finns på sidan 8 i 

dokumentet ”planförslag (kartor)”. 

Kartan finns på sidan 7 i 

dokumentet ”planförslag (kartor)”. 
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ska inte tillkomma på odlingsbar mark. En utbyggnad av Gårdskär kan öka underlag för 

utveckling av service i samhället. Viss kompletterande service ges utrymme att utvecklas 

inom föreslagen gles bebyggelse. En gång-och cykelbana föreslås längs länsvägen inom 

Gårdskärs tätort. 

 

Tegelbruket, Högmo, Överboda, Västanån och Östanån  
 

Inom Tegelbruket, Högmo, Överboda, Västanån och Östanån föreslås cirka 100 nya bostäder.  

 

Beskrivning Tegelbruket 
Tegelbruket är lokaliserat centralt i Älvkarleby 

kommun mellan Skutskär och Älvkarleby invid 

Dalälven. Tegelbruket var tidigare betesmarker för 

den historiska radbyn och senare bosättningar i 

Älvkarleby. Här finns ett knappt fyrtiotal bostäder, 

mestadels från1900-talets första hälft. De gamla 

betes- och ängsmarkerna hotas av beskogning.  

 

Utvecklingsidé Tegelbruket  
Med närhet till älven och med ett vackert landskap 

är området attraktivt för boende trots visst avstånd 

till kollektiva kommunikationer och service. I 

jämnhöjd med marker där brukshundklubben 

huserar finns ett större låglänt parti vid vattnet som 

ger utmärkta möjligheter till bad- och småbåtsliv. 

Bebyggelse i detta område skulle med god planering 

kunna bidra till att ett värdefullt parti av älven blev 

mera tillgängligt.  De öppna områdena runt det 

gamla ålderdomshemmet är angelägna att bevara, 

förvalta och utveckla med fortsatt hävd. Ett område 

runt Stig Dagermans uppväxtgård bör undantas från 

bebyggelseutveckling med hänsyn till både gårdens 

kulturhistoria och till etablerad hästhållning. 

Kommunen har föreslagit ett större område id älven 

som LIS-område. 

 

Beskrivning Högmo  
Högmo är en mindre by framvuxen kring ett torp utflyttat från Älvkarleby i samband med 

skiftesre-form. En stor del av bebyggelsen kring Östanåvägen från Gärdesvägen och fram till 

Brännmovägen kan betecknas som det historiska Älvkarleby och är småskalig med stora 

kulturvärden.  

 

Utvecklingsidé Högmo 
Kompletteringar i Högmo bör ske mycket restriktivt och eventuella nya byggnader måste i 

skala, volymuppdelning, material och utformning i övrigt anpassas väl till kulturmiljön. Kring 

denna finns också skäl att bibehålla en buffert mot ny bebyggelse i form av grönområden. 

Utrymme finns på båda sidor om Gårdskärsvägen för småskalig komplettering av 

bebyggelsen. 

 

Kartan finns på sidan 9 i 

dokumentet ”planförslag (kartor)”. 
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Beskrivning Västanån och Östanån 
Västanån och Östanån har successivt växt fram och merparten av bebyggelsen är äldre. 

Västanån har successivt utvecklats till ett av kommunens områden för hästhållning.  

 

Utvecklingsidé Västanån och Östanån 
Exploatering av Västanån ska ske med hänsyn till hästhållning. Gles bebyggelse föreslås över 

ett större område utmed Västanån. Det är angeläget att landskapets öppna karaktär bibehålls, 

bereda rum för hästhållning och festplats.  

Den småskaliga historiska bebyggelsen utmed Östanåvägen bör åtskiljas från ny med en 

buffertzon. Även söder om Furuvägen finns utrymme för kompletterande bebyggelse. 

Området som idag är planlagt för småindustri bör omvandlas till bostäder. 

 

Beskrivning Överboda 
Överboda är en by utanför Skutskär. Stranden i Överboda är sedan länge exploaterad med en 

tydlig skärgårdskaraktär. Stranden är brant och erbjuder på få ställen nära tillträde till vattnet. 

 

Utvecklingsidé Överboda 
Området kan bli mera tillgängligt genom anläggning av en gång- och cykelväg som kan 

förbinda riksvägsbron med hängbron. Hästar hålls i alla kommundelar med viss koncentration 

i bland annat Tegelbruket-Östanån och Överboda. Utvecklng av orten kan ske genom 

förtätning inom befintlig bebyggelsestruktur. En exploatering kan förbinda Överboda med 

Ytterboda. En detaljplan medger anläggning av småbåtshamn. Tack vare hängbron är 

tillgängligheten till Skutskärs Centrum god. 

 

Älvkarleö 
 

Beskrivning  
Älvkarleö bruk anlades år 1659 av Claes 

Depken och David Leijel. Tidigare fanns på 

platsen två gårdar, en skvaltkvarn och ett 

vrakhus för laxfångst. Smide av skeppsankaren 

hade stor betydelse för brukets utveckling. I 

mitten av 1800-talet bestod bruket av två 

hamrar, stålugn, tre spikhamrar, mjölkvarn och 

sågverk. En del av bebyggelsestrukturen finns 

kvar att avläsa även om många bostäder och 

ekonomibyggnader har ersatts. 

Herrgårdsanläggningen uppfördes ursprungligen 

år 1770. Lanforsens kraftverk etablerades på 

1930-talet. Ny bostadsbebyggelse har tillkommit 

vid Klockargärdsvägen och Falludden.  

 

Utvecklingsidé 
I Älvkarleö föreslås cirka 50 nya bostäder inom 

utpekade LIS-områden samt gemensam brygga. Älvkarleö besitter idag höga historiska och 

kulturmiljövärden som bör beaktas vid kommande utveckling. Detaljplaner eller 

områdesbestämmelser med syfte att skydda miljön har upprättats för Älvkarleö. En 

utvidgning av befintligt verksamhetsområde på Älvkarleö skulle riskera komma i konflikt 

med natur- och kulturmiljövärden. 

Kartan finns på sidan 10 i 

dokumentet ”planförslag (kartor)”. 
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2.4.6 Landsbygden 
 

Älvkarleby kommun har ett varierande och kontrastrikt landskap med älven, havet, kusten och 

odlingslandskap och vill ha en levande landsbygd där människor kan bo och verka. 

Landsbygden och tätorten är beroende av varandra och utgör en helhet. För att skapa en 

långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling på landsbygden bör följande prioriteringar och 

riktlinjer följas: 

 

 Anläggningar som gynnar turism och friluftsliv, areella näringar och annan 

landsbygdsutveckling bör prioriteras. Anläggningar bör undvikas i närheten av 

värdefulla naturområden som är känsliga för störningar.  

 Kopplingar till omkringliggande bebyggelseområden, servicefunktioner, natur- och 

kulturmiljöer samt områden för rekreation och friluftslivet ska beaktas vid 

bebyggelseutveckling. 

 På landsbygden ska pågående markanvändning fortgå om inget annat anges i karta 

eller text. Enstaka bostadshus kan prövas genom förhandsbesked och bygglov förutsatt 

att VA-försörjningen säkerställs. I annat fall regleras bebyggelse och anläggningar 

genom detaljplan. 

 Lokalisera tillkommande bebyggelse intill befintliga bystrukturer och husgrupper. 

Anpassa bebyggelsen till befintlig bebyggelse, vägar, topografi, vegetation och vatten 

samt bevara landskapsbilden och kulturmiljövärden genom en medveten placering och 

skala. 

 Bygg vidare på det historiska mönstret. Anpassa ny bebyggelse till befintligt 

bebyggelsemönster och dess täthet. Ny bebyggelse bör inte placeras så att byar växer 

ihop eller där det stör ett värdefullt landskapsparti.  

 Undvik iögonfallande placeringar i öppna landskap. Ta stöd av rumsbildande element 

såsom skogsbryn, åkerholmar, sluttningar eller platser med markerad terräng för att få 

bebyggelsen att bättre smälta in i landskapet. Bebyggelsen ska upplevas vara en 

självklar del av dess omgivning. 

 Ny bebyggelse ska placeras med hänsyn till det öppna landskapet och utblickar ska 

bevaras. Bebyggelse på brukningsvärd åkermark bör undvikas. 

 Anpassa ny bebyggelse efter platsens speciella och värdeskapande förutsättningar. 

Bevara naturliga nivåskillnader och undvik markarbeten. Bevara träd och annan 

vegetation som bebyggelsen kan integreras i och omslutas av. 

 Ta hänsyn till den lokala byggnadstraditionen vad gäller utformning av ny bebyggelse, 

tillbyggnader eller förändring av befintlig bebyggelse. Bebyggelsens utformning 

avseende form, detaljer, materialval och färgsättning har betydelse för hur den nya 

bebyggelsen upplevs och passar in på landsbygden. 
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3 Riksintressen och dess säkerställande 
 

Riksintressen är nationellt betydelsefulla områden 

och har utpekats för att de innehåller nationellt 

viktiga värden och kvaliteter. Områden av 

riksintresse ska skyddas från åtgärder som 

påtagligt kan skada utpekade värden eller 

intressen. Begreppet riksintresse används om två 

olika typer av områden:  

 

 Större områden som riksdagen beslutat om 

i 4 kap. Miljöbalken. 

 Områden som är riksintressen enligt 3 kap. 

Miljöbalken och där den ansvariga 

nationella myndigheten har ett ansvar för 

att ange anspråk.  

Riksintressen ska behandlas och redovisas i den 

kommunala översiktsplaneringen så att det blir 

tydligt hur dessa förhåller sig till andra intressen 

och för att avvägningar mellan riksintressen ska 

kunna göras. Kommunen ska redogöra för hur 

riksintressena ska tillgodoses. Älvkarleby 

kommun berörs av riksintressen för naturvård, 

friluftsliv, kulturmiljö, totalförsvaret, 

yrkesfiske, skydd av vattendrag, 

kommunikationer, energiproduktion och 

energidistribution.  

 

3.1 Naturvård 
 

Billudden 
Billudden har stora geomorfologiska värden för studier av landhöjningsförlopp och 

vågerosion. Klapperstensfält och strandvallar finns flerstädes. Även materialackumulation 

med uppkomst av lagunbildningar kan studeras. Vid Brämsand finns ett geomorfologiskt 

intressant område med helt obundna dyner. Vegetationsutvecklingen i samband med 

landhöjningen är intressant. Av floristiskt intresse är flera kalkkrävande arter. Ett antal 

sällsynta och hotade kalkgynnade svamparter förekommer, bland annat olika jordstjärnor. 

Skogsmarken är av stort botaniskt värde. 

 

Bölsjön 
Bölsjön är av limnologiskt intresse i egenskap av Charasjö, en relativt ovanlig och särpräglad 

sjötyp. Chara sp är starkt kalkberoende kransalger. På grund av moränens höga kalkinnehåll 

har det mosaikartade våtmarksområdet kring sjön fått ett både säreget och artrikt växt- och 

djurliv.  

 

Stränderna kantas av små bestånd av ag som har sin nordgräns här. Andra rikkärrsarter i 

området är axag, näbbstarr och klubbstarr. I Böljsöområdet finns också flera orkidéarter. 

Kartan finns på sida 1 i dokumentet 

”Riksintresse (kartor)”. 
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Bland djuren märks blodigel. Våtmarksområdet har föga påverkat av människan och av 

betydelse för forskning och undervisning. 

 

Mararna 
Mararna är ett botaniskt intressant våtmarksområde som domineras av rikkärr och 

extremrikkärr. Extremrikkärren är förhållandevis enhetliga med kärrklomossa, prakt- och 

guldspärrmossa samt bland annat axag, klubbstarr, flugblomster och sumpnycklar. Andra 

rariteter återfinns på kalkfuktängen och vid bäcken. Områdets grunda sjöar, Charasjöar, hyser 

gölgroda och blodigel. Mararna är av stor betydelse som referensområde för forskning och 

undervisning. 

 

Skälgrundsmyren 
Skälgrundsmyren är ett extremrikkärr med mycket rik orkidéflora. Området är även 

zoologiskt intressant med förekomst av gölgroda.  

 

Ambrickafältet 
Ambrickafältet är en lämplig lokal för studier av kvartärgeologiska bildningar. Fältet utgörs 

av en vidsträckt, flack sandavlagring, huvudsakligen bildad av från Uppsalaåsen utsvallat 

material. Den västliga begränsningen utgörs av tämligen branta kanter, strandhak. I området 

finns ett flertal mer eller mindre sammanhängande strandvallar, ett flertal strandsporrar och en 

utbildad dyn.  

 

Storfjärden 
Värdefull gammal skog på öar och stränder, liksom vidsträckta säv – och fräkenområden och 

omgivande våtmarker är förutsättningar för Storfjärdens stora betydelse för såväl häckande som 

ruggande och rastande fåglar. Tångsåmurarna i områdets sydvästra del är ett av länets största 

sammanhängande extremrikkärr på över 70 hektar. Området är mycket artrikt och många 

ovanliga arter har här mycket rika förekomster. Värdefull gammal skog finns på holmar på 

myren och på småöar i fjärden utanför myren. Även angränsande skogar har stora naturvärden 

knutet till svämlövskog, sumpskog och kalkbarrskog. Geomorfologiskt intressanta är 

förekomsten av överdämda levéer. 

 

Gårdskärskusten 
Gårdskärskusten är ett låglänt, kraftigt sönderskuret område med viktiga terrestra och marina 

naturtyper, en mängd öar, grunda vatten och avsnörda vikar liksom naturskogar. Här finns 

flera unika serier av avsnörningsstadier från juvenila flador till helt avsnörda vatten, så 

kallade glosjöar. Den marina miljön karaktäriseras i mycket hög grad av dessa livsmiljöer. 

Stora delar av den marina miljön är mycket grund och det förekommer en mängd öar på vilka 

mycket sjöfågel häckar som till exempel silvertärna, fisktärna, skedand, storskrake och 

grågås. Förutom de marina områdena finns också rika landmiljöer med gräsmarker, myrmark 

och skogar. Skogarnas naturvärden varierar i området men flera delar har naturskogskaraktär. 

Skogens struktur är starkt påverkad av den pågående landhöjningen och närmast vattnet finns 

första generations skog som endast i liten utsträckning är påverkad av skogsbruket. Dessa 

skogar är rika med mycket död ved, flerskiktad och mosaikartad struktur och varierande 

trädslagsammansättning. På större hällområden finns tallskog med gamla grova tallar och 

döda träd. I vissa delar förekommer sumpskog.  
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Komossen  
Komossen innehåller en av Upplands största sammanhängande extemrikkärrsytor. Rikkärret 

innehåller stora populationer av karaktäristiska kalkkärrsarter, inklusive flera sällsynta och 

hotade kärlväxter, mossor och snäckor. Inslag av fattigare kärr, tallmosse och myrholmar gör 

området mer mångformigt vilket ytterligare ökar värdena. Omgivande sumpskogar har också 

höga biologiska kvaliteter, bl.a. flera sällsynta och rödlistade växter och en hög andel lövträd. 

Sumpskogarnas värden kommer att stiga i takt med att skogen åldras. 

 

3.2 Skyddade vattendrag 
 

Riksintresset syftar till att skydda Daläven mot ytterligare vattenkraftverk, vattenreglering 

eller vattenöverledning för kraftändamål enligt Miljöbalken kap. 4 § 6. 

 

3.3 Friluftsliv 
 

Nedre Dalälven (enligt 4 kapitlet MB) 
Nedre Dalälven är utpekat som riksintresse enligt 4 kapitlet 2 § Miljöbalken (MB) på grund 

av områdets höga natur- och kulturvärden. Lagtexten säger att turismens och friluftslivets, och 

då främst det rörliga friluftslivets, intressen ska prioriteras vid bedömningen av tillåtligheten 

av exploateringsföretag eller andra ingrepp inom området. Det samlade värdet i området 

förknippas med att: 

 

 landskapet hålls öppet 

 utsikter och skönhetsvärden värnas och tillskapas 

 tillgänglighet garanteras 

 förändringar inom känsliga kulturmiljöer underställs tydliga krav på anpassning så att 

byggnaders och miljöers karaktärsdrag bibehålls 

 estetiska värden främjas 

 buller undviks 

 växters och djurs livsbetingelser tillgodoses 

 

Utveckling och förändring i området bör bidra till att höja det samlade värdet i området. 

 

3.4 Kulturmiljö 
 

Älvkarlebyfallen 
Området är en kombinerad kommunikations-, kraftverks- och militärmiljö vid strid 

forssträckning av Dalälven med anläggningar från i huvudsak 1800-talet och början av 1900-

talet.  

 

Karl XIII:s rekonstruerade bro från 1810-talet med brovaktarstuga, Svea ingenjörstruppers 

läger på Laxön från 1880-talet, turisthotell från 1890-talet och Älvkarleby kraftverk från 

1910-talet - dåtidens största - med tillhörande personalbostäder. 

 

Marma läger 
Området är en arkitektur- och teknikhistoriskt värdefull militärmiljö från 1880-talet.  
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Militärläger med axial plan och lägerbyggnader för Svea artilleriregemente i påkostad 

träarkitektur intill skjutfält för långskjutande artilleri, som var en militärteknisk innovation vid 

tillkomsttiden.  

 

Kommunikationer 
Inom kommunen är väg E4 av riksintresse för kommunikationer. E4 ingår i det av EU 

utpekade Trans European Transport Network, TEN-T. Vägarna som ingår i TEN-T är av 

särskild internationell betydelse. Väg E4 sträcker sig genom hela Sverige, från Helsingborg 

till Haparanda, och är en viktig väg för långväga transporter av såväl gods som personer.  

 

Inom kommunen är Ostkustbanan av riksintresse av för kommunikationer. Den har 

internationell betydelse och ingår i det Transeuropeiska Transportnätverket (TEN-T) och det 

strategiska godsnätet.  

 

3.5 Sjöfart 
 

I kommunen är farleden utmed kusten av riksintresse. I Skutskär finns även en telemast som 

är av riksintresse som navigeringshjälpmedel. 

 

3.6 Eldistribution 
 

Ledningar i stam- och regionnät med högspänning om 70kV eller mera är av riksintresse. 

Stamledningar finns i kommunens sydligaste del och regionledningar såväl i nord-sydlig som 

i öst-västlig riktning med anknytning till vattenkraftverken i Älvkarleby och Lanforsen.  

 

3.7 Energiproduktion 
 

Det finns två riksintresseområden för havsbaserade vindkraftsanläggningar inom kommunen, 

Finngrundet/Utsjöbanken och Campsgrund. Finngrundet/Utsjöbanken tillhör landets högst 

rangordnade utbyggnadsområden vid planering av storskaliga vindkraftparker. Utredning 

pågår om uppförande av 130 verk. 

 

3.8 Totalförsvaret 
 

Skjutfältet i Marma är av riksintresse för totalförsvaret. För stora delar av den södra delen av 

kommunen gäller ett förordnande om samråd utifrån hänsyn till försvarsmaktens intressen. 

Verksamheten innebär påverkan på omgivningen inom influensområdet genom skottbuller 

och annan påverkan. Fältet har varit i bruk sedan 1881, inledningsvis som skjutfält för Svea 

artilleriregemente (A1) fram till 1963. Marma skjutfält omfattar drygt 2000 hektar.  

 

3.9 Yrkesfiske 
 

Hela kusten i kommunen är av riksintresse för yrkesfiske (i Skutskärs hamn råder dock 

fiskeförbud). Anläggningarna för odling av lax och öring på Västanån, i Kungsådran och vid 

Brobacken i Älvkarleby har av Fiskeriverket pekats ut som Särskilt skyddsvärda befintliga 

fiskodlingsanläggningar 
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3.10 Säkerställande av riksintressen 
 

Enligt 3 kap. 5 § PBL ska det framgå av översiktsplanen hur kommunen avser att tillgodose 

riksintressen enligt 3 och 4 kap. miljöbalken. I översiktsplanen anges rekommendationer som 

bidrar till att säkerställa riksintressena. 

 

Kommunen delar de statliga myndigheternas uppfattning om utpekade riksintresseområden 

förutom vad gäller avgränsningen av riksintresset för friluftsliv vid tätorterna Skutskär och 

Älvkarleby. Kommunen anser att avgränsningen av riksintresse för friluftsliv MB 3 kap. 6 § 

och 4 kap. 2 § behöver ses över i förhållande till tätorterna Skutskär och Älvkarlebys områden 

som är ianspråktagna för bebyggelse, samt i förhållande till de kärnvärden som finns. 

Nuvarande avgränsning innebär att hela Älvkarlebys tätort och stora delar av Skutskärs tätort 

ligger inom riksintresse för friluftsliv. 

 

Kommunen har tagit hänsyn till riksintressena i översiktsplanen och kommer tillgodose 

riksintressena i samband med detaljplanering, bygglovgivning, förhandsbesked och annan 

tillståndsprövning.  

 

I nedanstående avsnitt beskrivs hur Älvkarleby kommun tillgodoser och bemöter 

riksintressena. Av tabellen framgår vilka av översiktsplanens föreslagna förändringar av 

mark- och vattenanvändning som berör riksintressen. 

 

Riksintresse Mark- och vattenanvändningens påverkan på och säkerställande av 

riksintressena 

NATURMILJÖ, MB 3 kap. 6 § För att skydda riksintressets kärnvärden föreslås flera 

områden bli naturreservat: Gårdskärskuten, Häcksören, Rotskär, Komossen, Mararna och 

Tångsåmurarna. 

N1 Billuddenområdet Inga förändringsförslag berör riksintresset.  

N2 Bölsjön Inga förändringsförslag berör riksintresset.  

N3 Mararna Inga förändringsförslag berör riksintresset.  

N5 Ambrickafältet Inga förändringsförslag berör riksintresset.  

N57 Storfjärden Området väster om den grävda kanalen i LIS-området mellan Marma 

stationssamhälle och Marma by ligger inom riksintresset. 

Riksintressets värden ska säkerställas vid detaljplanering av området. 

Idag finns en gällande, outnyttjad detaljplan för bostäder. 

N69 Gårdskärskusten Inga förändringsförslag berör riksintresset.  

N70 Komossen Inga förändringsförslag berör riksintresset.  

NATURA 2000, MB 4 kap. 8 § 

Båtfors Inga förändringsförslag berör området.  

Marma Inga förändringsförslag berör området.  

Komossängen Inga förändringsförslag berör området.  

Flät Inga förändringsförslag berör området. 

Komossen Inga förändringsförslag berör området. 

Gårdsskärskusten Inga förändringsförslag berör området.  

Mararna Inga förändringsförslag berör området.  

Bölsjön Inga förändringsförslag berör området. 

NATURA 2000 forts.  

Billudden Inga förändringsförslag berör området.  
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Riksintresse Mark- och vattenanvändningens påverkan på och säkerställande av 

riksintressena 

Gropholmarna Inga förändringsförslag berör området.  

Långsandsörarna Inga förändringsförslag berör området.  

Tångsåmurarna Inga förändringsförslag berör området.  

Västanån Inga förändringsförslag berör området.  

Östanån Inga förändringsförslag berör området.  

FRILUFTSLIV MB 3 kap. 6 § 

C1 Nedre Dalälven 

och Billudden 

I Skutskär ligger utvecklingsområde för näringsliv/turism inom 

riksintresset. Översiktsplanen bekräftar pågående markanvändning 

och ger viss möjlighet till utveckling av småbåtshamnen som kan gå i 

linje med riksintresset.  

 

I Älvkarleby ligger de flesta föreslagna utbyggnadsområdena och 

industriområdena inom riksintresset. De östra utbyggnadsområdena 

ligger i direkt anslutning till befintlig bostadsbebyggelse och bedöms 

inte påverka kärnvärdena i riksintresset. Ett av utbyggnadsområdena 

utgör befintligt område för verksamheter som genom detaljplan 

föreslås ändras till område för blandad bebyggelse. Ett område har en 

gällande detaljplan som medger bostäder och där utbyggnad pågår. 

Vid detaljplanering av utbyggnadsområdena väster om Dalälven ska 

riksintressets kärnvärden säkerställas. En del av områdena ligger 

redan avskurna från strandområdet med riksväg och järnväg. 

 

Samtliga LIS-områden ligger inom riksintresset och inom dessa 

föreslås gles bebyggelse. Säkerställande av riksintresset sker i 

samband med detaljplaner.  

 

Riksintresse Mark- och vattenanvändningens påverkan på och säkerställande av 

riksintressena 

KULTURMILJÖ MB 3 kap. 6 § 

 K1 Älvkarlebyfallen  Utvecklingsområde för näringsliv/turism samt utbyggnadsområde 

ligger nära riksintresset. Utvecklingen av näringsliv och turism ska 

ske inom pågående markanvändning och reglering. LIS-område ligger 

delvis inom riksintresset. Särskild hänsyn ska tas till den 

kulturhistoriska miljön och landskapsbilden så att riksintresset inte 

påtagligt skadas. Vid detaljplaneläggning ska särskilt värdefulla 

kulturvärden skyddas. 

 

K2 Marma läger  Verksamhetsområde ligger delvis inom riksintresset men avgränsas av 

järnvägen. I samband med detaljplan ska särskild hänsyn tas till den 

kulturhistoriska miljön och landskapsbilden så att riksintresset inte 

påtagligt skadas. 

  

JÄRNVÄG, MB 3 kap. 8 § 

Ostkustbanan I Skutskär och i Marma angränsar verksamhetsområdet till 

riksintresset. Föreslagen markanvändning innebär inga begränsningar 

för riksintresset. Genom detaljplan säkerställs bebyggelsefritt avstånd. 

VÄG, MB 3 kap. 8 § 



Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, samrådshandling, 2018-03-16 

 

 

48 

 

 

Riksintresse Mark- och vattenanvändningens påverkan på och säkerställande av 

riksintressena 

Väg 76 och 291 I Skutskär angränsar verksamhetsområdet till riksintresset. Väg 76 går 

genom ett utbyggnadsområde och gränsar till ett utbyggnadsområde. I 

Älvkarleby ligger flera utbyggnadsområden samt verksamhetsområde 

nära riksintresset. I Marma angränsar verksamhetsområde och LIS-

område till riksintresset. Utbyggnadsområdena regleras och kommer 

att regleras med detaljplaner och där säkerställs riksintresset med 

byggnadsfritt avstånd samt hänsyn tas till risk och buller utifrån 

utredningars resultat.  

 

VINDBRUK, MB 3 kap. 8 § 

Två områden för 

havsbaserat vindbruk, 

Campus grund 

respektive Finngrundet 

Västra banken.  

Inga förändringsförslag berör dessa riksintressen. De redovisas som 

områden för vindbruk i planen. 

TOTALFÖRSVARET, MB 3 kap 9 § 

Skjutfältet i Marma. I Älvkarleby och Marma ligger flera utbyggnadsområden, 

verksamhetsområden och LIS-områden inom eller delvis inom 

riksintressets influensområde vad gäller buller. Inget område ät 

beläget inom riksintresset. Alla översiktsplaner, detaljplaner och 

bygglov inom influensområdet samt tillstånd enligt Miljöbalken ska 

remitteras till Försvarsmakten. Känsligheten för buller från skjutfältet 

rör främst bostäder, skolor och förskolor. Detaljplaner och bygglov 

ska inte medföra påtaglig skada för riksintresset. 

 

TURISM O RÖRLIGT FRILUFTSLIV, MB 4 kap. 2 § 

Nedre Dalälven Nästan alla planalternativets utbyggnadsområden, 

verksamhetsområden och LIS-områden ligger inom riksintresset.  

Riksintresset för friluftsliv ska skyddas mot åtgärder som påtagligt 

skadar friluftslivets kärnvärden. I samband med detaljplanering ska 

detta säkerställas. 
 

Riksintresse Mark- och vattenanvändningens påverkan på och säkerställande av 

riksintressena 

SKYDDADE VATTENDRAG, MB 4 kap. 6 § 

Dalälven Inga förändringsförslag berör riksintresset. 

SJÖFART, MB 3 kap. 8 § 

Farleden utmed kusten. I Skutskär ligger industriområde delvis inom riksintresset. Området är 

befintligt, men gällande detaljplan medger utbyggnad. 

YRKESFISKE, MB 3 kap. 5 § 

Hela kusten i 

kommunen.  

 

Industriområde i Skutskär ligger delvis inom riksintresset. Området är 

befintligt, men gällande detaljplan medger utbyggnad. Några 

utbyggnadsområden i Skutskär ligger nära eller tangerar riksintresset, 

men bedöms inte påverka det. 
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4 Miljökvalitetsnormer 
 

Miljökvalitetsnormer (MKN) har funnits som styrmedel i svensk lagstiftning sedan år 1999 då 

föreskrifter om miljökvalitetsnormer skrevs in i miljöbalkens femte kapitel. Det övergripande 

syftet med normerna är att skydda människors hälsa och naturmiljön. Miljökvalitetsnormer 

kan hänföras till olika EG-direktiv för miljökvalitet. I PBL står att kommunens översiktsplan 

ska redovisa de allmänna intressen och de miljö- och riskfaktorer som bör beaktas vid beslut 

om användningen av mark och vattenområden. Av planen ska även framgå hur kommunen 

avser att iaktta åtgärder för att följa gällande miljökvalitetsnormer. 

 

Miljökvalitetsnormer syftar till att säkra egenskaper i miljön som är av betydelse för 

människors hälsa och miljö. Det långsiktiga syftet är att varaktigt skydda eller avhjälpa skador 

eller olägenheter för dessa intressen. Indirekt kan förbättrad miljökvalitet för dessa ändamål 

även förbättra förutsättningarna för andrafaktorer. 

 

4.1 Miljökvalitetsnormer för luft  
 

Gällande gräns- och målvärden ska uppnås fram till 2020. Miljökvalitetsnormerna omfattar 

koncentrationen av partiklar (med partikelstorlek PM2,5 och PM10) i luften samt 

koncentrationen av följande ämnen: Bens(a)-pyren, arsenik, kadmium, nickel, bly, 

kvävedioxider, kväveoxider, svaveldioxid, kolmonoxid, ozon och bensen. De normer som är 

svåra att följa är vanligtvis de för kvävedioxid och de för partiklarna PM10. Idag gällande 

förordningar och föreskrifter för utomhusluft finns att läsa i Luftkvalitetsförordningen 

(2010:477).  

 

Miljökvalitetsnormerna för utomhusluft gäller i hela landet. Med utomhusluft avses enligt 

förordningen utomhusluften med undantag för arbetsplatser samt vägtunnlar och tunnlar för 

spårbunden trafik. De flesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer som ska följas, medan 

några är så kallade målsättningsnormer som ska eftersträvas. Normerna baseras 

huvudsakligen på krav i EU-direktiv. 

 

Kommunen ska kontrollera luftkvaliteten 
Kommunen ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten för de flesta miljökvalitetsnormerna, 

antingen i samverkan med andra kommuner eller på egen hand. Kommunen ansvarar även för 

att tillhandahålla aktuell information om föroreningsnivåerna. Naturvårdsverket ansvarar för 

kontroll av miljökvalitetsnormerna för kväveoxider och svaveldioxid i regional bakgrund 

(landsbygd) samt miljökvalitetsnormerna för marknära ozon. 

 

Särskilt viktigt är att utreda nya planer som kan medföra en påtaglig trafikökning och ge 

tydliga ökningar av föroreningshalter vid gator och vägar. Även vid nyanläggning av vägar 

och gator är bedömning av påverkan av miljökvalitetsnormer särskilt viktigt. I Älvkarleby 

kommun finns de högsta partikelhalterna längs E4ans sträckning genom kommunen samt 

längs riksväg 76:s sträckning genom Skutskär. 

 

Åtgärdsprogram 
För alla miljökvalitetsnormer har fastställts en tidpunkt då de ska vara uppfyllda. Om en 

miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas, kan ett åtgärdsprogram behöva 

upprättas av kommunen eller länsstyrelsen. Bestämmelser om åtgärdsprogram finns i 

miljöbalken och luftkvalitetsförordningen. För miljökvalitetsnormer för luft är det 
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Naturvårdsverket som ska bedöma behovet av åtgärdsprogram. Länsstyrelsen ska upprätta 

programmet om man inte överlåter till kommunen att ta fram och besluta om programmet. 

 

Normen för kvävedioxid  
Då personer utsätts för höga kvävedioxidhalter ökar luftrörens känslighet och lungornas 

funktion försämras. Personer med svår astma och bronkit är särskilt utsatta. Vid all 

förbränning i luft bildas kvävedioxid. Det är trafiken (främst personbilar och lastbilar men 

också buss- och båttrafiken) som är den största utsläppskällan för kvävedioxid. Stora utsläpp 

kommer även från förbränningsanläggningar (oljeeldning och olika industriprocesser). Vindar 

från utlandet medför också att kvävedioxidhalten ökar. 

 

Normen för partiklar (PM10)  
Höga partikelhalter kan medföra påverkan på lungfunktionen, lungsjukdom och ökad 

dödlighet. Särskilt utsatta är personer med sjukdomar i luftvägar, hjärta eller kärl. PM10 

betecknar partiklar med en diameter mindre än 10 µm (0,01 mm). Dessa partiklar kan i sin tur 

delas upp i ultrafina, fina och grova partiklar. Liksom för kvävedioxid bildas partiklar vid all 

förbränning. Den största utsläppskällan för partiklar är biltrafiken. Även väghållning är en 

stor utsläppskälla t.ex. genom sandning och saltning. Höga partikelhalter är därför ett typiskt 

nordiskt problem i och med att PM10 halterna ökar kraftigt i vinterväglag. 

 

Möjliga åtgärder för förbättrad luftkvalitet  
Genom att sänka hastigheten på vissa gator är en förhoppning att partikelhalterna i luften ska 

minska. Denna åtgärd har vidtagits i bland annat Stockholm, Göteborg och Uppsala samt av 

Trafikverket på vissa vägsträckor av E4 och E18 i Stockholms län.  

 

En annan åtgärd är att minska mängden vägdamm som rörs upp. Antingen genom att spreja 

vägbanan med saltlösning för att hålla den fuktig och förhindra emittering av damm eller 

genom en intensifierad och tidigarelagd sandupptagning efter vintersäsongen.  

4.2 Miljökvalitetsnormer för vatten 
Kartor till detta avsnitt finns på sidorna 1 till 7 i dokumentet ”Miljökvalitetsnormer 

(Kartor)”. 

 

Utgångspunkten för arbetet med förvaltning av vatten är avrinningsområden och vattnets 

naturliga väg i landskapet. Det är inte de administrativa gränserna mellan kommuner och län 

som är viktiga. I arbetet ska vattenresurserna betraktas både som ett naturvärde och som en 

social och ekonomisk resurs.  

 

Ett samordnat vattenförvaltningsarbete, där alla aktörer arbetar mot samma mål utifrån ett 

avrinningsområdesperspektiv, kallas integrerad vattenförvaltning. Vattenförvaltningen 

ska involvera alla som berörs av vattenfrågor såsom näringsliv, kommuner, markägare, 

intresseorganisationer med flera. 
 

Vattendirektivet är ett regelverk som ställer krav på alla EU:s medlemsländer att uppnå god 

vattenkvalitet. Det bygger på ett helhetsperspektiv där vattnets vägar följs istället för 

administrativa gränser. I Sverige förverkligas vattendirektivet i svensk miljölagstiftning 

genom vattenförvaltningen. Arbetet med vattenförvaltningen sker i sexårscykler. Gällande 

programperiod pågår till 2016–2021. 
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Med utgångspunkt i avrinningsområden har Sverige delats in i fem vattendistrikt, där en 

länsstyrelse per distrikt utsetts till vattenmyndighet. Älvkarleby ingår i Bottenhavets och 

Norra Östersjöns vattendistrikt. Inom varje vattendistrikt upprättas förvaltningsplaner och 

åtgärdsprogram som redovisar vad kommuner och myndigheter behöver göra för att uppfylla 

de miljökvalitetsnormer som föreskrivits inom gällande programperiod. Målet är att åtgärda 

övergödning, försurning, miljögifter och annan påverkan på sjöar och på vattendrag. 

 

I förvaltningsplanernas åtgärdsprogram (Förvaltningsplan 2016–2021 för Bottenhavet och 

Förvaltningsplan 2016–2021 för norra Östersjön) anges vad kommuner behöver göra i 

samband med planering och prövning för att miljökvalitetsnormerna för vatten ska nås. 

Kommunen ansvarar för åtta utpekade punkter. Kommunen ska i miljöbalkstillsyn prioritera 

och ställa krav så att miljökvalitetsnormerna kan följas. Andra ansvarsområden är att 

kommunen ska utveckla vatten- och avloppsplaner och dagvattenplan. 

 

Planering och exploatering får inte leda till att försämrad vattenkvalitet enligt vattendirektivet. 

 

Ekologisk status idag 
Ekologisk status för vattendrag i kommunen är måttlig utom för Sandbyån som har 

otillfredsställande status. Ekologisk status för sjöarna Storfjärden och Stallfjärden är måttlig. 

 

Ekologisk status för kusten är måttlig vid Gävlebuktens utsjövatten. I Karlholmsfjärden är 

ekologisk status otillfredsställande på grund av övergödningen. 

 

Mål ekologisk status 
Miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska nås till 2021 för alla vattendrag utom för 

Sandbyån som är satt till 2027. Miljökvalitetsnormen god ekologisk status ska nås till 2021 

för sjöarna Storfjärden och Stallfjärden. Tidsfristen för ekologisk status i vattendrag och sjöar 

är satt på grund av höga kostnader för restaurering av vandringshinder, flödesförändringar och 

fysiska påverkan som att vattnet kan vara rätat och rensat. 

 

Miljökvalitetsnormen god ekologisk status för kusten vid Gävlebuktens utsjövatten har 

tidsfrist till 2027. Åtgärderna för denna vattenförekomst behöver genomföras till 2021 för att 

god ekologisk status ska kunna nås till 2027.  

 

Risk att mål ekologisk status inte uppfylls 
God ekologisk status för kustvatten med avseende på näringsämnen kan inte uppnås till 2021 

på grund av att över 60 procent av den totala tillförseln av näringsämnen kommer från utsjön. 

Det är även problem med för höga halter zink. Det finns en risk att god ekologisk status inte 

uppnås för sjöarna och vattendragen. 

 

Kemisk status idag 
Kemisk status för vattendrag uppnår ej godkänd ytvattenstatus, vilket beror på att gränsvärdet 

för PBDE och kvicksilver överskrids i fisk. Sjöarna är oklassade. 

 

Kemisk ytvattenstatus för kusten är ej god kemisk status vilket beror på att gränsvärdet för 

PBDE och kvicksilver överskrids i fisk. 

 

Kvicksilver har använts i kemisk industri och vid pappers- och massabruk men också vid 

betning av säd och i elektriska apparater som lysrör. Kvicksilver är mycket giftigt och i stort 
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sett all användning är idag förbjuden. Men fortfarande är halterna av kvicksilver i vatten för 

höga och landet kommer under en lång tid fortsätta att ha förhöjda kvicksilverhalter i fisk. 

 

Det bromerade flamskyddsmedlet PBDE användes tidigare till att förhindra bränder och fanns 

i elektroniska apparater, textilier och möbler. PBDE är nu förbjudet men ämnet finns kvar i 

miljön. Förhöjda halter i fisk hittas i de flesta sjöar, vattendrag och kustvatten. 

 

Den kvantitativa och kemiska statusen för grundvatten är god. Grundvattentillgången i 

Uppsalaåsen god och av god kvalitet. 

 

Mål kemisk status 
God kemisk status ska uppnås för alla vatten och vattendrag. Tidsfrist att uppnå målen finns 

till 2027. 

 

Risk att mål kemisk status inte uppfylls 
Det finns en risk att ingen vattenförekomst eller vattendrag klarar miljökvalitetsnormen för 

kemisk status till 2027. 

 

4.3 Buller 
 

Den 1 september år 2004 trädde en förordning för omgivningsbuller i kraft. I samband med 

detta meddelades även en miljökvalitetsnorm för buller enligt följande: ”Genom kartläggning 

av omgivningsbuller samt upprättande och fastställande av åtgärdsprogram ska det 

eftersträvas att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter på människors hälsa 

(miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. 2 § första stycket 4 MB)”. Miljökvalitetsnormen för buller är 

uttryckt som en målsättningsnorm. 

 

Buller definieras som oönskat ljud och kan orsaka trötthet, stress, sömnstörningar och högt 

blodtryck. I den fysiska planeringen är det av stor vikt att bevaka att bullernivåer blir 

godtagbara vid nybyggande och anläggning av trafikstråk mm.  

 

För biltrafik kan hastighetsbegränsningar bidra till en bättre ljudmiljö. Även åtgärder för att 

lägga om trafik till mindre störande stråk kan bidra till en bättre miljö. Kommunen har också 

inför anläggning av nya bostadsområden skyldighet att planera dessa så att bullerproblem 

minimeras, inte minst för att ta vara på dyrbara investeringar i infrastruktur.  

 

För större stråk på väg och järnväg har Trafikverket ansvar att inte bidra till ohälsosamt 

buller. Om buller från vägar och järnvägar överskrider antagna riktvärden har Trafikverket 

skyldighet att vidta ljuddämpande åtgärder. 

 

Vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation, eller väsentlig ombyggnad 

av, trafikinfrastruktur är 30 dBA riktvärdet inomhus och 45 dBA maximalnivå för plötsliga 

höga ljud. För befintlig bebyggelse avseende buller från järnvägstrafik gäller inomhus nattetid 

55 dBA som maximalnivå. Riktvärde för accepterade bullernivåer från trafikbuller vid 

bostadsbyggnads fasad för bostäder upp till 35 kvm är 65 dBA. För bostäder större än 35 kvm 

är motsvarande siffra 60 dBA. Riktvärde vid nybyggnad för utomhusbuller från järnväg är 55 

dBA och vid uteplats 70 dBA. Riktvärdena anges i Förordning om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader (SFS 2015:216). 
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I kommunen utgör verksamheterna vid Skutskärs bruk och hamn samt vid Marma skjutfält en 

betydande bullerspridning till omgivningen. För dessa verksamheter sker en särskild 

miljöprövning av Länsstyrelsen. 

Kommunen har en begränsad yta. Det är därför av stor vikt att även åtgärder i obebyggda 

trakter noga övervägs så att vissa områden kan bevaras så tysta som möjligt. 
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5 Genomförande och konsekvenser  
 

5.1 Genomförande 
 

För att uppnå målen med översiktsplanen och säkerställa ett genomförande av dess intentioner 

behövs samverkan mellan många olika parter. Genomförandet av översiktsplanen ska ske 

genom redan etablerade samverkansformer. I viss utsträckning krävs nya samverkansformer. 

Älvkarleby kommun har en stor roll genom planmonopolet enligt Plan- och bygglagen, den 

verksamhet som kommunen bedriver, samt en viss roll genom sitt ägande av mark- och 

vattenområden. För genomförandet av översiktsplanen krävs en aktiv strategisk 

markpolitik. Den kan ge en inriktning och underlätta processer i samband med planering av 

den fysiska strukturen. Kommunen ska äga, förvalta och utveckla fastigheter som är av 

strategisk betydelse. En markinventering bör göras för att belysa möjligheten att nyttja mark 

för förskolor, skolor, särskilda boenden, äldreboenden och idrotts- och fritidsanläggningar. 

 

En tydlighet i kommunens vilja att bevara, förvalta och utveckla naturmiljöer, kulturmiljöer 

och den byggda miljön samt en kontinuerlig dialog med invånarna ger bra beslutsunderlag, 

underlättar kommande beslut och deras genomförande. 

 

Då merparten av marken i kommunen ägs av privata markägare. Älvkarleby kommun äger en 

del mark i anslutning till tätorterna. I många stadsbyggnadsfrågor är ett nära samarbete med 

markägare, exploatörer och företag av stor betydelse. Enskilda intressen kan i stor 

utsträckning bidra till att utvecklingsstrategin för Älvkarlebys översiktsplan uppnås. 

Kommunen bör utveckla en organiserad form för ett sådant samarbete.  

 

Samarbete med angränsande kommuner, statliga och regionala organ krävs för att lösa 

flera frågor långsiktigt och gemensamt. De statliga och nationella intressena har företrädare 

som Energimyndigheten, Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Sjöfartsverket, 

Trafikverket och Vattenmyndigheten. Länsstyrelsen har här en samordnande roll. Landstinget 

ansvarar för kollektivtrafiken. När det gäller kollektivtrafiken är Älvkarleby kommun 

beroende av Region Uppsala samt Trafikverket då flera viktiga vägar är statliga.  Samarbetet i 

regionen om gemensam arbetsmarknad, bostadsmarknad samt utbildning bör utvecklas. Ett 

regionalt och mellankommunalt samarbete bör utvecklas vad gäller godshamnar. 

 

Samarbete om vatten och avlopp fortsätter genom Gästrikevatten och samarbetet om 

vattenförekomsters miljökvalitetsnormer fortsätter inom vattendistrikten och vattenråden. 

 

5.2 Konsekvenser  
 

Översiktsplanen för Älvkarleby kommun skapar genom föreslagen utvecklingsstrategi och 

mark- och vattenanvändning förutsättningar som på sikt säkerställer robusta ekologiska, 

sociala och ekonomiska strukturer.  En viktig ambition har varit att hitta en balans mellan 

bevarande och utveckling samt att finna ett angreppssätt som tillgodoser kommunala, 

regionala och nationella intressen. Översiktsplanens tyngdpunkt på utveckling inom 

prioriterade utvecklingsorter inriktar den framtida utvecklingen till kollektivtrafiknära lägen 

och koncentrerar den tillkommande bebyggelsen till redan byggda strukturer. Detta medför en 

god hushållning av befintliga resurser.  Föreslagen utveckling utanför de prioriterade 

utvecklingsorterna kompletterar och utvecklar befintliga bebyggelsestrukturer, skapar 

förutsättningar för en bärkraftig landsbygdsutveckling och tillgängliggör naturområden.  
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Översiktsplanen föreslår en funktionsintegrerad och varierad bebyggelse som möjliggör olika 

hustyper. Detta skapar förutsättningar för en positiv social utveckling. På sikt kommer en 

högre koncentration av bebyggelse i de prioriterade utvecklingsorterna att stödja en 

utbyggnad av handel- och servicefunktioner samt kollektivtrafik. Översiktsplanen föreslår en 

trafikstruktur som kompletterar den redan befintliga vägstrukturen och som är integrerad med 

bebyggelsen. Översiktsplanen fokuserar på utbyggnad av gång- och cykelvägar och satsningar 

på kollektivtrafik. Detta underlättar att göra klimatsmarta val och minskar Älvkarleby 

kommuns klimatpåverkan.  
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6 Förutsättningar 
 

6.1 Markägoförhållanden och planlagd mark 
Karta till detta avsnitt finns sida 1 i dokumentet ”Förutsättningar (Kartor)”. 

 

Merparten av fastigheterna i kommunen ägs av privata markägare. Kommunen äger mark i 

Skutskär, Älvkarleby, Marma, Gårdskär, Rullsand och Älvkarleö. 

  

6.2 Naturmiljö 

Geologi 
Karta till detta avsnitt finns sida 2 i dokumentet ”Förutsättningar (Kartor)”. 

 

Älvkarleby ligger på en mer än 600 miljoner år gammal flack utjämnad berggrundsyta. Den 

jämna ytan har slipats fram genom långvarig erosion i ett ursprungligen mer kuperat landskap. 

Berggrunden domineras av gnejsartad urgranit men det finns även inslag av yngre granit, 

pegmatit, leptitgnejs och partier med enbart kvarts. Marken har en hög kalkhalt. 

 

Huvudsaklig jordart är morän, men i och omkring Nedre Dalälven finns svämlera och älvsand 

sedimenterade. Moränen är i huvudsak rik på block och kraftigt svallad. I trakterna kring 

Djupsjön, Storön och Gårdskär finns partier med grovblockig morän. Svallningen beror på att 

Älvkarleby kommun ligger under högsta kustlinjen, vilket innebär att landskapet varit täckt 

med vatten under någon del av efteristiden. Avlagringar från svallningen, som sand och ler, 

finns i dalgångar och andra lägre partier.  

 

En 500 kilometer lång rullstensås, Uppsalaåsen, sträcker sig genom hela kommunen från 

söder till norr. Uppsalaåsen är tydligast i trakten kring Marma skjutfält där den söder om 

Marma läger når ca 55 meter över havet och utgör kommunens högsta punkt. I övrigt är 

landskapet flackt och i nordöstra delen finns stora inslag av sankmarker. Älvkarleby kommun 

är ett geologiskt sett mycket ungt landskap. Efter inlandsisens avsmältning låg det under 

några tusen år täckt av havet och först för ca 4500 år sedan började landet höja sig som öar ur 

havet.  

 

Naturtyper och höga värden 
Karta till detta avsnitt finns sida 3 i dokumentet ”Förutsättningar (Kartor)”. 

 

Älvkarleby kommun består till största delen av skog. Landarealen består till över 70 % av 

skogsmark. Den biologiska mångfalden är därför i stor utsträckning knuten till skogen och 

dess naturtyper och arter. Fyra huvudsakliga landskapstyper kan urskiljas inom kommunens 

gränser: Dalälven, skogen, kusten och odlingslandskapet. 

 

Dalälven
Älvkarleby ligger i Älvlandskapet Nedre Dalälven som ingår i FN-organet UNESCO´s 

Biosfärprogram på grund av de unika natur-och kulturmiljöerna i området. Dalälven ger 

identitet och särprägel. Med en vattenföring på i medeltal 370m3/s är det en av Sveriges 

största älvar. Till skillnad från alla andra svenska storälvar saknar den en tydligt uteroderad 

floddal. Sträckningen sammanfaller i stort sett med den biologiska norrlandsgränsen. Det har 

bidragit till att området har mycket speciella förhållanden med en stor mängd värdefulla 

http://www.nedredalalven.se/index.php/sv/biosphere/what-is
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naturtyper, goda förutsättningar för friluftsliv och ett kulturlandskap som vuxit fram under 

lång tid. 

 

Kusten 
Kusten är mestadels låg och flack och täckt av rikblockig morän. Omväxlande förekommer 

även partier med hällmark (klippor), sand och klapperstensfält. Öster om Gårdskärs 

fiskehamn bildar mängder av små öar, kobbar och skär en miniatyrskärgård. Söder om 

Gårdskär finns även naturliga havsstrandängar. Kuststräckan är huvudsakligen 

barrskogsbevuxen med en bård av klibbal och havtorn närmast vattnet. Hela kuststräckan är 

av mycket stort geologiskt intresse genom sin tydliga karaktär av landhöjningsstrand. 

 

Skogen 
Höga naturvärden i skog finns samlat i tre värdetrakter: Marma, Dalälven och 

Gårdskärkusten.  

Marma ligger utmed Uppsalaåsen som mellan Ambricka och Tensmyra når sin högsta punkt 

på 50 meter över havet. Vissa partier i anslutning till åsen består av ursvallad sand, bland 

annat vid Marma hed. Området består till största delen av tallskog i olika ålder. Vissa partier 

har brunnit, speciellt vid Marma skjutfält. Det finns därför brandberoende insektsarter och 

mosippa. 

 

Dalälven är ett långsträckt flackt område som är ett mosaiklandskap med lövskogar, 

ädellövmiljöer, gamla tallar och granskogar av naturskogskaraktär. Stråk av kalkhaltiga jordar 

finns i området. 

 

Gårdskärkusten är ett flackt landskap utmed kusten som karaktäriseras av grunda lerbottnar, 

långsmala vikar och holmar. Landhöjningen har påverkat skogen då marken som stiger upp ur 

havet är rik på kalk. Kalkhalten har bidragit till rika barrskogar med många skyddsvärda arter. 

I de tre värdetrakterna finns höga naturvärden i naturtyperna åsbarrskogar, kalkbarrskogar, 

skogar rika på asp, ädellövmiljöer och Dalälvens svämlövskogar.  

 

Åsbarrskogar finns på den i nord-sydlig riktning sträckande Uppsalaåsen med ansvarsarter 

som mosippa, bombmurkla och skrovlig flatbagge. 

 

Kalkbarrskogar finns främst ute vid kusten, men även utmed åsen. Ansvarsarter ett 20-tal 

olika svampar, de flesta är fingersvampar, spindelskivlingar, fjälltaggsvampar och 

korktaggsvampar. Orkidéen guckusko är inte rödlistad men Natura 2000-art. 

 

Asprik skog med höga naturvärden finns främst i södra delen av kommunen och i Dalälvens 

svämlövskogar. I de asprika skogarna finns flera ansvarsarter, många av dem är skalbaggar 

men även några fjärilsarter samt aspfjädermossa. 

 

Ädellövmiljöer finns i kommunens södra del och ingår även i Dalälvens svämlövskogar. 

Ädellövträden är här på gränsen av sitt utbredningsområde och finns därför inte i så stor 

utsträckning i kommunen. De är dock mycket artrika och har därför ett mycket högt 

naturvärde. Ädellövträden utgör livsmiljöer för många arter av främst svampar, insekter och 

lavar. 
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Dalälvens svämlövskogar är lövskogar som växer längs stränder och som översvämmas. De är 

i regel mycket artrika och det finns såväl ädellövträd som triviallövträd i dessa skogar. I dessa 

skogar finns sex ansvarsarter; tre mossor, en svampart, en lavart och en skalbaggeart. 

 

Odlingslandskapet 
Kommunens yta har alltid till större delen täckts av skog. Men här har tidigare funnits ett rikt 

odlingslandskap längs Dalälven och kring Gårdskär.  

De något högre liggande moränmarkerna i Gårdskär utgjordes ursprungligen av öppna eller 

glest träd- och buskbevuxna betesmarker med insprängda små åkrar. Mera blockrika marker 

utvecklades efter hand till betesmarker som idag i stor utsträckning övergått till skogsmark. 

Odlingslandskapet kring Gårdskär är ett av få kvarvarande ställen i kommunen som 

kontinuerligt har brukats. 

I kommunen finns 57,19 hektar ängs- och betesmarker inventerade i ängs- och 

betesmarksinventeringen. Av dessa bedömdes 16,62 som ej aktuella.  

Viktiga områden för spridning av arter som är knutna till hävd är kraftledningsgator och 

artrika vägrenar. 

 

Regionalt naturvårdsprogram  
Det finns ett naturvårdsprogram för hela Uppsala län från 1987. Det pekar ut värdefulla 

naturområden i Älvkarleby kommun. Områden är klassade i tre värdeklasser. I kommunen 

finns 35 områden utpekade vilka omfattar ungefär 9 200 hektar. Värdeklasserna bedömdes 

utifrån förhållanden som förekomst av växt- och djur, rörligt friluftsliv, geovetenskap, 

hydrologi, limnologi och landskapsbild. Till grund för bedömning av klassningen bedömdes 

såväl naturvärdet som friluftslivet. Klass 1 är högsta värdet medan klass II mycket högt och 

klass III högt värde.  

 

6.3 Skydd av natur 
Karta till detta avsnitt finns sida 4 i dokumentet ”Förutsättningar (Kartor)”. 

Natura 2000  
Natura 2000-områden är riksintressen enligt 4 kapitel 8§ miljöbalken. Områdena är också 

skyddade enligt 7 kapitlet 27§ miljöbalken och med stöd av EU-direktiv, fågeldirektivet samt 

art- och habitatdirektivet. Skyddet innebär att verksamheter eller åtgärder som på ett 

betydande sätt kan påverka miljön i Natura 2000-området måste ha tillstånd för att 

genomföras. Det innebär att även verksamheter eller åtgärder utanför Natura 2000-området 

kan kräva tillstånd om de påverkar Natura 2000-området. Tillstånd söks hos länsstyrelsen. 

 

I Älvkarleby kommun finns 14 Natura 2000-områden. Flera av dem är präglade av 

växelverkningar mellan land och vatten, detta gäller både östersjökusten med sanddyner, 

landhöjningsskog och grunda havsvikar och Dalälvens stränder med älvängar och 

svämskogar. För samtliga områden finns en av länsstyrelsen fastställd bevarandeplan och 

många av dem är skyddade som naturreservat, eller planeras att skyddas som naturreservat. 

Naturreservat är den mest effektiva och användbara skyddsformen för bevarande av större 

naturområden. Naturreservaten är områden som har stor betydelse för människan, floran, 

faunan eller som är av intresse ur ett geologiskt perspektiv. Naturreservat kan bildas både av 

både Länsstyrelsen och kommunen. Enligt miljöbalken finns det fem skäl för att bilda ett 

naturreservat: 
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 bevara den biologiska mångfalden  

 vårda och bevara värdefulla naturmiljöer  

 sörja för människans behov av friluftsliv  

 skydda, återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer  

 skydda, återställa eller nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter 

 

I Älvkarleby kommun finns fyra naturreservat, varav ett delas med Tierp kommun. 

 

Naturreservat 
Gropholmarnas naturreservat 
Gropholmarna ligger mitt i en del av Dalälven, där flera små älvfåror bryter upp landskapet. 

På Gropholmarna och i strandpartiet utmed Dalälven finns en relativt orörd blandskog med 

både löv- och barrträd. Floran är mycket rik med t ex ormbär, lundgröe och strutbräken och 

fiskevattnen är bra med god tillgång på abborre och gädda. Det flacka området ovanför 

brinken är sannolikt utsvämmad sand från åsen i öster.  

 

Syftet med reservatet är att skydda och bevara den relativt orörda skogen och de geologiska 

betingelserna samt det växt- och djurliv som är knutet därtill. Om det inte strider mot 

bevarandeintresset får området nyttjas och med enkla anordningar göras tillgängligt för 

allmänhetens naturupplevelser.  

 

Biluddens naturreservat 
Billudden utgör uppsalaåsens nordligaste utlöpare och reservatet består av flera uddar och öar 

i Dalälvens utlopp. Den kraftiga landhöjningen som pågår har skapat flera spännande 

geologiska fenomen som kan studeras i området och gör även att havtorn trivs väldigt bra. 

Därför finns här ett av Sveriges största sammanhängande bestånd av havtorn. Det kalkrika 

material som åsen är uppbyggd av har skapat förutsättningarna för den intressanta floran. 

Billhamn är ett fiskeläge längst ut på Billudden som har anor från 1600-talet. Strandområdet 

vid Rullsand-Brämsand är ett välbesökt bad- och campingområde med väl utbyggd service. 

Här finns även ett naturum och naturstigar.  

 

Syftet med reservatet är att främja bad och friluftsliv inom området vid Rullsand-Brämsand 

och att bevara Billhamns karaktär av öppet fiskeläge. Övriga delar bevaras främst för sin 

särart och för forskning, undervisning och naturupplevelser, genom att de till största delen får 

utvecklas utan mänsklig påverkan. Inom vissa områden får naturvårdsanpassat skogsbruk 

bedrivas.  

 

Båtfors naturreservat  
Reservatet utgörs av en mosaik av öar och forsar med vildmarkskänsla där Nedre Dalälven 

breder ut sig i sidled. Området är svårtillgängligt vilket har gjort att delar av det är 

urskogsartat och relativt orört av människan. Här finns gott om gamla och döda träd i olika 

förmultningsstadier som gör att flera arter lavar och svampar som trängts tillbaka av det 

moderna skogsbruket har klarat att överleva. De näringsrika älvsedimenten, kalkhalten och 

älvens temperaturutjämnande verkan gör att växtligheten är ovanligt rik för dessa 

breddgrader. Fågelfaunan är både art- och individrik. Särskilt hackspettar och tättingar är väl 

representerade. 

 

Syftet med reservatet är att bevara området samt att skydda och vid behov vårda de biotoper 

och naturkvalitéer som enligt reservatsbeslutet kännetecknar området. 
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Bölsjöns naturreservat  
Stora delar av reservatet består av kärr och sumpskog. Där marken är kalkrik finns ofta 

rikkärr. Det är kärr som är rika på mineraler och med en rik flora. Här trivs exempelvis olika 

starrarter och orkidéer, bland annat brudsporre, ängsnycklar och sumpnycklar. I sumpskogar 

är luften väldigt fuktig och marken likaså. Därför trivs många mossor och lavar 

här, kattfotslav, korallbylav och lunglav för att nämna några. Sumpskogen är en varierad skog 

med tall, glasbjörk, klibbal och gran som vanligt förekommande trädslag. Själva sjön har ett 

intressant och spännande ekosystem då den saknar fiskar. Avsaknaden av fiskar ger möjlighet 

för andra typer av växter och djur att leva där, till exempel blodiglar och den hotade 

kalkkärrsgrynsnäckan.  

 

Syftet med reservatet är att bevara öppna rikkärr, trädbevuxen myr, sumpskog, barrskog och 

kransalgsjö amt den biologiska mångfalden. Syftet är även att värna de hydrologiska 

förhållandena och bidra till att gynnsam bevarandestatus nås för de arter och miljöer som är 

utpekade enligt Natura 2000, samt andra hotade och missgynnade arter.  

 

Biotopskydd  
Mindre mark- och vattenområden som är livsmiljöer för hotade djur- och växtarter eller som 

annars är särskilt skyddsvärda får förklaras som biotopskyddsområde. Biotopskyddet innebär 

att det är förbjudet att bedriva verksamhet eller utföra åtgärder som kan skada naturmiljön.  

Det finns småbiotoper i jordbrukslandskapet som omfattas av ett generellt biotopskydd, det 

kan exempelvis vara odlingsrösen, åkerholmar och stenmurar. Skyddet för alléer gäller även 

om det inte är jordbruksmark, det ska dock vara i ett öppet landskap eller utmed väg. Dessa är 

inte redovisade på karta. 

 

Ekologiskt särskilt känsliga områden (ESKO) 
I miljöbalken 3 kapitlet 3 § anges att Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från 

ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 

 

Det kan vara områden som idag är starkt påverkade av olika mänskliga aktiviteter som 

exempelvis en försurad eller övergödd sjö som inte tål ytterligare belastning. Det kan också 

vara områden som är särskilt känsliga och som har lång tid för återhämtning, exempelvis 

hällmarkstallskogar med många hotade arter.  

 

Ekologiskt särskilt känsliga områden ska enligt miljöbalkens hushållningsbestämmelser så låg 

som möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. Exempel på sådana åtgärder är 

uppförande av bebyggelse som kan innebära risk för ytterligare belastning på ett vattendrag 

eller en sjö. Det kan även vara sådana åtgärder som att gödsla en naturbetesmark som är 

ovanliga naturmiljöer med känsliga arter för gödsling. 

 

Havet och samtliga sjöar och vattendrag bör klassas som ekologiskt särskilt känsliga områden.  

 

Rödlistade arter och arter enligt artskyddsförordningen 
Lokaler för rödlistade arter och arter enligt artskyddsförordningen som kan komma att 

påverkas vid exploatering ska beaktas. Förutsättningar för dispens ska utredas innan en 

eventuell exploatering. Sverige har i artskyddsförordningen genomfört en väsentlig del av 

bestämmelserna i EU:s fågeldirektiv och habitatdirektivet till svensk lagstiftning. Inom 

Älvkarleby kommun finns ett stort antal hotade och sällsynta växt- och djurarter. De finns 

koncentrerade till Marma, Dalälven och dess omland samt till Gårdskärskusten. De flesta 
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arterna är knutna till skogslandskapets naturmiljöer. Den sällsynta vitryggiga hackspetten, 

rödlistad som akut hotad och fridlyst enligt 4 § artskyddsförordningen, finns i 

Dalälvsområdet.  

 

6.4 Strandskydd och LIS-områden 
Karta till detta avsnitt finns sida 5 i dokumentet ”Förutsättningar (Kartor)”. 
 

Strandskydd 
Vid alla sjöar, vattendrag och hav i Sverige gäller generellt strandskydd. Det är reglerat i 

Miljöbalken. Syftet med att skydda strandområden är att trygga allmänhetens möjligheter till 

friluftsliv och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv. Det är många arter som är 

beroende av övergången mellan land och vatten och stränderna är viktiga häcknings- och 

rastplatser för fåglar. Fiskar, kräldjur och groddjur är beroende av grunda strandområden som 

produktions- och uppväxtplatser. En ökad exploatering av strandlinjer riskerar att leda till 

privatisering av attraktiva mark- och vattenområden och därigenom också minska 

framkomlighet för allmänheten. 

 

Inom ett strandskyddat område är det inte tillåtet att uppföra nya byggnader. Det är inte heller 

tillåtet att ändra byggnaders användning, till exempel genom att bygga om en fiskebod till ett 

fritidshus, om det hindrar allmänheten från att vara i området. Det är inte heller tillåtet att till 

exempel anlägga bryggor, sätta upp staket, schakta, spränga eller fälla träd.  

 

Ekonomibyggnader och anordningar som behövs för jordbruk, fiske, skogsbruk eller 

renskötsel är undantagna från förbudet, om de måste ligga inom strandskyddat område för sin 

funktions skull. 

 

Det generella strandskyddet omfattar både land och vatten 100 meter från strandlinjen. I 

Älvkarleby kommun finns flera värdefulla strandområden och där är strandskyddet utökat till 

300 meter. Inom områden med detaljplan kan strandskyddet vara upphävt enligt särskilda 

beslut. Det är kommunen som beslutar om upphävande av strandskydd enligt Miljöbalken. 

Länsstyrelsen prövar kommunens beslut om strandskydd. 

 

Områden med utökat strandskydd: 

 

 Bottenhavet och dess öar 300 m på land och i vatten 

 Dalälven och dess öar 300 m på land och i vatten 

 Bölsjön 300 m på land och i vatten 

 Trösken 300 m på land och i vatten 

 Laxodlingen 300 m på land 

 Marmafjärden 300 m på land 

Det är möjligt att söka dispens från reglerna för att bygga, gräva, anlägga eller på annat sätt 

göra ingrepp i och påverka strandskyddsområdet. För att få dispens från strandskyddet krävs 

särskilda skäl. Dessutom får man inte påverka syftet med strandskyddet negativt. 

Allmänhetens tillgång till strandområden och goda livsvillkor för djur och växtliv måste 

tryggas.  

I miljöbalkens regler om strandskydd finns sex särskilda skäl för dispens från strandskyddet: 
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 Att marken redan är ianspråktagen genom till exempel en byggnad eller camping 

som gör att området inte längre är allemansrättsligt tillgängligt eller biologiskt 

värdefullt. 

 Platsen är väl avskild från stranden genom till exempel bebyggelse, väg eller 

järnväg. 

 Anläggningar som för sin funktion måste ligga vid vatten. 

 Utvidgning av pågående verksamhet, till exempel industri eller hamn som inte kan 

tillgodoses utanför strandskyddsområdet. 

 Att det finns ett angeläget intresse som till exempel tätortsutveckling, 

infrastruktursatsning eller någon anläggning som gagnar friluftsliv, miljö, natur eller 

kulturhistoria och som inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområdet. 

 Att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget unikt 

intresse. 

 

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) 
Vissa lättnader i strandskyddet kan ske i områden för landsbygdsutveckling där tillgången till 

orörda stränder är god och exploateringstrycket lågt. Syftet med att peka ut 

landsbygdsutvecklingsområden är att styra exploatering till de platser där ny bebyggelse, 

verksamheter eller anläggningar kan bidra med att utveckla landsbygden. Det är i 

översiktsplanen som områden för landsbygdsutveckling i strandnära läge ska pekas ut.  

 

I den gällande översiktsplanen som antogs 2009 pekades ett antal områden i Älvrummet ut 

som LIS-områden. Dessa kvarstår i förslaget till ny översiktsplan. Ett tillägg till 

översiktsplanen som antogs 2009 togs fram 2013 (Landsbygdsutveckling -LIS-områden i 

strandnära lägen, 2013) med syfte att utreda huruvida vissa av i översiktsplanen utpekade 

utvecklingsområden är lämpliga LIS-områden. Inom LIS- områden föreslås både 

bebyggelseutveckling och utveckling av friluftsliv och rekreation. 

För att kunna få dispens från strandskyddet för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 

måste vissa kriterier i miljöbalken uppfyllas. För ett område som pekats ut som LIS-område 

kan ytterligare särskilda skäl användas vid prövningen av upphävande eller dispens från 

strandskyddet. Dessa är: 

 

 Bidrar byggnaden, anläggningen, verksamheten eller någon åtgärd till att bidra till 

utvecklingen av landsbygden? 

 

 Om prövningen gäller en dispens för att uppföra ett enstaka en- eller tvåbostadshus får 

man beakta om husen ska uppföras i anslutning till ett befintligt bostadshus. 
 

6.5 Kulturmiljö 
Karta till detta avsnitt finns sida 6 i dokumentet ”Förutsättningar (Kartor)”. 

 

Historik 
Geologiskt sett är Uppland ett ungt landskap. För Älvkarlebys del var det inte förrän under 

yngre stenålder, för cirka 4500 år sedan, som de högst belägna delarna av landskapet började 

stiga upp som öar ur havet. Effekterna av landhöjningen är dramatiska eftersom landskapet är 

flackt och lågt.  

Den första befolkningen som bosatte sig här livnärde sig förmodligen på jakt, fiske och senare 

på boskapsskötsel. Spåren som finns kvar från denna tid är gravarna, större rösen eller 

röseliknande stensättningar. De mest anmärkningsvärda gravarna är tre rösen och två 



Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, samrådshandling, 2018-03-16 

 

 

63 

 

 

stensättningar vid Vidhällarna cirka 6 km väster om Västanå men det finns även rösen och 

stensättningar i närheten av Finntorpet och på östra sidan av Dalälven.  

 

Under yngre järnålder befolkas bygden ytterligare. Gravar är fortfarande den vanligaste 

lämningen från denna tid och finns på ett antal platser i kommunen.  

 

Areella näringar 
Det som karakteriserar Älvkarlebys kulturmiljö är bland annat påverkan från ortens olika 

näringar. Näringar som återigen har varit och fortfarande är beroende av vilka naturresurser 

som finns.  

 

Det har aldrig funnits mycket jordbruk i Älvkarleby eftersom det finns begränsade 

möjligheter för spannmålsodling. Däremot fanns det bra bete på utmarkerna och befolkningen 

riktade sig in på boskap. Många ortsnamn (slutar på -boda och -sättra) syftar till fäbodarna 

som troligen var en viktig del på orten. Det finns även vägar i dag som kan ha sitt ursprung 

som fägator. Älvkarleby blev tidigt känd för sitt goda laxfiske i älven men även havsfisket var 

bra: Strömming, ål och sik-fiske har haft stor betydelse. De bebyggda fiskehamnarna uppstod 

dock inte förrän på 1800-talet. Kvar av dessa finns enstaka gistvallar, sjöbodar och kokhus till 

exempel i Gårdskär. Idag har yrkesfisket nästan upphört men sportfisket är fortfarande viktigt 

för orten.  

 

Bruken och industrialiseringen 
När järnbruksrörelsen nådde bygden vid mitten av 1600-talet växte befolkningen. Efterhand 

blev också i stort sett hela befolkningen inblandad – med kolning, järnframställning eller 

transporter. Trakten kom i över två sekel att domineras av järnbruk som även innebar 

etablering av helt nya samhällen som växte fram kring bruken. Det var bosättningar med en 

omisskännligt patriarkal prägel. Byggnaderna blev större. För arbetare byggdes kollektiva 

bostäder och för bruksherren betydligt större hus än de som fiskebönder byggt. 

Andra typer av industrier tog över när järnbrukseran tog slut. Sågverksindustrin som fanns 

innan järnbrukseran togs upp igen och flottning tillkom som en viktig sysselsättning på orten. 

Industrin utvecklades med ångtekniken och när sågningen 1868 flyttades till Skutskär 

inleddes en mycket expansiv utveckling. 

 

Vattenkraft 
1880 togs landets första vattenkraftverk för elektricitet i bruk. Ett trettiotal år senare inleddes 

en massiv utbyggnad. Kraftverket i Älvkarleby – färdigt 1915 – kom i den tidiga generationen 

av omfattande statliga utbyggnader – jämsides med verken i Trollhättan och Porjus. 

 

Militären 
Även militärens närvaro i kommunen påverkar kulturmiljön. 1880 byggdes ett sommarläger 

för Svea Ingenjörstrupper på Laxön. Ett femtontal träbyggnader uppfördes varav störstadelen 

är bevarade och tillsammans med Karl XIII:s bro och turisthotellet är området stadfäst som 

kulturmiljö av riksintresse.  

 

Samma år röjdes Marma skjutfält och Marma läger byggdes för artilleriet. Marma läger är en 

arkitektur- och teknikhistoriskt värdefull miljö som tillkom i samband med det långskjutande 

artilleriets utveckling under 1800-talets senare del. Bebyggelsen representerar genom sin 

påkostade arkitektoniska kvalitet vapenslagets då stora betydelse. Även Marma läger (och 

skjutfält) har status som kulturmiljö av riksintresse.  
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Kommunikationer 
När man förr i tiden färdades mellan Uppsala och Gävle var det vanligt att passera Dalälven 

med färja i Älvkarleby en bit nedanför fallen. Eftersom många drunkningsolyckor inträffade 

med färjan byggdes en bro som blev klar 1797. På grund av en svag konstruktion, bröts bron 

sönder av vårfloden sju år senare. En ny bro stod klar år 1816. Den fick namn efter Carl XIII, 

som var kung när bron invigdes. Bron rustades upp 1955, men har samma utseende som när 

den byggdes. Bron ingår i riksintresset för Laxön.  

 

Järnvägen mellan Gävle och Uppsala öppnade 1874 och nya samhällen uppstod. Bland annat i 

Marma. Genom tiderna har det funnits upp till 10 stationer i Älvkarleby. Idag finns det dock 

inte många spår kvar efter järnvägshistorien: Alla stationsbyggnader är rivna och endast ett 

fåtal banvaktsstugor finns kvar.  

 

Kulturhistoriskt värdefulla områden 
Ett kulturmiljöprogram för Älvkarleby kommun togs fram år 2000. Programmet är framtaget 

för att vara lättillgängligt för en bred allmänhet samt att vara en vägledning för planering och 

myndighetsutövning. Följande områden finns utpekade i kulturmiljöprogrammet: 

 

Ambricka 
Ambricka 1:24 utgör en välbevarad gårdsmiljö. Bostadshuset är en parstuga och 

ekonomibyggnaderna består av en källarbod samt en timrad lada med en vinkelbyggd 

stenladugård från 1800-talets senare del.  

 

Billudden 
Billhamn är ett av Älvkarlebykustens mest välbevarade fiskelägen. Även om den äldre 

bebyggelsen byggts om och förändrats har platsen behållit sin karaktär av småskaligt 

fiskeläge.  

 

Sågarbo 
Sågarbo herrgård med sina två flygelbyggnader har ett stort kulturhistoriskt värde som 

representant för det tidiga 1700-talets herrgårdsanläggningar i trä. Byggnaden har utvändigt 

bevarat huvuddragen i sin ursprungliga form, medan invändigt är byggnaden ombyggd på 

1940-talet.  

 

Gårdskär 
Gårdskär har trots nytillskott i bebyggelsen kvar sin karaktär av klungby och omges av ett än i 

dag brukat landskap.  

 

Gårdskärs fiskehamn 
Gårdskärs fiskehamn är en karakteristisk upplandshamn med välbevarad bebyggelse och 

gistvallar. Den homogena bebyggelsen med rödmålade garnbåtsbodar utgör ett stort 

kulturhistoriskt värde och berättar om upplandsfiskets långa historia. 

 

Harnäs 
Harnäs utgör ett mycket välbevarat exempel på en mindre bruksort från 1700- och 1800-talen. 

Av industrianläggningarna återstår idag endast kolhusets slaggstensruin, ett par grundmurar 

och magasinsbyggnader av slaggsten. Bruksgatan är däremot bevarad. Den kantas på ena 

sidan av åtta timrade arbetarbostäder, av vilka de tre längst i norr och den längst i söder 

uppfördes vid 1700-talets mitt, medan de övriga fyra är tillkomna i början av 1800-talet. 
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Samtliga byggnader har faluröd locklistpanel och flera tak är täckta av enkupigt tegel. Till 

bostadshusen hör uthus och bodar av falurött timmer. På bruksgatans andra sida ligger f d 

brukskontoret, förvaltarbostaden och brukshandeln. Förutom dessa äldre, välbevarade 

byggnader finns i Harnäs ett antal arbetarbostäder och magasinsbyggnader. Järnbruksområdet 

utgör fast fornlämning.  

 

Hyttön 
Hyttöns isolerade läge i skogsbygden med delvis ålderdomlig bebyggelse är representativ för 

den äldre bruksrörelsens spridda lokalisering. Även den senare bebyggelsen som tillkommit 

för skogsbrukets behov, där flottningsrännan till Bomhus speciellt bör uppmärksammas, är 

intressant och speglar den näringsgren som blev järnhanteringens arvtagare.  

 

Laxön och Stora hallen 
Anläggningarna på Laxön har ett stort militär- och kulturhistoriskt intresse. Området är 

märkligt genom den stora mängden välbevarade byggnader i enlighet träarkitektur i huvudsak 

från 1881 till 1910.  

 

Stora hallen är den enda byggnaden som återstår av Älvkarleby Järnvägspark. Stora hallen är 

både beträffande utformning och färgsättning synnerligen typisk för de smakriktningar inom 

arkitekturen som rådde kring sekelskiftet 1900.  

 

Mangrund och Kniven 
Kniven och Mangrund är två av Upplandskustens få, jämförelsevis välbevarade 

sommarfiskelägen.  

Den enkla, omålade bebyggelsen är karakteristisk för säsongfiskelägena och har ett stort 

kulturhistoriskt och miljömässigt värde. Äldre material, byggnadsdetaljer, ytbehandlingar, 

proportioner och byggsätt bör bevaras och tillvaratas i samband med underhåll och eventuella 

om- och tillbyggnader.  

 

Marma by 
Trots att majoriteten av Marma bys äldre bebyggelse har förändrats går det fortfarande att 

urskilja den gamla bytomtens läge i landskapet. Bebyggelsen visar på ett tydligt sätt på 1800-

talets befolkningsökning.  

 

Marma läger 
Marma läger är en karakteristisk militäranläggning från 1800-talets slut med en successiv 

utveckling till våra dagar. Lägret är militärhistoriskt och arkitekturhistoriskt intressant genom 

sina välbevarade och rikt utformade lägerbyggnader från 1800-talets senare del.  

 

Skutskär 
Skutskär är ett av de verkligt betydelsefulla samhällena från industrialismens genombrott. 

Området kring Kolningen utgör en homogen del som talar om industrisamhällets äldre 

historia. Övriga få bevarade delar av det äldre sågverket är av stor betydelse som minne från 

en viktig del i landets industriella utveckling. Komplementsamhället Upplandsbodarna med 

tomtstruktur, rutnätsplan och grusbelagda gator har ett stort kulturhistoriskt och miljömässigt 

värde. Egnahemsområdena Kyrkby och Kyrkslätten har kvar mycket av sin ursprungliga 

karaktär. Andra byggnader som Folkets hus och Medora folkskola har kulturhistoriska och 

arkitektoniska värden.  
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Älvkarleby 
En tusenårig verksamhet har lett fram till det som idag är Älvkarleby. Den långa historien har 

på olika sätt satt sina spår i form av odlad mark, bebyggda miljöer av olika slag, vägsystem 

och gravplatser. Naturformationerna samspelar med magnifika byggnadsverk, kraftstation och 

ställverk i mörkrött tegel, dammanläggningar och Carl XIII:s bro. Turisthotellet vittnar om 

den begynnande turismen i slutet av 1800-talet då Älvkarlebyfallen blivit kända som en stor 

sevärdhet.  

 

Älvkarleö bruk och Lanforsens kraftverk 
Älvkarleö bruk och Lanforsens kraftverk är en omfattande anläggning med bevarad 

bebyggelse från fyra sekler. Kontinuiteten i produktionsindustrins bebyggelse från 1600-talet 

till idag är mycket tydlig. På ett fint sätt hålls dessa epokers bidrag till miljön samma av de 

planterade alléerna och den allmänt parkbetonade karaktären. Anläggningen vid Lanforsen 

med kraftverksbyggnad och personalbostäder har en mycket välbevarad och klassicistisk 

prägel.  

 

6.6 Befolkning och bebyggelse 
 

Befolkningen i Älvkarleby kommun minskade under åren 1970–2000 men har sedan dess 

ökat. Den 31 december 2016 bodde 9445 invånare i Älvkarleby kommun. Det är en ökning 

med 152 personer jämfört med året innan. Ökningen beror på att fler personer flyttar till 

kommunen än från.Under 2016 flyttade 729 personer till Älvkarleby, varav 102 från egna 

länet, 450 från övriga Sverige och 177 från utlandet. 574 personer flyttade från Älvkarleby 

kommun. De flesta flyttade till övriga delar av Sverige. Idag är ungefär 15 % av invånarna i 

Älvkarleby kommun utrikes födda. De flesta invånarna i Älvkarleby kommun bor två 

personer eller fler i ett hushåll. Bara ca 16 % bor i ensamhushåll. Cirka 70 % av invånarna bor 

i småhus, 18 % i hyresrätt och 2 % av i bostadsrätt.  

 

Den största tätorten i kommunen är Skutskär med (år 2016) 6383 invånare, därefter 

Älvkarleby med 1535 invånare och Marma med 353 invånare. Det är främst i tätorten 

Skutskär som lägenheter i flerbostadshus finns. I Skutskär bor cirka 40 % av invånarna i 

lägenhet i flerbostadshus. Merparten av dessa upplåts som hyresrätter av Älvkarlebyhus. Även 

i tätorten Älvkarleby bor cirka 20 % av invånarna i flerbostadshus, men den största andelen 

även där bor i småhus. I övriga delar av kommunen finns främst småhus. En del av 

byggnadsbeståndet i framförallt Långsand och Gårdskär (främst Fårskär och Skeppsholm) 

används som fritidshus.  

 

Nybyggnadstakten de senaste åren har varit låg. Av dagens småhus i kommunen är de allra 

flesta byggda perioden före 1930 och fram till 1980. De flerbostadshus som inrymmer många 

av de hyreslägenheter som finns idag byggdes framförallt under 1950- och 60-talet i 

Älvkarleby och Marma såväl som i Älvkarleö. Det var emellertid i Skutskär som hyreshus 

byggdes i större skala. Äldre hus har rivits för att ge plats för nya. 2000-talet har 

kännetecknats av att enskilda hushåll byggt om, byggt ut och styckebyggt friliggande 

enbostadshus. Det har till stor del också gällt om- och tillbyggnader och omvandling av 

fritidshus till permanentboende. 
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6.7 Service 
Karta till detta avsnitt finns sida 7 i dokumentet ”Förutsättningar (Kartor)”. 

 

Största serviceutbudet finns i Skutskär med förskolor, grundskolor för samtliga årskurser, 

äldreboenden, kommunkontor, bibliotek, vårdcentral, apotek, postutlämningsställen, bank, 

dagligvarubutiker, bensinmackar med mera. Älvkarleby är den enda bland övriga orter med 

dagligvarubutik. Enstaka butiker finns utanför Skutskär.  

 

Älvkarleby kommun har fyra grundskolor och nio förskolor. I Skutskär finns förskolor och 

grundskolor för samtliga årskurser. I Älvkarleby finns en grundskola (till årskurs 5) och 

dagligvarubutik. Gårdskär och Marma har förskoleverksamhet. Kommunal vuxenutbildning 

finns i Skutskär. Gymnasieskola finns inte i kommunen, men samarbete med Gävle och 

utbildningar i Tierp och Uppsala finns.  

 

För människor med särskilda behov finns Tallmons vård- och omsorgsboende som ligger i 

södra Skutskär. Boendet är även korttidsboende. Gruppbostäder finns i centrala Skutskär 

medan demensboende finns i Gävle. Det finns även HVB-hemmet Inagården samt 

servicehemmet Fyrklövern. 

 

6.8 Kultur och fritid 
Karta till detta avsnitt finns sida 8 i dokumentet ”Förutsättningar (Kartor)”. 

 

Kommunen har ett bibliotek som ligger i Skutskär. Biblioteket är även en levande mötesplats 

för kultur- och läsupplevelser samt olika typer av möten. I Älvkarleby kommun finns cirka 

110 registrerade föreningar som täcker in de flesta intresseområden - från idrott och friluftsliv 

till kultur, politik och religion. I Skutskär och Marma finns Folkets Hus, i Skutskär med tea-

ter- och biografsalong. I Gårdskär, Långsand och Älvkarleö finns föreningsdrivna sam-

lingslokaler och i Älvkarleby samlingslokaler i Hembygdsgården, skolan och 

församlingshemmet. 

 

Det finns flera platser i kommunen med möjlighet för att utöva någon form av idrott. Vid 

Skutskärs IP finns åtta fotbollsplaner, en bandybana och en ishall. Rotskärs sporthall är en 

komplett sportanläggning med, A-hall med fullstor plan och läktare, B-hall och C-hall. 

Dessutom finns skateramper och tennisbanor. Vid Älvkarleby IP finns tre fotbollsplaner varav 

en konstgräsplan. Dessutom finns en multisportarena, en hockeyrink och en tennisplan. 

Sörgärdets sporthall i Älvkarleby har en fullstor plan. Älvkarleby ridklubb består av två 

grusbanor och ett ridhus. På anläggningen finns plats för ett 40-tal hästar i olika storlekar. I 

aktivitetsladan i Älvkarleö finns plats för olika aktiviteter oavsett väder. Vid Gårdskärs IP 

finns en fotbollsplan samt en plan vid Backängen. 

 

Älvkarleby kommun sköter om 18 lekplatser. De största finns i Skutskär och Älvkarleby. För 

de äldre barnen finns fritidsgården Träffen som ligger i Rotskärsskolans sporthall i Skutskär. 

 

I Älvkarleby kommun finns ett rikt friluftsliv med många vackra naturområden. Fina 

skogsmarker och närhet till vatten, både Dalälven och Östersjön. En del av Upplandsleden 

sträcker sig genom Älvkarleby kommun. Längs leden finns vindskydd med eldstäder, torrdass 

och enkla rastplatser. På några platser finns övernattning inomhus.  

Sportfisket i Dalälven sträcker sig från Älvkarlebyfallen till mynningen i havet, en sträcka på 

ungefär nio kilometer. Här kan man bland annat fiska lax, strömming, ål, sik och nejonögon. 
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Uppströms fallen hittar man örika fjärdar i en spännande och annorlunda miljö. Även här är 

vattnen rika på bland annat gädda, gös och abborre. 

 

Älvkarleby kommun har en vacker kuststräcka med många möjligheter till bad. Även 

Dalälven och Bodaån bjuder på fina badplatser. 

6.9 Näringsliv och turism 
 

I Älvkarleby kommun dominerar fortfarande industritraditionen men småföretagandet växer. 

Här finns stora arbetsgivare med företag som exempelvis Stora Enso och Vattenfall. Den 

största privata arbetsgivaren är Stora Enso med 365 anställda medan kommunen är den största 

totala arbetsgivaren med runt 700 anställda. Här finns också cirka 400 småföretag och totalt 

drygt 2 600 arbetstillfällen. Massaindustrin vid Skutskärs bruk utgör något av en ryggrad i 

kommunens ekonomi och för många andra företag i trakten. Stora Enso Pulp AB är även en 

exportindustri av nationellt intresse som Europas största producent av fluffmassa. Skutskär 

Hamn ligger helt inom Skutskärs bruks industriområde – ägs av Stora Enso Pulp AB och 

arrenderas av Södra Norrlands Hamn & Logistik AB genom sitt dotterbolag.  

 

Det finns två pågående täkter i kommunen. Räkenhällarnas bergtäkt som har för avsikt att 

utvidga sin verksamhet om man efter tillståndsprocessen ges möjlighet samt Stallmons 

grustäkt som kommer att avvecklas under 2019. Industrin är den största enskilda branschen 

med ungefär 25 % av arbetstillfällena. Besöksnäringen är en växande bransch som sysselsätter 

närmare 500 personer med handel inräknat. Arbetspendling till framför allt Gävle och 

Uppsala är vanligt förekommande. Pendlingen sker huvudsakligen med tåg, buss och bil. 

 

Det finns endast ett fåtal yrkesverksamma fiskare. Endast 2 % av arealen är jordbruksmark. 

Av den totala åkermarksarealen är cirka 90 % odling av grönfoder och slåttervall medan reste-

rande ligger i träda. Spannmålsodling är nästan obefintlig. Det finns ett litet antal djurhållande 

verksamheter. 

 

Höga natur- och kulturvärden i kommunen har gett goda förutsättningar för utveckling av tu-

ristnäring. Det finns goda möjligheter för bad, fiske, camping, båt- och kanotliv, 

naturupplevelser och skogspromenader. Sportfiske har goda förutsättningar och alla vatten i 

älv och hav är av intresse. Sportfisket nedströms fallen ger stor fångst av lax och öring.  

Campingplatser, hotell, stugor och vandringshem ger möjlighet för olika typer av övernattning 

i kommunen. Från Älvkarleby fiskecamping med sitt läge mitt i älven och goda möjligheter 

för fiske, till Sågarbo herrgård som med sina röda stugor vid havet ger möjlighet till cykling, 

paddling och utforskning av naturreservatet.  

 

Älvkarleby kommun har varit med i ett KOMPIS-projekt tillsammans med 

kustkommunerna i Gävleborg och Uppsala, från Söderhamn i norr till Östhammar i 

söder. HAV-myndigheten har bidragit med medel, genom länsstyrelserna i Gävleborg 

och Uppsala, med syftet att kommunerna ska kunna ta fram underlag till kust- och 

havsplanering då kommunernas översiktsplaner kommer att överlappa de statliga 

havsplaner som tas fram.  

 

I KOMPIS-projektet har farleder kartlagts. Nu finns det en regional farled från 

Härnösand i norr till Hallstavik i söder. Inre farleder har också kartlagts. De farleder 

som har tagits med har kommunerna ansett vara särskilt viktiga som länkar till den 
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regionala farleden, men är också viktiga ur ett lokalt perspektiv. De inre farlederna leder 

till befintliga målpunkter eller målpunkter som kan utvecklas för båtliv och 

besöksnäring.  

 

Det finns stor efterfrågan på fler båtplatser i kommunen. Regionalt och 

mellankommunalt har båtturism och besöksnäringar kopplat till kust och hav en stor 

potential om prickningar, sjökort och gästhamnar kan utvecklas. 

 

Skutskärs båtklubb har erhållit stöd i form av LEADER-medel för anläggandet av en 

latrintömningsanläggning. För att kunna realisera arbetet med utökning av båtplatser 

och önskvärt prickningsarbete av farleder, kommer mer LEADER-medel att sökas av 

både Skutskärs båtklubb och Älvkarleby båtklubb.  Älvkarleby kommun ger idag bidrag 

till arbetet med prickning. 

 

 
Utveckling av noder längs med kommunens kust- och älvsträcka som identifierats i KOMPIS-

projektet. Samtliga kartor finns sida 9,10 och 11 i dokumentet ”Förutsättning (Kartor)”. 

 

6.10 Kommunikationer 
Karta till detta avsnitt finns sida 12 i dokumentet ”Förutsättningar (Kartor)”. 

 

Kollektivtrafik 
Kollektivtrafiken i Älvkarleby kommun sköts idag av Region Uppsalas trafikförvaltning 

(UL). De ansvarar för både buss- och Upptågstrafiken. 
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Genom kommunen går Ostkustbanan som är en del i det transeuropeiska transportnätverket. 

Järnvägen har på senare tid byggts om till dubbelspårig, med rakare sträckningar, uteslutande 

planskilda korsningar och resecentra i alla de orter den passerar inom kommunen: Skutskär, 

Älvkarleby och Marma. Längs sträckan går både gods- och personaltrafik. Med Upptåget når 

man Uppsala på en timme med möjlighet att ta sig vidare till Arlanda och Stockholm. Till 

Gävle går täta turer med tåg och det tar 12 minuter mellan Skutskär och Gävle. 

 

Från Skutskär och Älvkarleby går expressbuss 753 till bland annat Gävle. Med buss från 

Skutskärs centrum till Gävle tar resan under 30 minuter. Resterande busstrafik består av 

vanlig regionbuss/linjebusstrafik. Busstrafiken till och från de mindre orterna är regelbunden 

på vardagar. På helger och sena kvällar kör Upplands Lokaltrafik anropsstyrda turer med taxi 

till Gårdskär, Långsand och Älvkarleö Bruk. Från våren 2014 finns elhybrider i trafik i region 

Uppsala. 

 

Gång- och cykelvägar 
I Kommunen finns lite drygt 14 mil gång- och cykelvägar, men det befintliga nätet är idag 

fragmenterat. I tätorterna Skutskär och Älvkarleby finns flera sträckor med gång- och 

cykelbana. En brist är dock att de ofta inte är sammanlänkade. I Älvkarleby finns brister i 

huvudsak längs Brännmovägen och Östanåvägen. I Skutskär finns brister längs 

Långsandsvägen i Överboda, i de centrala delarna samt norr om tätorten i området kring Östra 

vägen. Mellan Skutskär och Furuvik saknas säkra och gena gång- och cykelförbindelser.  

 

För att främja hela-resan-perspektivet trycker man i länstransportplanen på vikten av 

sammanhängande vägar för gång- och cykeltrafik. Även framkomlighet och säkerhet är 

viktiga aspekter när det kommer till gång- och cykelvägnätet. Med anledning av det togs det 

fram en ny cykelstrategi som skulle ge inriktningen för vilka åtgärder som bör finansieras av 

de avsatta pengarna i länstrasportplanen. I första hand prioriteras ökade förutsättningar för 

arbets- och studiependling samt goda kopplingar mellan gång- och cykelnätet och 

kollektivtrafikens prioriterade bytespunkter. En säker tillgänglighet till skola och allmän 

service prioriteras också högt. I Älvkarleby kommun prioriteras att koppla ihop orterna från 

Skutskär i norr till Marma i söder för att ingå i ett regionalt sammanhängande stråk. 

 

Älvkarleby kommun och Regionförbundet har lyft behovet av en gång- och cykelväg mellan 

Älvkarleby och Skutskär. Trafikverket samrådde under 2017 om en vägplan för gång- och 

cykelväg mellan orterna. Där konstateras att säkerheten för gång- och cykeltrafikanter är 

bristfällig mellan Älvkarleby och Skutskär och att det saknas heltäckande gång- och cykelväg. 

Avståndet mellan orterna är cirka 5–6 kilometer och bedöms vara rimligt för att välja cykel 

som transportmedel. Arbetet med vägplanen påbörjades under början av 2017. Trafikverket 

utreder flera tänkbara sträckningar och målet är att planen ska vara klar 2019. Därefter sker 

upphandling av entreprenör så att ombyggnationen kan påbörjas under våren 2020. 

 

Gator och vägar 
Genom kommunen löper E4 och två riksvägar – Riksväg 76 från Gävle till Norrtälje via 

Karlholm och Östhammar samt Riksväg 291 mellan Älvkarleby och E4. Gator och vägar 

sköts av kommunen, vägföreningar och PEAB på uppdrag av Trafikverket. Kommunen tar 

hand om vägar i detaljplanerat område. 

 

I Skutskär ansvarar Trafikverket för riksväg 76, Östra vägen och Hamnvägen. I Älvkarleö 

bruk har de ansvar för Bruksgatan medan de i Älvkarleby har Östanåvägen, Brännmovägen 
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och Västanåvägen. I kommunens södra del i området kring Marma har de ansvar för väg 291, 

Båtsmansvägen och Västlandsvägen. I kommunens östra delar i området kring Långsand och 

Gårdskär har de Långsandsvägen och Gårdskärsvägen (från riksväg 76 till Långsand och 

Gårdskärs fiskehamn). 

 

Riksväg 76 som går genom kommunen har en lång historia som nationell allfartsväg utmed 

kusten. Den var länge europaväg men byggdes om när den nya sträckningen av E4 västerut 

tillkom. Den har sedan dess smalnats av och försetts med gång- och cykelväg samt 

trädplanteringar vilket har lett till att trafiken har lugnats ner. 

 

Vägen är en mycket viktig länk till närliggande kommuner. I genomsnitt trafikeras sträckan 

av strax under 8000 fordon per dygn varav cirka 7 % består av tung trafik. God 

framkomlighet längs sträckan är viktigt för fortsatt utveckling av arbetsmarknad och 

näringsliv i regionen. Vägen är primär väg för transport av farligt gods genom kommunen. 

 

Stäckningen för länsväg 291 inleds vid avfarten från E4 vid Mehedeby och går via Marma till 

Älvkarleby där den ansluter till riksväg 76. Vägen var före 1977 en del av E4 och har i 

förhållande till trafikmängden god standard. Den genomsnittliga fordonstrafiken uppskattas 

till cirka 2000 fordon per dygn. Vägen är en viktig koppling mellan E4 och riksväg 76 strax 

öster om Dalälven inom kommunen och är dessutom primär väg för transport av farligt gods 

genom kommunen. 

 

Trafikprognos 
Trafikverket har gjort prognoser för utvecklingen av trafiken med fokus på året 2060. 

Prognosen baserar sig på antaganden om ekonomisk tillväxt, befolkningsutveckling, 

drivmedelspriser samt beslutad politik. Vidare grundar de sig i resvaneundersökningar och 

kända samband mellan bland annat individers inkomstutveckling och val av transportmedel. 

Under perioden år 2014–2040 förväntas enligt den prognosen vägtrafiken öka med 1,2 

procent årligen i Uppsala län. Det gäller den samlade vägtrafiken både när det gäller 

persontrafik och godstransporter. 

 

6.11 Teknisk försörjning 

Avfall 
Gästrike återvinnare tar hand om kommunens hushållsavfall. De ansvarar för hämtning av 

hushållssopor, slam och latrin. Alla hushåll i kommunen kan lämna farligt avfall, sorterat 

grov- och trädgårdsavfall på återvinningscentralen och återvinningsstationer finns på sju 

ställen i kommunen.  

 

En avfallsplan har tagits fram i samarbete med Gävle, Hofors, Ockelbo och Sandviken 

kommuner. Denna sträcker sig till 2020 och har som mål att: 

 

 Förebygga resursslöseri 

 Minska användningen av farliga ämnen och säkra hanteringen av farligt avfall 

 Ta tillvara avfall som resurs 

 

 



Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050, samrådshandling, 2018-03-16 

 

 

72 

 

 

Vatten och avlopp 
Karta till detta avsnitt finns sida 13 i dokumentet ”Förutsättningar (Kartor)”. 

 

Älvkarleby kommun har ett väl utbyggt vatten- och avloppsnät. Det finns idag endast cirka 

350 enskilda avloppslösningar i Älvkarleby kommun. De hushåll som bor utanför det 

kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp ansvarar själv för dricksvatten och 

avlopp. De utvecklingsområden som föreslås i översiktsplanen är i huvudsak lokaliserade 

inom de områden där det finns kommunalt vatten och avlopp.  

 

Vindbruk 
Vindbruksproduktionen står för drygt 10 procent av elproduktionen i Sverige. De senaste 

årens teknikutveckling har möjliggjort en effektiv produktion i kallt klimat och skogar vilket 

inneburit flera större parker i norra Sverige. Vindbruken är nu geografiskt spridd över hela 

Sverige.  

 

I Älvkarleby Kommun erbjuds inte enbart gynnsamma förutsättningar för utvinning av 

vattenkraft. Här finns även goda möjligheter att utvinna vindenergi och den största 

energipotentialen finns till havs. Finngrundet eller Utsjöbanken vars västra del ligger relativt 

nära kommunen tillhör landets högst prioriterade utbyggnadsområden vid planering av 

storskaliga vindbruksparker. Området har utsetts som riksintresse för produktion av 

vindbruksel. Utredning pågår om uppförande av 130 verk. Även Campsgrund är utsetts som 

riksintresseområde. Mer måttlig blåst över land kan även ge vindbruk och Älvkarleby 

kommun har vindförhållanden som är gynnsamma.  

 

I kommunen finns idag ett område med befintliga vindbruksverk. Vindbruksverken är fem till 

antalet och ligger i anslutning till Stora Ensos bruk norr om Skutskär. Verken har en navhöjd 

på 105 meter och har en beräknad årsproduktion på 6 GWh per enhet. 

 

Placering 
Vid placering av vindbruk krävs noggrann prövning av tillståndsgivande myndigheter. Det 

krävs också ett stort hänsynstagande till områdets natur-, kultur- och friluftsvärden på vilket 

intrång görs på både vid uppförandet och under produktionstiden. Det gäller också att i 

samband med varje etablering utreda och beskriva de upplevelsemässiga aspekterna. Nedan 

redovisas översiktligt några av de effekter som vindbruksetableringar kan medföra och som är 

viktiga att beakta vid placering av vindbruksverk. 

 

Inslag i landskapet 
Vindbruk är ett nytt inslag i många landskap och känsligheten för vindbruk varierar. I vissa 

landskap innebär vindbruk en negativ miljöförändring medan andra landskap kan vara tåliga 

för nya inslag. Vindbruken innebär en påverkan på landskapets visuella egenskaper. Hur 

omfattande påverkan blir beror på hur pass väl vindbruken smälter in i landskapet. 

Vindbruken kan i varierande grad dominera över, kontrastera mot, eller samspela med 

landskapet.  

 

Vindbruksetableringar är iögonfallande genom sin storlek, ljud, ljus, skuggeffekter och 

rörelse. Det är därför viktigt att bedöma hur synlig vindbruken blir i landskapet. 

Vindbruksetableringens synlighet är starkt beroende av landskapstypens topografi och grad av 

öppenhet. Upplevelsen av vindbruk förändras beroende på avståndet till verken, vad som 

finns i förgrunden och bakgrunden, ljus och väderförhållanden och vår möjlighet att göra 
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skaljämförelser mellan objekt. Störningseffekten påverkas också av om det rör sig om enstaka 

verk eller grupper av verk och hur stora de är. Ett riktmärke för störning är när vindbruken 

överskuggar intrycket av det som man egentligen vill koncentrera sin upplevelse till.  

Känsliga miljöer 
I miljöer där det främsta värdet ligger i deras karaktär av vildmark och orördhet kan 

vindbruken inverka negativt på de förväntningar människor har på landskapet. I tysta områden 

och landskap som förmedlar en känsla av tidlöshet och lugn med litet inslag av mänsklig 

aktivitet kan vindbruksverk upplevas som en stor kontrast och ett negativt intrång.  

 

Utifrån ett ekologiskt perspektiv kan vindbrukens direkta påverkan genom fundament, 

utbyggnad av infrastruktur och kraftledningar i känsliga områden innebära risk för 

fragmentering och förlust av livsmiljöer. Barriäreffekter, störningar och kollisionsrisker kan 

uppstå för djur i allmänhet och fåglar och fladdermöss i synnerhet om vindbruksverk placeras 

i närheten av deras boplatser eller rörelsestråk.  

 

Vindbruken kan påverka människors försörjningsmöjligheter och försvåra möjlighet att 

utveckla nya näringar genom att negativt påverka kvaliteter som ligger till grund för befintlig 

eller potentiell näringsverksamhet. Näringar som exempelvis naturturism, som bygger på hur 

människor använder, upplever och värderar landskapet kan störas negativt. Vindbruk i ett 

landskap som människor söker sig till för att uppleva tystnad och storslagenhet kan medföra 

att landskapet mister en betydande kvalitet.  

 

Goda möjligheter att samverka 
I alla landskap finns strukturer som kräver särskild hänsyn vid vindbruksetablering. Landskap 

som generellt sett har goda förutsättningar för att tåla vindbruk kan samtidigt innehålla olika 

typer av miljöer, strukturer och unika karaktärer som kan vara känsliga för 

vindbruksetablering. Det är därför viktigt att se till hela innehållet i landskapet och beakta 

placering av vindbruksverk så att viktiga kvaliteter inte påtagligt förändras. Det finns ett antal 

generella möjligheter för vindbruk att samverka med kvaliteter som återkommer i landskapet.  

 

Storskaliga rationellt brukade jordbrukslandskap  
I ett storskaligt slättlandskap är den visuella tåligheten för vindbruksverk generellt hög. 

Landskapets skala kan i regel samverka med vindbruksverk. Jordbrukslandskap som har 

prägel från olika tider eller präglas av storskalig struktur av ägande samt större gårdar med 

moderna ekonomibyggnader som ger ett industriellt intryck kan ofta samverka med vindbruk. 

Vindbruken med sin rörliga utformning kan också upplevas ha en större funktionell 

förankring i ett brukat och befolkat landskap som producent av energi. Vindbruken kan bli en 

epok bland flera andra som över tid lagts till landskapet. 

 

Skogsområden präglade av modernt skogsbruk  
Skogsdominerade landskap är generellt sett visuellt tåliga för vindbruksetableringar. Särskilt i 

områden som är starkt präglade av det moderna skogsbruket. Siktstråken är i regel korta och 

skogen kan bidra till att skymma vindbruken. Det moderna skogsbruket innebär samtidigt en 

ständig omvandling av landskapet. Gallringar, avverkningar och planteringar kan ge upphov 

till både plötsliga och gradvisa förändringar. Trädens förmåga att alstra ljud orsakade av vind 

ökar med ökande vindstyrka vilket kan samspela med vindbruken. 

 

Tätorter med industriella inslag  
Industriella miljöer kan samverka med vindbruk. Kring tätorter får landskapet en tydlig urban 
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markanvändning i form av till exempel utbyggd infrastruktur, tät bebyggelse, industrier och 

kraftledningar. Det tätortsnära landskapet är utsatt för ett stort förändringstryck med många 

moderna inslag och har därför generellt sett en större tålighet för vindbruk. I närheten av 

tätorter kan vindbruken också upplevas som logiskt förankrad, som en årsring som lagts till 

landskapet. Vindbruk kan här också ge en positiv grön miljöprofil till de verksamheter som 

finns i orten. Det tätortsnära landskapet är däremot känsligt i den mån viktiga utblickar och 

karaktäristiska siluetter påverkas.  

 

Elnät 
Vattenfall är nätägare i kommunen och ansvarar för drift och utbyggnad av elnätet. Invånarna 

kan fritt välja vem som ska leverera elen.  

 

Värme 
Älvkarleby kommun äger Bionär Närvärme AB, tillsammans med Ockelbo kommun och 

Gävle Energi. 

I Skutskär köper Bionär hetvatten från Stora Ensos biopanna. Här produceras 30 300 MWh/år 

till 49 företag och 163 privatpersoner i Skutskär. Anläggningen i Älvkarleby är pelletseldad 

och producerar 3700 MWh/år till 10 företag och 7 privatpersoner.  Pellets är ett förädlat 

biobränsle. 

 

Bredband 
Idag har 95 % av kommunens befolkning möjlighet till någon typ av bredbandsuppkoppling – 

via teleledning (ADSL) eller kabel-TV- och fibernät. Målet är att minst 90 % av alla hushåll 

och verksamheter ska ha till gång till fast eller mobilt bredband på 100Mbit år 2020. 

 

6.12 Miljö- och riskfaktorer 
 

Stigande havsvattennivåer 
SMHI (2013) skriver i rapporten ”Klimatanalys för Uppsala län”, att medelvattenståndet kan 

komma att öka med 28 centimeter fram till år 2100. Utöver denna ökning har SMHI också 

beräknat de extrema vattenstånden som kan uppstå vid Uppsala läns kustlinje under flera 

återkomsttider både i dagens klimat samt i framtidens klimat. Alltså de nivåer då vattenytan 

står som allra högst. Här nedan följer dessa extrema vattennivåer:  

 

I dagens klimat:  

 En gång vart femte år kan havsvattennivån stiga 101 cm.  

• En gång vart tionde år kan havsvattennivån stiga 113 cm.  

• En gång vart femtionde år kan havsvattennivån stiga 138 cm.  

• En gång vart hundrade år kan havsvattennivån stiga 148 cm.  

• En gång vart tvåhundrade år kan havsvattennivån stiga 157 cm.  

 

I framtidens klimat (år 2100):  

• En gång vart femte år kan havsvattennivån stiga 130 cm.  

• En gång vart tionde år kan havsvattennivån stiga 141 cm.  

• En gång vart femtionde år kan havsvattennivån stiga 166 cm.  

• En gång vart hundrade år kan havsvattennivån stiga 176 cm.  

• En gång vart tvåhundrade år kan havsvattennivån stiga 186 cm. 
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Dessa möjliga havsvattenstånd har medfört att lägsta grundläggningsnivå inte bör placeras 

lägre än 2 meter över havet. Översvämningsrisker, orsakade av höga havsvattennivåer, i nya 

bostadsområden blir därför minimala.  

 

Ökad nederbörd 
Karta till detta avsnitt finns sida 14 i dokumentet ”Förutsättningar (Kartor)”. 

 

På grund av den globala uppvärmningen kommer antalet dagar med snötäcke att minska. 

SMHI (2013) skriver att ”snötäcket minskar radikalt i länet både avseende maximalt 

vatteninnehåll och varaktighet. Vid slutet av seklet ses ca 70 % av det maximala 

vatteninnehållet relativt referensperioden och varaktigheten har minskat från cirka 100 dagar 

till cirka 20 dagar i medeltal”.  

Nederbörden kommer förändras med tiden då det kommer att snöa mindre och regna mer. Fler 

dagar med regn per år medför att det ställs högre krav på den framtida dagvattenhanteringen. 

SMHI (2015) skriver också att nederbörden i framtiden kommer att öka med 40 % under 

vinter och vår. 

 

Ras, skred och erosion 
Karta till detta avsnitt finns sida 15 i dokumentet ”Förutsättningar (Kartor)”. 

 

Både ras och skred är exempel på snabba massrörelser i jord eller i berg. I ett ras rör sig de 

enskilda delarna fritt i förhållande till varandra under hela förloppet. Ett skred däremot är en 

massa av jord och block eller en del av en bergslänt som kommer i rörelse och som till en 

början är sammanhängande. Gemensamt för ras och skred är att de kan inträffa utan 

förvarning. Erosion kan ske längs strandlinje mot vatten. 

Ras och skred kan orsaka stora skador på mark och byggnader. Det är vanligt med ras och 

skred i samband med snösmältning, tjällossning och under perioder med stora regnmängder. 

Klimatförändringarna kan innebära mer regn och längre regnperioder och ökar risken för ras, 

skred och erosion. 

 

Statens Geologiska Institut (SGI) har gjort översiktliga karteringar över var förutsättningar för 

skred och erosion finns.  

 

För att skred ska kunna inträffa krävs att jorden består av lera och/eller silt och att 

marklutningen är tillräckligt stor. Enligt SGI bör strandnära områden som ej utgörs av morän 

eller berg generellt ses och behandlas som aktsamhetsområden.  

 

Dalälvens stränder genom Älvkarleby har till stora delar förutsättningar för skred och erosion. 

Dessa bör till stora delar ses som aktsamhetsområden. Längs stränderna består marken till stor 

del av grov och fin sand, grus samt av svämsediment. Vid planering för ny bebyggelse inom 

ett aktsamhetsområde bör risk för skred analyseras vidare. Stränderna mot Bottenhavet har låg 

risk för skred och erosion då de främst består av berg eller morän. 

 

Det ligger inga samhällsviktiga funktioner inom de områden där det finns risk för skred och 

erosion i Älvkarleby kommun. 

 

Radon 
Markradon förekommer naturligt i höga halter i berggrunden. Radon kommer från 

sönderfallande radium som finns överallt i naturen, mer eller mindre koncentrerat. Vissa typer 
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av jordarter och berggrund har hög radiumhalt och klassas som högriskområde. 

Högriskområden för radon utpekas på vissa typer av graniter och pegmatiter, alunskiffer och 

grusåsar. Moränmark klassas som normalradonmark och exempelvis kalksten, sandsten och 

lera utgör lågradonmark.  

 

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid radongas i 

marken för att orsaka radonhalter inomhus om huset är otätt mot marken. Detta gäller även i 

så kallade lågriskområden. Otätheter kan till exempel orsakas av konstruktionen i sig, av 

sprickor som uppkommer eller av otillräcklig tätning runt genomföringar. De markegenskaper 

som har störst betydelse vid bedömning av radonrisker, förutom innehållet av uran, radium 

och radon, är kornstorlek, porositet, vattenhalt och jordlagrens mäktighet. Grundämnena uran 

och radium förekommer i varierande omfattning i alla bergarter, och därmed också i jordarter 

och i byggnadsmaterial där bergmaterial ingår. 

 

Huvudrekommendationen är att alltid bygga tätt mot marken. Radonhalten i inomhusluft bör 

mätas både i nybyggda hus och i hus som renoverats eller byggts om. I områden med hög 

radonrisk bör man vara extra aktsam. 

 

Socialstyrelsen har i sina allmänna råd om radon i inomhusluften (SOSFS 1999:22) beslutat 

om ett riktvärde på 200 Bq/m3. Värden högre än 200 Bq/m3 anses medföra olägenhet för 

människors hälsa, varför alla bostäder samt lokaler för allmänna ändamål ska klara dessa 

riktvärden. En del av miljökvalitetsmålet god bebyggd miljö innebär också att skolor och 

förskolor år 2010, samt bostäder år 2020 har en radonhalt lägre än 200 Bq/m3. 

 

I Älvkarlebys kommun finns tre huvudsakliga högriskområden, vid nordvästra Skutskär i 

området kring Medora, nordöst om Älvkarleby runt Högmo samt i östra delarna av Långsand. 

 

Miljöfarlig verksamhet och förorenad mark 
Karta till detta avsnitt finns sida 16 i dokumentet ”Förutsättningar (Kartor)”. 

 

I många kommuner finns det anläggningar som klassas som miljöfarlig 

verksamhet. Länsstyrelsen bedömer att de kan orsaka allvarliga skador på människor eller 

miljö och verksamheterna klassas på olika sätt. Den som har en miljöfarlig verksamhet måste 

ha en skälig beredskap, som komplement till kommunens beredskap vid en eventuell 

räddningsinsats.  

 

I Älvkarleby kommun finns följande större miljöfarliga verksamheter: 

 

 Hålldammen, Älvkarleö Bruk, I MIFO fas i utredningen har objektet Älvkarleö bruk 

tilldelats riskklass 1.  

 Stora Enso Pulp AB, Skutskär är en Seveso-anläggning med den högre kravnivån. 

Skyddsavståndet mellan verksamheter och bostäder är 500 meter. 

 Älvkarleby kraftverk, Älvkarleby 

 AGA Gas Skutskärs Bruk, Skutskär 

 Råsjö kross AB uppfyller den lägre kravnivån i Seveso-lagstiftningen. 

 

I Älvkarleby kommun finns mot bakgrund av den industriella verksamhet som bedrivits flera 

förorenade områden. 100 potentiellt förorenade markområden har identifierats. Av dessa har 
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16 riskklassificerats (enligt MIFO – metodik för inventering av förorenade områden). Det är 

rimligt att anta att det finns föroreningar i samtliga områden där industriell verksamhet 

bedrivits eller där bensinmackar funnits, även de som inte ännu har inventerats. 

 

Vid planering för ändrad markanvändning, till exempel bostäder, i dessa områden ska marken 

undersökas med syfte att avgöra eventuella behov av saneringsåtgärder. Miljöbalken reglerar 

ansvaret för utredning och efterbehandling av förorenade områden. 

 

Transport av farligt gods 
Karta till detta avsnitt finns sida 17 i dokumentet ”Förutsättningar (Kartor)”. 

 

Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och produkter som kan orsaka skada 

människor, djur, miljö, egendom och annat gods om de inte hanteras rätt under transporter 

eller skyddas mot yttre påverkan. Farligt gods kan till exempel vara gasol, olja och bensin. 

Det är viktigt att beakta skyddsavstånd till transporter av farligt gods när ny bebyggelse 

planeras. 

 

Inom Älvkarleby kommun sker transport av farligt gods på Ostkustbanan, på större allmänna 

vägar inom kommunen som väg 76, väg 291 och E4 samt inom Skutskär bruks 

industriområde. 

Kring E4 och riksvägarna 76 och 291 råder enligt länsstyrelsebeslut utökat byggnadsförbud 

om 50 respektive 30 meter.  

 

Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från en järnväg. Ett 

sådant avstånd ger utrymme för underhållsåtgärder och eventuella räddningsinsatser om det 

skulle ske en olycka. Det medger också en komplettering av riskreducerande åtgärder vid en 

förändrad risksituation. Influensområdet för risker kan vara betydligt större än 30 meter, och 

riskanalyser kan behöva tas fram även för sådant som ligger längre än så från både väg och 

järnväg. Riskanalyser för transporter av farligt gods bör göras för bebyggelse inom 150 meter 

från närmaste spårmitt då nya åtgärder planeras. Riskanalysen ska visa hur risken påverkar 

planområdet och vilka åtgärder som behövs för att minska risken. I detaljplanen kan 

kommunen till exempel föreskriva en utformning av den byggda miljön som minskar 

skadorna vid en olycka. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet vid riskidentifiering i den 

kommunala planprocessen. 
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Deponier 
Karta till detta avsnitt finns sida 18 i dokumentet ”Förutsättningar (Kartor)”. 

 

En deponi är en upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden. Det finns 15 nedlagda 

deponier i Älvkarleby kommun och det är kommunens ansvar att inventera och riskklassa de 

nedlagda deponierna. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet. Kommunerna är ålagda att ta fram 

avfallsplaner. Avfallsplanen ska bland annat innehålla uppgifter om deponier som inte längre 

används samt en bedömning av risk för människors hälsa eller miljön. Älvkarleby har en 

gemensam avfallsplan med Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken. De nedlagda deponier i 

Älvkarleby kommun som är inventerade i avfallsplanen är: 

 

Dragmossen 

Gårdskärstippen 

Högmotippen 

Jungfruholmen 

Kyrkslättstippen 

Marntippen 

Medoratippen 

Stationstippen 

Svarthamnstippen 

Sågverksområdet 

Älvkarleö bruk 

 

Prioriterade deponier 
Utifrån de deponier som har identifierats och i viss mån riskklassats har ett urval av de mest 

prioriterade kommunala deponierna gjorts. Urvalet består av nedlagda deponier med 

kommunen som huvudman och som ligger i riskklass 1 och 2, mycket stor eller stor risk för 

människors hälsa och miljö. 

 

Marntippen 
Riskklassning MIFO fas-2: 2, eventuellt 1 

Enligt Länsstyrelsens MIFO-undersökning är angeläget att tippen utreds vidare. Man bör 

främst komplettera undersökningar med att utreda spridningsrisken från tippen. 

 

Svarthamnstippen 
Riskklassning MIFO fas-2:1 

Det är angeläget att undersöka deponin vidare. Framförallt bör tippen provtas ytterligare för 

att undersöka föroreningsnivån. Spridningsrisken i mark och grundvatten är antagen som 

mycket stor eftersom närliggande område huvudsakligen består av morän, bitvis grovblockig. 

Spridningsrisken till ytvatten är mycket stor. 

 

Djurhållning 
Djurhållning kan medföra negativ påverkan på omgivningen dels i form av olägenheter som 

dammbildning, buller från höfläktar, maskiner, djurens läten, transporter, lukt, flugor samt 

starka strålkastare kring ridbanor. Det finns även risk för hälsopåverkan från 

allergenspridning från hästhållning. Vid beslut enligt Plan- och bygglagen ska kommunen 

beakta dessa aspekter och om möjligt begränsa så att inte oacceptabel påverkan på 

omgivningen uppstår. 
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På landsbygden bör djurhållning och dess omgivningspåverkan i högre grad vara acceptabel 

än i miljöer där sådan normalt inte förekommer. Verksamhetens art och omfattning måste 

beaktas. Allmänt gäller att ju fler djur det finns på en begränsad yta desto större påverkan på 

omgivningen. Mängden av allergen som sprids ökar med antalet hästar. Generellt gäller att ju 

längre avståndet är mellan djurhållning och bebyggelse desto mindre är risken att 

omgivningen ska påverkas. Antalet hästar och placering av gödselstackar har också betydelse 

för risken för olägenhet. Spridning av lukt, damm och hästallergen påverkas också av vind, 

topografi och vegetation. 

 

Det är viktigt att se till hela den lokala situationen och genomföra helhetliga utredningar när 

man bedömer det enskilda fallet. Älvkarleby kommun har tagit fram förslag till riktlinjer 

avseende skyddsavstånd vid hästhållning som kan utgöra ett stöd vid tillståndsgivning och 

planering: 

 

 Över 100 hästar: 200-500 m till gödselhantering och stall. Minst 200 m till områden 

där hästar vistas.  

 30-100 hästar: Minst 200 m till gödselhantering och stall. Minst 100-200 m till 

områden där hästar vistas.  

 10-30 hästar: Minst 100-200 m till gödselhantering och stall. Minst 50-100 m till 

områden där hästar vistas.  

 1-10 hästar: Minst 100 m till gödselhantering och stall. Minst 50 m till områden där 

hästar vistas. 

 

Skyddsområde för vattentäkt 
För att bibehålla en bra kvalitet på kommunens vatten måste vattentäkterna skyddas och 

vattenskyddsområden har upprättats. Skyddsområdet är indelat i en inre och en yttre 

skyddszon. Inom inre skyddszon är det strängare regler. Syftet med vattenskyddsområdet och 

tillhörande föreskrifter är att säkerställa att grundvattentillgången i Älvkarleby kommun kan 

användas som dricksvatten under lång tid. 

 

I Älvkarleby kommun finns tre vattenskyddsområden:  

 Kronsågen 

 Marma 

 Östanå  

 

Vatten-/miljödomar för energi och fiske 
Produktionen av Vattenkraftsel i Älvkarleby kraftverk (Vattenfall) och Lanforsens kraftverk 

(Fortum) är skyddad/reglerad i vatten-/miljödomar. 

 

Fiskodlingen är skyddad/reglerad i vattendomar. Se vidare hemsidor för Länsstyrelsen, 

Fiskeriverket och Miljödomstolen. 
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Bilagor 
 

1. Konsekvensbeskrivning med miljökonsekvensbeskrivning 

2. Dialog med invånare under Fallens dag 

3. Dialog med elever i Rotskärsskolan 

 

 

 
 


