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INLEDNING 
 

Strandskyddsbestämmelserna ändrades 2009, och reglerna som styr möjligheten till 
dispens och upphävande från strandskyddet kom delvis att förändras. I miljöbalken 
finns det specificerat vilka kriterier som kan ge rätt till dispens och upphävande och 
utifrån dem görs nu strandskyddsprövningar även i kommunal regi. 
 
Den nya strandskyddslagen innebär en helt ny möjlighet och ett nytt sätt att styra 
utvecklingen i strandzonerna genom möjligheten att utse landsbygdsutvecklings-
områden (LIS-områden). För att kunna göra detta måste vissa kriterier i miljöbalken 
uppfyllas. Områdena ska så gott som alltid tas fram i en översiktlig planeringsprocess 
som ett tillägg till eller en fördjupning av kommunernas befintliga 
kommunövergripande översiktsplan. 
 
Meningen med att se ut landsbygdsutvecklingsområden är att styra exploatering till 
de platser där ny bebyggelse, verksamheter eller anläggningar kan bidra med att 
utveckla landsbygden. På så sätt kan man förhindra att för stora delar av strandzonen 
blir alltför exploaterad och att exploateringen medges där den gör mest kommunal 
nytta. Detta kan skona värdefulla strandavsnitt utan en för stor risk för fragmentering.  
 
I Älvkarleby finns i vissa delar en ganska hög efterfrågan på strandnära tomter, precis 
som i övriga Sverige. En utgångspunkt i det här arbetet har varit att se över 
utvecklingsområden som finns med i kommunens nya översiktsplan som antogs 
hösten 2009. Många av dessa områden återfinns i strandskyddszonen och meningen 
har varit att se om de är lämpliga LIS-objekt. Älvkarleby kommuns nya översiktsplan 
var i princip klar när de nya strandskyddsreglerna kom 1 juli 2009 och det var ännu 
inte känt vilka kriterier kommunerna kunde använda när man ser ut vilka mark- och 
vattenområden som kan vara lämpliga för landsbygdsutveckling, därav detta tillägg 
till översiktsplanen nu. Ett tillägg som i mångt och mycket kan ses som en 
fördjupning av översiktsplanen. 
 
När vi har följt intentionerna i den nya strandskyddslagen har vi också hittat andra 
områden som är lämpliga LIS-objekt, och som inte finns med i översiktsplanen. 
Dessa är framförallt utsedda för att främja turism och friluftsliv och en del är 
nischade boenden. Sådan användning och sådana boenden kan vara lämpliga för att 
utveckla landsbygden står det i lagen. 
 
Eftersom alla områden som syftar till exploatering med bebyggelse redan är utsedda i 
”Översiktsplan 2009” har detta arbete allra mest inriktats på den landbaserade zon 
som är strandskyddad och inte övriga delar av LIS-områdena, eftersom 
ställningstagande om att de områdena är lämpliga för exploatering redan tagits i den 
kommuntäckande översiktsplanen. En genomgång av de skydd som finns för 
områdena har dock återigen vidimerat att exploateringsföretagen är lämpliga även 
utanför strandskyddat område. 
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Planens detaljeringsgrad har alltså, inom strandskyddat område, blivit annorlunda mot 
andra delar utanför detta område. Detta yttrar sig i en högre detaljeringsgrad än 
brukligt, i översiktlig planering i gemen, tack vare att det är tvunget att gå in på 
djupet vad gäller djur- och växtlivsvärden på ett annat sätt, i strandskyddszonen, än 
vad som är vanligt. I andra avseenden visar det sig att en lägre detaljeringsgrad bör 
hållas i strandskyddade delar av LIS-områdana, tack vare att områdena aldrig kan 
exploateras utan vidare prövningar, såsom prövningar enligt både strandskyddslagen 
men även PBL-prövningar. För att undvika dubbelprövningar och för att försöka hålla 
isär delarna i lagprocesserna kan denna lägre detaljeringsgrad ses i vissa delar av 
planen. 
 
Den naturvärdesbedömning som kommunen använder sig av har varit till stor hjälp i 
arbetet och kommer att bli ett värdefullt instrument vid fortsatt planering och 
prövningar i strandskyddszonen.  
 
Arbetet med planen har under resans gång bedrivits i en demokratisk process med 
politiker och tjänstemän från olika kommunala förvaltningar samt statliga 
organisationer och andra samhälleliga instanser vilket har lett fram till detta tillägg till 
den kommuntäckande översiktsplanen. 
 
Länsstyrelsen har synpunkter på planen som redovisas i deras granskningsyttrande. 
Kommunens svar på synpunkterna går att läsa i det särskilda utlåtandet.  

 
 

BAKGRUND 
 

Sverige är unikt 
 
Redan på 1940-talet fick Länsstyrelsen rätt att förbjuda bebyggelse i strandzonen 
eftersom tillgängligheten till stränderna försämrats kraftigt. En annan anledning var 
att värna om naturresurser i den känsliga strandzonen, med särskilt hög biologisk 
mångfald, som finns längs Sveriges stränder, sjöar och vattendrag. 
 
Strandskydd och allemansrätt gör Sverige unikt i ett internationellt perspektiv. Med 
dessa medel vill vi kunna erbjuda hela befolkningen naturupplevelser, bad och 
friluftsliv. 
 
 
Generellt strandskydd 
 
Efter 1975 var det inte längre länsstyrelserna som pekade ut vilka områden som 
skulle ha strandskydd. Detta berodde på att den äldre byggnadslagen inte räckte till 
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för att hejda den omfattande expansionen av främst fritidshusbebyggelse som kom till 
under 1960-talet och i början av 1970-talet. Byggandet bidrog till att strandskyddet 
skärptes genom ändringar i naturresurslagen. Nu infördes ett generellt strandskydd i 
hela landet och en möjlighet att söka dispens från strandskyddet, eller upphävande av 
det. Skyddet gällde och gäller fortfarande generellt 100 meter upp längs stranden och 
100 meter ut i vattnet. Men det fanns möjlighet att utöka zonen upp till 300 meter i 
vardera riktningen. 
 
I Älvkarleby kommun är nästan allt strandskydd utvidgat till 300 meter, både inåt 
land och utåt i vattnet. Till exempel har hela Dalälvsområdet utvidgat strandskydd. 
 
Det nya generella strandskyddet visade sig med tiden också ha nackdelar då det i det 
närmaste schablonmässigt kom att omfatta alla områden runt alla sjöar, kuster och 
större vattendrag.   
 
 
Det differentierade strandskyddet 
 
1999 ersattes tidigare naturlagsstiftning och Sverige fick en miljöbalk som reglerade 
strandskyddet. 2009 ändrades lagtexten så grundligt att man nu talar om en ny 
strandskyddslag, som införlivats i balken. Anledningen är bland annat att man vill 
differentiera strandskyddet så att alltför bebyggda och känsliga vattenområden med 
mycket högt exploateringstryck skonas från vidare exploatering, och på platser där 
det är gott om oexploaterad strand ska det bli lättare att bebygga.  
 
100-meterszonen kommer fortsättningsvis att vara skyddad men senast 2014 ska 
länsstyrelsen se över zonen mellan 100 och 300 meter och differentiera vilka 
områden som verkligen behöver strandskyddas.  
 
För första gången i historien får nu kommunerna själva pröva dispenser och 
upphävanden från strandskyddet, men länsstyrelsen kan överpröva kommunala 
beslut. Nytt är också att större natur- och friluftsorganisationer har rätt att överklaga 
ett dispensbeslut. Tidigare kunde bara Naturvårdsverket göra det. 
 
En helt ny företeelse i lagen är att kommunerna fått möjlighet att utse 
landsbygdsutvecklingsområden som ska gagna landsbygden genom strandnära 
exploatering. Dessa områden måste bidra till att landsbygden gynnas långsiktigt 
genom till exempel sysselsättningseffekter, ökad hushållning av samhällsekonomiska 
investeringar eller rena ekonomiska vinster. 
 
Att ett område blir utsett som LIS-objekt innebär inte automatiskt att strandskyddet 
undantas i området. Fortfarande gäller att så kallade särskilda skäl (räknas upp i 
lagstiftningen) ska finnas som grund för en dispens eller upphävande i ett område. 
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STRANDSKYDDSDISPENS 
 

När kommunens tjänstemän behandlar ärenden om dispenser från strandskyddet eller 
upphäver det (görs oftast vid detaljplanering) i syfte att exploatera strandzonen, utgår 
man från de särskilda skäl som enligt miljöbalken måste uppfyllas. 
 
Grundförutsättningen är att strandskyddets syften långsiktigt ska kunna tillgodoses 
genom att det rörliga friluftslivet får fortsatt tillgång till strandzonen. En exploatering 
får inte heller förstöra viktiga biologiska naturvärden. Uppfylls grundkravet eller om 
det är förenligt med exploateringen kan man se om det finns särskilda skäl att medge 
en dispens från strandskyddet. 
 
 
Särskilda skäl 
 
 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. 
 

Inom ett landsbygdsutvecklingsområde som har utsetts i översiktsplaneringen 
tillkommer två särskilda skäl som kan ligga till grund för dispens: 

 
 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.
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LANDSBYGD 
 

I propositionen till den nya strandskyddslagen skriver författaren att vad som är 
landsbygd bör avgöras av den egna kommunen. Begreppet har nämligen en mängd 
olika definitioner inom olika samhällsfärer och landsbygdseffekterna kan vara olika i 
olika delar av landet. 
 
Sett ur ett europeiskt perspektiv är hela Sverige utanför Stockholm, Malmö och 
Göteborg landsbygd. Ser man till glesbygdsverkets definition så måste det vara minst 
200 meter mellan husen. Men det här är endast ytmått och måtten säger ingenting om 
hur livet på landsbygden ter sig eller vilka problem som finns där. Det som är viktigt i 
kriterier för landsbygd i det här sammanhanget är hur det fungerar i relationen mellan 
människan och samhällsfunktionerna. 
 
 
Landsbygden i strandnära lägen 
 
Vattennära exploatering för verksamheter och boende eller exploatering som gagnar 
friluftsliv och turism innebär många konkurrensfördelar, som kan stimulera lokal och 
regional utveckling. Sker exploateringen dessutom i ett landsbygdsområde som 
kanske inte är så självständigt ur servicesynpunkt kan det innebära mervärden ur den 
synvinkeln. Andra fördelar är att åtgärderna kan bidra till sysselsättningseffekter och 
ekonomiska vinster. Varje åtgärd som kan stärka kommunen och bidra till ökad 
befolkning är viktig. 
 
Vissa områden som redan till viss del är ianspråktagna kan göras bättre eller mer 
flexibla genom ny byggnation. Krav på hushållning av mark- och vattenresurser kan 
uppfyllas och miljövinster kan uppstå. Fler människor kan dessutom få tillgång till de 
vackra miljöer som finns vid sjöar och vattendrag. 
 
 
LANDSBYGDEN I ÄLVKARLEBY 

 
Vid en första anblick kan man tycka att Älvkarleby kommun verkligen är landsbygd 
på grund av att det är en så liten kommun eller så kan man tycka, om man vidgar vyn 
lite mer till att innefatta de regionala sambanden, att kommunen inte har någon riktig 
landsbygd. Men börjar man skrapa på ytan och verkligen tittar på det här med 
relationen samhällsfunktioner och människa så kan man se det hela ur ett annat ljus. 
 
Ser man på kommunens struktur så finns det en tätort: Skutskär, som servar resten av 
kommunen, och resten av kommunens orter kan ses som landsbygd.  
 
Tätorten Skutskär måste anses som självständig för här finns till exempel affärer, 
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restauranger, bensinmackar, banker, vårdcentral, försäkringskassa, arbetsförmedling, 
högstadium, vuxenutbildning, kulturskola och en bio i Folkets hus.  
 
Skulle man inte klara sig i tätorten så har man Gävles stadskärna knappt 2 mil bort. 
Där finns allt man kan behöver, och mer därtill. 
 
Ser man bortom Skutskär så är Älvkarleby inklusive Laxön näst största orten. Och det 
är en ort med en affär, distriktssköterska, en obemannad bensinmack, pizzerior, 
restauranger samt en klass för varje årskull i F-5. Till Skutskär är det ungefär en mil 
och beroendet av tätorten är mycket stort. Både macken och affären är utsatta för 
avsevärd konkurrens av utbudet i Skutskär, vilket är sårbart när det bara finns en av 
vardera. Bussen går inte lika ofta längre och skolklasserna är precis på gränsen att bli 
för stora, men det finns för få barn för att skapa fler klasser.  
 
Till Gävle är det 5,5 mil tur och retur från Älvkarleby.  
 
Den tredje största orten, om man ser till orter med strandnära läge, är Marma. Här bor 
ungefär 450 personer och man har nyligen fått pendeltåg (precis som Skutskär och 
Älvkarleby/Älvkarleö) som går till Gävle, Uppsala och Stockholm. Sedan finns det en 
kiosk och ett flottningsmuseum. Beroendet till andra orter är totalt och det är 1 mil till 
Älvkarleby samt 4 respektive 7 mil tur och retur till Skutskär och Gävle. 
 
Annan strandnära landsbygd i Älvkarleby kommun är Älvkarleö och Västanån, 
bosättningar med ett avstånd om 3-4 kilometer till Älvkarleby. Orter utan service helt 
och hållet, men strax ovanför Älvkarleö stannar pendeltåget som också servar 
Älvkarleby.  
 
 
Landsbygdsutveckling i Älvkarleby 
 
Är man beroende av att lämna sin ort för det nödvändigaste så har man en 
landsbygdsproblematik, och det har man också när det precis finns underlag för 
service- men att det är knappt att underlaget räcker.  
 
Vissa människor har en stark önskan om att bo nära vatten och exploateringstrycket i 
Älvkarleby skulle nog öka om det fanns fler vattennära tomter och allmänna platser 
vid vatten. Bara utsikten över vatten är värdefullt och närhet till brygga och bad gör 
en plats ännu mer attraktiv. 
 
Det är tydligt att strandnära exploatering kan bidra till mervärden för landsbygden. 
Dels som grund för ett rikt friluftsliv men även för ökad turism. 
Permanentbosättningen skulle också gynna orterna, då fler människor kan ge ökat 
underlag till bättre service, sysselsättningsökningar och en positiv ekonomisk 
påverkan.  
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Flera landsbygdsområden i Älvkarleby kommun kan gynnas om orten Älvkarleby 
inklusive Laxön stärks. Det skulle också stärka landsbygdsorten Älvkarleby i sig. 
Både Marma, Älvkarleö och Västanån ligger relativt nära och om det byggs mer för 
permanentbosättning eller skapas platser för turism och friluftsliv i och i närheten av 
de tre orterna och i själva Älvkarleby kan det kan bidra till att orterna får ökad 
självständighet och ökad standard. 
 
På sikt kanske till och med Marma kan få en affär, om man lyckas skapa ny 
bosättning och ökad turism där. 
 
De gjorda investeringarna i pendeltågsstationerna i Marma och Älvkarleby är dyra 
samhällsekonomiska investeringar som behöver gott om resande för att kunna vara 
kvar. Även gjorda investeringar i vägar är mycket dyra och det krävs ett underlag för 
att bibehålla en hyfsad standard och kanske få gång- och cykelvägar i anslutning till 
dem. Detta gäller för alla landsbygdsorterna. 
 
En ökad tillgång till service och gång- och cykelvägar för de här orterna kan leda till 
ett hållbarare samhälle och flera miljövinster med uppfyllande av 
miljökvalitetsnormer, genom till exempel minskad bilanvändning.  
 
Områden för landsbygdsutveckling  
 
Den slutliga prövningen av lämpligheten i att upphäva ett strandskyddsområde sker 
alltid genom en särskild ansökan i ett senare skede, där LIS-områden utpekade i 
översiktsplaneringen kommer att vara ett skäl som kan bidra till dispenser och 
upphävanden. Men det handlar i det skedet om att behandla frågor djupare, till 
exempel om översvämningar eller erosionsrisker och att ta fram ett bättre 
planeringsunderlag för vilka biologiska värden som finns på vissa platser. Vid 
dispensprövningar, detaljplanering och vid bygglov kan djupare utredningar göras 
och restriktioner för hur hus måste byggas kan tillkomma. 
 
Redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, i Älvkarleby, 
innehåller en kommuntäckande karta med alla objekt och tre kartor över LIS-
objekten, av övergripande ortsnatur. De röda områdena är LIS-objekt.  
 
En del i det här dokumentet behandlar varje LIS-område för sig. Där redovisas om 
objektet omfattas av någon detaljplan, finns med i översiktsplanen, vilka kriterier som 
visar på att det är ett lämpligt LIS-objekt och om området exempelvis omfattas av 
något skydd i form av riksintressen, områdesskydd eller dylikt.  
 
Numreringen av objekten kan tänkas vålla lite huvudbry. Nummerserien är likadan 
som i översiktsplanen så att man lätt kan hitta samma område där, om man önskar 
läsa mer om LIS-objekten. Eftersom områdena i översiktsplanen har plockats ut 
lösryckt blir det ingen nummerserie som följer. För nya utvecklingsområden som inte 
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finns i översiktsplanen följer serien det sista numret i översiktsplanen. Alla objekt 
som har nummer 46 och över är nya områden som inte återfinns i ÖP:n. 

 
 

LIS-OMRÅDEN – UNDERLAG OCH VÄRDEN  
 

Huvudsakligt underlag som använts vid bedömningar: 

 Ras- och skredinventeringar. 

 Vattenmyndighetens underlag om miljökvalitetsnormer för vatten. 

 Sårbarhetskarta över grundvattentillgångarna i kommunen, från Gästrike Vatten. 

 Naturvårdsprogrammet. 

 Odlingslandskapets bevarandevärden, från länsstyrelsen. 

 Ängs- och hagmarker i Uppsala län, från länsstyrelsen. 

 Länsstyrelsens punktdatabas över indikator/signal-arter (innehåller bland annat 
rödlistade, sårbara och hotade arter). 

 Olika typer av kartor med inbyggd data, från Lantmäteriet. 

 Värdetexter för riksintressena, från Länsstyrelsen. 

 En kartering över naturvärden och naturtyper i strandskyddszonen, Tommy Löfgren 
NaturGIS AB. 

 Översvämningsanalys, Vattenregleringsverken och Länsstyrelserna i Dalarna och 
Uppsala. 

 Olika underlag om fornlämningar och kulturmiljövärden. 

 Klimatscenarier, SMHI. 

 Kommunens kulturmiljöprogram. 

 Olika underlag om naturvärden, till exempel skyddsvärda kalkbarrskogar, 
nyckelbiotoper och så vidare. 

 Skogens pärlor/ Skogsstyrelsen. 

 Friluftslivsvärden har processats internt inom kommunen, avdelningsövergripande. 
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Numreringen av 
områdena följer 
numreringen i 
Översiktsplan 
2009, men 
nummer 45 och 
över finns inte 
med i den (eller 
har inte samma 
avgränsning). 
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Skyddade områden 
 
LIS-områdena omfattas av ett flertal starka skydd, enligt olika lagstiftningar. Det ska 
nämnas särskilt att det särskilda hushållningsintresset som nämns framgent är ett 
riksintresse, där Dalälvsområdet pekas ut direkt i 4 kap. miljöbalken som skyddsvärt 
ur framförallt natur- och kultursynpunkt. Detta skydd omfattar så gott som alla LIS-
objekt, vilket riksintresset för det rörliga friluftslivet också gör. Vad gäller 4 kap. och 
hushållningsintresset så står det i lagen att turism och friluftsliv är intressen som 
särskilt ska beaktas vid ingrepp i det riksintresset och ges företräde vid 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. Annan byggnation är dock inte 
utesluten och den kan mycket väl komma till stånd på ett sätt att den gynnar både 
turismen och det rörliga friluftslivet. 
 
Riksintresset för totalförsvar, som har sin utgångspunkt i Marma, innefattar de flesta 
av LIS-objekten söder om Älvkarleby Folkets hus område, men inte det större LIS-
området i Marma, nummer 41. Detta riksintresse nämns inte i beskrivningen av 
objekten eftersom en särskild redovisning och förhållning till det riksintresset 
behandlas i en annan fördjupning till översiktsplanen.  
 
Totalförsvarets riksintresseområde i Marma påverkas inte av de LIS-planerade 
objekten, men samråd måste fortlöpande ske med Försvarsmakten i fortsatta lov- och 
planeringsärenden enligt PBL. 

 
Det allmänna intresset jordbruksmark är otillräckligt utrett men kommunens 
intention är att det allmänna intresset jordbruksmark inte påtagligt bör skadas vid 
exploateringar. Särskild omsorg, och fördjupade bedömningar, om sådan mark måste 
till vid detaljplanering och bygglovsgivning. Kommunen har inte mycket 
jordbruksmark. 
 
I kommunen finns ett naturvårdsprogram med indelning i tre olika klasser, och den 
högsta klassen är nummer ett. Många LIS-områden återfinns i programområdena 
men bedömningen är att inga kärnvärden i programmet berörs, förutom i områdena 
33 och 41 där en anpassning till programmets kärnvärden måste till. 
 
Det finns fornlämningar inom ett av LIS-områdena på Västanån, nummer 53, och det är 
rester av en kolningsanläggning. Denna redovisas på karta senare i dokumentet. Det 
finns även fornlämningar utanför LIS-områdena men ingen av dem är av den arten att 
exploateringsplanerna kommer att påverka dem. Alla är dessutom övriga 
kulturhistoriska lämningar, vilket betyder att de har ett antikvariskt värde, men inget 
lagligt skydd eller högre värde. Eftersom de inte påverkas av LIS-områdena redovisas 
de inte på kartor, eftersom det skulle vara missvisande och kunna leda till osäkerhet 
kring huruvida de påverkas eller inte. 
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Kulturmiljö 
 
Älvkarleby kommun är rikt på skyddsvärd kulturmiljö. En del av LIS-områdena 
återfinns med sådan miljö i eller i närheten av områdena. Planen försöker lyfta dess 
värden och har integrerat dem i detta planarbete. 
 
 
Fiske 
 
Dalälven i Älvkarleby kommun erbjuder goda möjligheter till fritidsfiske i ett av 
landets förnämaste laxfiskevatten. Fritidsfiske och fritidsfiskebaserat företagande är 
en viktig del av turismnäringen i Älvkarleby kommun. Utvecklingen av LIS-
områdena ska bidra till tillväxten av dessa verksamheter, och får inte (eller bedöms) 
hindra eller inverka negativt på desamma. 
 
 
Kraftledningar 
 
I Marma och på Älvkarleö finns kraftledningar som påverkar områdena. Förnyad 
koncession krävs för ledningarna i och kring Marma. Kommunen har pekat på en rad  
konflikter med olika lagstiftningar, som bör leda till att de luftburna ledningarna 
grävs ner, och att koncession för luftburen el inte ska ges.  
 
Rekommenderade skyddsavstånd till kraftledningar är beaktade och exploateringarna 
kan komma till stånd, med detta i åtanke, men om inte ledningarna grävs ner i Marma 
så kommer det att inverka menligt på utnyttjandegraden av framförallt det stora 
utbyggnadsområdet där, och området vid Marma strand.   
 
På kartor redovisas enbart större ledningar i Svenska Kraftnäts eller Fortums innehav 
av ledningar. Vattenfalls ledningar är också beaktade men återfinns inte på kartor här. 
 
 
Föroreningar 
 
I planen visas bara de MIFO-objekt som kan ha betydelse för framtida prövningar. 

 
 

Radon 
 
Vid bygglov och detaljplaneläggning bör alltid risk för strålning från radon att 
beaktas. Marken runt Dalälven är för det mesta minst normalradonmark, där 
anläggningar med platta ofta måste till. Det finns också partier runt älven där 
radonvärdena är förhöjda och då måste ventilation av byggnader ske. 
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Vägar 
 
Några av de större områdena för exploatering, särskilt nummer 53 och 41, innebär att 
utfarter längs allmän väg behövs. Detta kan också leda till ett ökat behov av gc-vägar 
i de olika orterna. Men också bidra till ett underlag för att möjliggöra fler gc-vägar. 

 
 

Översvämningar 
 
Många LIS-områden riskerar 100-årsflöden och i ungefär samma utsträckning 
översvämningar till följd av dammbrott. Men datat om detta är grovt och risken för 
det sistanämnda scenariot är väldigt liten. 

Översvämningsproblematik har fått ett allt större fokus i samhället. Detta har gjort att 
mycket arbete pågår, på olika nivåer, för att få fram planeringsunderlag som visar 
vilka mark- och vattenområden som kan påverkas av översvämningar som en följd av 
till exempel klimatförändringar eller till följd av olika fluktuationer och naturliga 
variationer i vattenstånd och vattenflöden. I Älvkarleby kommuns fall finns det också 
risk för översvämningar till följd av eventuella dammbrott i kommunen eller i andra 
kraftverk uppströms. 

Älvkarleby kommun har nyligen fått ett nytt underlag om översvämningar som visar 
risken med översvämningar till följd av de naturliga variationerna men även som en 
följd av dammbrott. Trots att underlaget är mycket bra i förhållande till vad många 
andra kommuner och län i Sverige har för underlag så är det än så länge ett ganska 
oprecist underlag och det behöver vidareutvecklas för att noggrannheten i analyser, 
med det som grundval, ska kunna ökas.  

Datat är som sagt vad man kan kalla grovt och oprecist när det kommer till specifik 
användning i den fysiska planeringen.  Grovheten gör att en exakt utbredning i 
potentiellt översvämningsdrabbade områden inte kan fastställas. Materialet måste 
knytas till den nya höjdmodell som lantmäteriet helt nyligen har tagit fram. Detta är 
nödvändigt då analysen inte möjliggör kunskap om hur djupt vattnet kommer att stå i 
de potentiellt översvämningsdrabbade områdena.  

Översvämningsunderlaget har tagits fram av bland andra Vattenregleringsföretagen, 
länsstyrelsen i Uppsala och länsstyrelsen i Dalarna. Man påpekar i instruktionerna 
som följer med materialet att analysen bland annat behöver kompletteras med 
detaljerade platsspecifika manuella analyser av terrängen. Detta innebär en 
detaljeringsgrad som inte är bruklig i översiktlig planering. 

Länsstyrelserna i Sverige har i en gemensam rapport, från 2006, satt upp kriterier för 
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hur översvämningar ska kategoriseras. Rekommendationen är att man delar in 
riskerna i tre olika grupper. Områden som har hög sannolikhet att drabbas av 
översvämningar, viss sannolikhet eller låg sannolikhet.  

Man har enats om att områden som har hög sannolikhet för översvämning är områden 
som riskerar att drabbas av så kallade 100-årsflöden som beror av naturliga 
fluktuationer eller naturliga variationer i vattenstånd. Risken för att en sådan 
översvämning ska inträffa under en hundraårsperiod är statistiskt sett 63 %. 

Kriteriet för viss sannolikhet för översvämning är de högsta dimensionerade flöden 
man kan tänka sig. Detta högsta dimensionerade flöde är olika i olika delar av landet 
och oftast och enkelt beskrivet kan man säga att för landskap med vattenkraft så 
kommer sådana flöden att bero av ett dambrott kombinerat med en period med 10 000 
års flöde. Alltså naturliga variationer i flöden som inträffar samtidigt som en 
pågående översvämning till följd av dammbrott.  Sannolikheten för detta är mycket 
låg. Risken för dammbrott i sig är 1-2 stycken per år, i något av världens cirka 50 000 
kraftverk. Vi pratar om extremt låga risker som hela tiden minskar till följd av 
teknikutveckling. Skillnaden mellan kriterierna hög sannolikhet och viss sannolikhet 
är skyhög. 

Kriteriet för områden med låg sannolikhet att översvämmas reserveras till 
översvämningsrisker som inte är knutna till 100-årsflöden eller högsta 
dimensionerade flöde. Kanske kan man tänka sig att till exempel översvämningar till 
följd av klimatförändringar kan hamna i denna grupp. Data om klimatförändringarna 
är också mycket oprecisa just nu, speciellt för denna landsände där det fortfarande 
inte är uteslutet att den ständigt pågående landhöjningen kan motverka risker med 
höga vattenflöden till följd av klimatförändringar. I översiktsplan 2009 kan man se 
SMHI:s eventuella prognos och den visar inga större risker för översvämningar till 
följd av sådana förändringar, i de LIS-områden som kan exploateras. 

Flera LIS-områden är eventuellt potentiellt utsatta för översvämningsrisk. Men de 
områden som kan leda till större exploateringar, i Marma och på Västanån är inte 
utsatta alls, ser det just nu ut som. Även Tegelbruket är förskonat precis som ett 
område i Älvkarleby, vid den gamla apparatverkstaden, där strandhyllan ligger 
mycket högt över älven, på en brant brink. De mest drabbade LIS-områdena är 
platser som är avsedda för det rörliga friluftslivet: brygganläggningar och dylikt. 

Kommunen måste dock beakta faktumet att delar i många av 
landsbygdsutvecklingsområdena visar på framförallt hög och viss sannolikhet för 
översvämning. Noggrannare analyser vid bygglovskeden och vid detaljplanering 
måste till. Ett övervakningssystem bör sättas upp där man kontinuerligt håller koll på 
ny och bättre data om översvämningar. 
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Ju mer planeringsunderlag som blir känt och som produceras på olika håll i 
samhället- ju större risk att kommunen kan bli skadeståndskyldig, om det kan påvisas 
att underlag skulle ha gått att tillgå vid tiden för planeringen eller bygglovgivningen, 
och om det var av sådan kvalitet att man kan begära att det skulle gå att planera efter. 

Landsbygdsutvecklingsområdena är viktiga för kommunen, och det är viktigt att 
kommunen kan dra nytta av sådan exploatering, i strandnära lägen, som miljöbalken 
säger kan ge organisationen fördelar genom till exempel ökad turism, ökad åtkomst 
för det rörliga friluftslivet och som attraktiva boendemiljöer. 

I de LIS-områden där man ser störst risk för översvämning, som nummer 33 på 
Älvkarleö, finns det stora möjligheter att byggnadstekniskt bygga bort riskerna och 
följdpåverkan av dem. Detta kan exempelvis göras genom att bygga hus på ett visst 
sätt, förändra marknivåer och markkonstitution eller genom åtgärder mot älven, som 
erosionsskydd. Det är förmodligen möjligt men åtgärderna kan vara kännbart dyra. 
Men de kan vägas upp genom de fördelar som en exploatering kan medföra. 

 
Ras- och skred 
 
I kommunen finns både en översiktlig utredning om ras- och skredrisker som Statens 
Räddningsverk tog fram 1996 (över områden med samlad bebyggelse), och en mer 
detaljerad undersökning (av samma områden), som kommunen tog fram med hjälp av 
konsult. Denna är från 1997. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap har 
ingen nyare information.  

Utredningarna visar tre områden där risker finns, men de är ganska små till ytan och 
framförallt finns risker för ras, inte skred. Inget av LIS-områdena ingår i dessa 
områden. 

Det kan finnas andra områden som är känsliga fast det inte är känt, och 
översvämningar kan leda till att fler områden längs Dalälven blir ras- eller 
skredkänsliga. Därför är det också på grund av detta som kommunen måste övervaka 
riskerna med översvämningar och ständigt tillgodogöra sig nytt underlagsmaterial 
som produceras, för att kunna vidta åtgärder i de områden som kan få problem till 
följd av detta. Detta går också att gardera sig mot, genom byggnadsteknik och till 
exempel erosionsskydd, om man väljer att gå vidare med exploateringar i LIS-
områdena. 

Geotekniska bedömningar och eventuellt fördjupade geotekniska undersökningar kan 
behövas för landsbygdsutvecklingsområdena, om man går vidare med områdena. 
Men oftast ska exploatering företas så långt från strandbrinkarna att det inte bör 
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föreligga något problem. 

 
Vatten och miljökvalitetsnormer för vatten 
 
Längs med hela Dalälven finns en betydande grundvattenresurs. Arbete kring denna 
pågår just nu, till exempel i Gästrike Vattens regi. Riktlinjer för exploatering och ett 
omfattande underlag över denna resurs behövs, men fördjupningar kan göras/eller  
kanske finns vid tiden när man går vidare med LIS-områdena. 
 
Miljökvalitetsnormerna för grund- och ytvatten måste beaktas, och föreslagna 
exploateringar ska utformas så att dessa normer inte påverkas negativt. För många 
av områdena påverkar exploateringar inte normerna. 

 
Kommunalt VA och omhändertagande av dagvatten (ej lokalt) är att föredra i så gott 
som alla LIS-områden, som möjliggör bebyggelse. 
 
Muddring och bryggor bör utföras med försiktighet och lämplig anläggning bör 
beaktas, till exempel flytbryggor. 
 
Vid vattenverksamhet ska samråd alltid hållas med länsstyrelsen. 
 
 
Miljökvalitetsnormer luft 
 

Miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid och partiklar i luft 
 
LIS-planen följer miljökvalitetsnormer för kvävedioxid och partiklar i luft genom att: 
 

 Bidra till ökad kollektivtrafikanvändning och minskad bilanvändning. 
- LIS-planens utvecklingsområden ligger längs kollektivtrafikstråken, nära 

busshållplatser och kommunens tre järnvägsstationer. 
 
Det är en stor fördel om områdena kan leda till: 
 

 Minskad vedeldning 
- Annat uppvärmningsslag än vedeldning bör användas vid nybyggnationer. 
- De LIS-områden som ligger inom område med närvärme ska föreslås anslutas till 

dessa. 
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VA 
 
De flesta LIS-områdena ligger idag utanför verksamhetsområden för vatten- och 
avlopp. På grund av den skyddsvärda strandskyddszonen och den betydelsefulla 
grundvattenresursen så är det av stor vikt, i de flesta fall, att en anslutning kan ske till 
det kommunala nätet. 
 
Det är viktigt att EG:s direktiv, om att alla vattenförekomster ska uppnå god status, 
kan uppfyllas. Nuvarande status får inte heller försämras. Tack vare detta bör 
kommunalt huvudmannaskap för VA tillämpas med hänsyn till människors hälsa och 
miljö. I de fall det går att ordna enskilt avlopp förordas gemensamhetsanläggningar. 
 
De utpekade områdena i LIS-planen har normal skyddsnivå. Om många enskilda 
avlopp blir fallet kan det bli nödvändigt med hög skyddsnivå för framförallt 
hälsoskydd, på grund av risker för förorening och övergödning i älven och 
Storfjärden. Risken kan ytterligare öka om det blir ökad nederbörd, ökade flöden i 
älven liksom höjda och varierande grundvattennivåer. 
 
Utbyggnadsskyldigheten för kommunalt VA ligger på mellan 20-30 hus eller mindre 
grupper, om det är motiverat för människors hälsa eller miljön. Detta betyder dock 
inte att det finns krav på anslutning till det kommunala VA-nätet utan det kan handla 
om enskilda avlopp med kommunalt huvudmannaskap. För att även dessa ska bidra 
till miljöbalkens syfte med hållbar utveckling behövs ett kretsloppsperspektiv, som 
inte behöver inte vara särskilt dyrt eller högteknologiskt. 
 
En övergripande strategi bör vara att de områden där grundvattnet har hög 
sårbarhet, omfattas av kommunalt huvudmannaskap för VA. Även låglänta områden 
intill Dalälven bör planeras så att enskilda avloppslösningar undviks. Större grupper 
av hushåll och olämpliga markförhållanden bör utgöra grund för utbyggnad av 
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Vid närhet till befintliga 
verksamhetsområden bör också anslutning ske. Generellt bör utbyggnad i 
strandnära områden helst föregås av VA-planering med tillhörande geohydrologiskt 
underlag. 
 
 
Naturvärden 
 
Naturvärdena har beräknats bland annat utifrån en kartering över strandskyddszonen 
som kommunen köpt från konsult. Kommunen har varit med och beslutat om hur 
naturvärdena ska bedömas. I parametrarna för naturvärden ingår system för Natura 
2000 klassning, övriga naturtyper som inte finns med i Natura 2000 systemet, ålder 
på till exempel skog, återhämtningsprocent (för utveckling av fullvärdigare naturtyp), 
fältinventeringar, formella skydd med mera.  
 
En 19-gradig skala har satts upp, där värden med klass 5 och lägre innebär låga 
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naturvärden. Klass 6 kan vara värdefull eller kan efter restaurering bli det. I denna 
plans redovisning redovisas klass 6 som ett semihögt naturvärde, som måste 
anlyseras vidare vid kommande prövningar med översiktsplanen som 
beslutsunderlag. Skillnaden mellan 6 och 7 utgör gränsen för hur välutvecklad 
naturtypen är. Allt över klass 6 är fullvärdiga naturtyper. Värden från 7 till 19 innebär 
högre och högre naturvärde. Värde 0 sätts för till exempel redan bebyggd mark och 
byggda vägar.  
 
Som grund har alltså Natura 2000 systemet använts. Det är ett system där naturvärden 
är inbyggt, eftersom alla naturtyper som ingår där har ett avsevärt skyddsvärde. Sedan 
har övriga naturtyper som finns i älvområdet lagts till.  
 
Naturtyper som kan Natura 2000 klassas får en hög grundpoäng. Värdena kan sedan 
ökas om till exempel naturtyperna är sådana att succession till fullvärdigare (mer 
värdefull) naturtyp är möjlig. Hög ålder på skog ger också extra poäng liksom om det 
återfinns andra skyddsvärda objekt som till exempel nyckelbiotoper eller andra 
skydd. Detta ger ytterligare poäng mot hur skyddsvärd typen är. Även 
fältinventeringar som lett till fynd av skyddsvärda arter ger ökad poäng för ett 
område. När dessa parametrar matats in får naturtyperna ett visst värde på den 19- 
gradiga skalan. 
 
I den här planen grupperas naturskyddsvärdena som låga (5 och under) och höga (7 
och över). De låga värdena är naturområden som inte är skyddsvärda för att det är 
naturtyper och områden som inte har någon skyddsvärd flora eller fauna, och därmed 
inte har någon betydelse för strandskyddets vare sig kortsiktiga eller långsiktiga syfte. 
Det betyder att områden med låga naturskyddsvärden bör kunna exploateras utan att 
strändernas skyddsvärden påverkas. 
 
En statistisk beräkning har också gjorts (se kartor senare under respektive LIS-
område) där man kan se hur stor andel ett visst naturtypsområde har, i procent, av 
den sammanlagda mängden av samma naturtyp i den strandskyddade zonen längs 
hela Dalälven i Älvkarleby kommun. Inga ställningstaganden tas dock i planen 
angående dessa procent, eftersom det är så att primärt ska exploateringarna ske 
inom områden med låga naturvärden. Det kan dock vara möjligt att gå in på 
områden med högre värden, efter mer noggranna analyser och då kan den här 
informationen vara ett hjälpmedel. 
 
Vid efterföljande beslut, enligt miljöbalken eller plan- och bygglagen, kan man 
kanske med hjälp av de statistiska värdena och genom mer ingående analyser över 
vad det finns för skyddsvärden i områden med hög klassning, även exploatera vissa 
delar av områden med höga värden. Om det kan påvisas att strandskyddets 
långsiktiga syfte inte påverkas (djur- och växtlivsvärden samt betydelse för det 
rörliga friluftslivet). 
 
Metoden för naturvärdesbedömningen finns beskriven i en rapport, som ska följa 
denna planen. Den heter ”Kartering för naturvärdesbedömning i strandskyddszoner 
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till Dalälven inom Älvkarleby kommun”. Tommy Löfgren, 2011. 
 

 
Sammanfattning av naturvärdes-bedömningen för LIS-områdena, tabellen visar även 
borttagna LIS-områden som inte längre finns med i antagandeförslaget av planen. 

 
 

MILJÖKONSEKVENSER 
 
En översiktsplan bedöms alltid medföra betydande miljöpåverkan varvid en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB), i enlighet med Miljöbalken, ska upprättas. Vid 
en fördjupning eller tillägg till översiktsplanen är det inte nödvändigt. 

 
De flesta av LIS-områdena har redan utsetts i översiktsplanen och de har behandlats i 
den MKB som upprättades i anslutning till den planen. I detta tillägg har det 
tillkommit en del områden där det kan vara möjligt att uppföra nya hus, 
campingstugor och anläggningar till förmån för turismen eller det rörliga friluftslivet. 
Kommunen vill framhålla att tillägget till översiktsplanen, över 
landsbygdsutvecklingsområden, i högsta grad är strategisk och översiktlig. 
 
Kommunen har låtit de biologiska värdena få stort fokus och naturvärdena är invävda 
i bedömningarna. Detta är ett måste då ingrepp i strandskyddszonen inte får förstöra 
sådana värden. Eftersom denna plan verkligen manar till försiktighet, och bygger på 
en grundlig naturkartering- och naturbedömning kan man inte anta nu, i detta 
översiktliga skede, att betydande miljöpåverkan är att vänta. De allra flesta 
exploateringar ska vara ringa, och den konkreta omfattningen av dem är inte känd 
ännu. 

  
LIS-område nr 

Övriga
300m-
zonen 

  19 25 30 33 34 36 38 41 45 46 47 48 49 51 53 107   
Låga naturvärden (ha) 10,8 0,0 3,3 6,7 1,0 5,5 1,1 13,4 4,2 0,6 0,5 2,9 1,1 0,1 6,6 1,7   
Andel låga naturvärden 
inom LIS-området (%) 48 0 70 56 10 100 41 58 83 100 8 52 15 21 93 43   
Höga naturvärden (ha) 12,0 0,7 1,4 5,2 9,0 0,0 1,5 9,5 0,9 0,0 5,3 2,7 6,5 0,3 0,5 2,3   
Andel höga naturvärden 
inom LIS-området (%) 52 100 30 44 90 0 59 42 17 0 92 48 85 79 7 57   
Medel-naturvärde 5 8 4 5 6 3 4 6 2 0 9 5 9 11 4 5 6
Utvecklingsgrad 
(reco_per) 40 50 26 46 53 23 44 51 31 1 57 56 83 76 34 34 55
Nyckelbiotop (ha) 0 0 0 0,9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,2 0 94,0
Andel nyckelbiotop 
inom LIS-området (%) 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0   
Natura 
2000/Naturreservat (inkl. 
4,6 ha NBI) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 107,2
Summa areal inom 300m-
zonen 22,8 0,7 4,7 12,0 10,0 5,5 2,6 22,9 5,1 0,6 5,7 5,5 7,6 0,4 7,1 4,0 2125,0
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I slutet av varje avsnitt, som beskriver LIS-områdena, ges en kortare  
miljökonsekvensbeskrivning som behandlar ett 0-alternativ (om ingen exploatering 
eller utnyttjande kommer till stånd). Den översiktliga konsekvensbedömningen visar 
också konsekvenser av ett utnyttjandealternativ. Bedömningen bygger på det 
underlagsmaterial som redovisas på annan plats i denna plan, men omfattar inte 
översvämningsriskerna på grund av att det datat inte är av den kvalitén ännu. 
Översvämningsrisker redovisas och kommenteras enbart där det går att säga mer 
säkert vart det lutar, men är annars att se som indikatorer för fortsatt planering och 
tillståndsgivning. 
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LIS-OMRÅDEN I MARMA OCH AMBRICKA 
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41 Området mellan stationssamhället och Marma by 
 
 
Dp Redan idag finns här en detaljplan som ger byggrätt för cirka 90 
stycken hus, med syftet att skapa fritidsboende. Detaljplanen är från början 
av -80 talet och ingen har visat intresse av att genomföra den i sin 
nuvarande form. Byggnadsnämnden har beslutat att detaljplanen ska 
ersättas med en ny. 
 
ÖP I översiktsplanen anger man att detaljplanen behöver ändras för att 
man ska kunna skapa en attraktivare plan som också möjliggör 
permanentbebyggelse. Idéer som har förts fram genom åren är att boende 
längs med den konstgjorda kanalen skulle kunna bidra till ett mycket 
attraktivt och eftertraktat boende. Här kan anläggas en samling vattennära 
bostäder som kan binda samman Marma stationssamhälle med Marma by. I 
anslutning till bostäderna kan det vara lämpligt med någon gemensam 
brygga. 
 
LIS Ett nischboende, som ”kanalby” med vattennära bostäder kan 
erbjuda, kan knappast skapas någon annanstans i kommunen, eftersom den 
konstgjorda kanalen finns här. En sådan här stor bostadskomplettering kan 
verkligen stödja offentlig och kommersiell service (som i sin tur kan stödja 
ökad turism i området).  
 
Bostadsområdet kan också innebära ett stöd för offentlig service i 
Älvkarleby, där närmaste affär, distriktssköterska och småskola 
(Sörgärdesskolan) finns.  
 
Pendeltågstation finns i närheten och regionalt gjorda investeringar i 
tågtrafik, som anlöper Marma, stöds mycket. 
 

       

Marma 
Riksintressen 

LIS-området ligger strax utanför försvarets riksintresseområde och området är 
försett med särskilda hushållningsbestämmelser. Värdet i hushållningsintresset kan 
ökas vid försiktig exploatering. Området har ingen koppling till riksintresset för 
kulturmiljövården, Marma läger, i närheten. 

De delar av området som finns väster om den grävda kanalen ingår i riksintresset 
för naturvården. Därför måste stor försiktighet iakttas vid detaljplanering av 
området. Det finns dock ett litet område av riksintresseområdet som har låga 
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naturvärden, väster om kanalen. Men miljöerna runt om det området har höga 
naturvärden. 

Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet 

Området är viktigt för det rörliga friluftslivet (vid stranden) och Upplandsleden går 
väster om kanalen. Leden måste beaktas vid fortsatt planering. För övrigt är 
området svårtillgängligt på grund av igenväxning.  

Djur- och växtliv 

Området har både höga och låga naturvärden, och här är det viktigt att framförallt 
områdena med låga värden är de som exploateras.  

Området från kanalen mot stranden har höga naturvärden, förutom ett parti i norra 
delen, som består av trivial lövskog. 

Till stor del består området av näringsrik granskog och obestämd lövskog men 
dessa är kraftigt igenväxta med sly. I mellersta delen av LIS- området och västerut 
finns lövsumpskog med mycket höga naturvärden. Längst söderut finns ädellöv. I 
norr trivial västlig taiga med lövträd (ej ädelträd). 

I västra delen utanför LIS-området, mot stranden, finns skyddsvärden i enlighet 
med EU:s fågel- och artdirektiv (tjäder). Rara arter och signalarter återfinns också 
här, med bland annat flera lokaler med skogstarr.  

Strax norr om LIS-området finns gucko-sko som är skyddad enligt habitatdirektivet 
och den starkt hotade mosippan finns utanför LIS-området i nordöst. 

Övriga värden 

Kanalen har ett antikvariskt värde som timmerränna, men denna bör inte påverkas 
av exploateringsplanerna, då den ska finnas kvar. 

Geologi, översvämning och MKN 

Marken i LIS-området, ovanför grundvattenresursen, har i vissa delar hög 
genomsläpplighet och grundvattnet har måttlig sårbarhet. 

Till största delen består området av moränjord utom ett litet avsnitt i nordvästra 
delen och ut mot stranden som består av lera/silt. Området visar en liten risk för 
översvämning, på grund av 100-årsflöden, i de strandnära delarna, och ett värsta 
scenario kan sträcka sig in över kanalen i norr och mitten av området. Även utanför 
LIS-området i väster, mot stranden, finns denna risk. Noggrannare analyser om 
dessa risker och om hur det påverkar geotekniskt måste till vid detaljplanering. 
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Naturtyper 
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Bebyggelse och mark kan behöva anpassas till riskerna. Vid fortsatt planering bör 
miljökvalitetsnormerna utredas ytterligare. 

VA 

En sådan här stor grupp med nya hus måste räknas som samlad bebyggelse vilket 
tillsammans med hög miljökänslighet borgar för anslutning till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet. Bebyggelsen norr om området är redan ansluten till det. 
 
Exploateringsriktlinjer 

Detaljplanen som gäller för området ska ersättas med en ny.  Och framförallt är det 
möjligt att exploatera öster om kanalen. Området måste detaljplaneras och 
exploatering i LIS-området måste ske med stor försiktighet, hög precision och med 
låg täthet. Ett exploateringsavtal som bland annat reglerar och manar till 
försiktighet vid exploateringen bör till i samband med detaljplaneläggning.  

Området runt kanalen kan gärna bestå av permanentbosättning i parkmiljö. Små 
tomter rekommenderas som möjliggör mindre hävdade zoner runt husen. 
Bebyggelsen kan med fördel bestå av en mindre andel fritidshus, som komplement 
till permanentbebyggelsen. Gärna hus för uthyrning som kan möjliggöra ökad 
turism. Stugorna bör byggas med hög standard och lite större storlek (för att det 
finns efterfrågan på sådana större stugor, ur turismsynpunkt).  

Fritidsbebyggelse kan innebära ett mindre slitage på naturmiljön och mindre 
hävdade zoner runt husen. 

Stranden utanför LIS-området bör lämnas så gott som orörd men någon enstaka 
större brygga eller ett fåtal bryggor kanske eventuellt kan anläggas, men då måste 
vattenmiljön utredas närmare. Denna exploatering är i så fall mest önskvärd utanför 
den nordvästra delen av LIS-området för att knyta ihop Marma Strand med 
området, genom vattenanläggningar.  

 

Konsekvensbeskrivning: 

0-alternativet kan gynna arterna i området.  Stranden får en skyddande miljö. 
Fåglarna gynnas.

Ett måttligt utnyttjande av området kan stärka natur-, kultur- och friluftsvärden 
(som idag hotas av igenväxning). Stor försiktighet måste till för att anläggningar i 
sig inte ska skada miljön vid exploateringsfasen. Naturvärden kan gå förlorade och 
detta kan påverka ekosystemet i närområdet.  
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Översvämningsrisk 
och indikatorer 
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46 Marma strand 
 
 
Dp För hela LIS-området finns en ganska ny detaljplan med 
genomförandetid kvar. För att stimulera friluftsliv och turism medger 
planen byggnation av någon publik byggnad nere vid vattnet. Planen syftar 
också till att ge möjligheter till att bygga någon större gemensam brygga, 
men man har inte hävt strandskyddet i vattnet utan detaljplanegränsen går 
vid strandkanten. 
 
ÖP Området är inte med i översiktsplanen eftersom det redan är 
detaljplanerat. 
 
LIS Välbesökt område med ett mindre flottningsmuseum och en 
kanotled som utgår härifrån. Området är väldigt intressant att utveckla 
vidare. 
 

 

Marma strand 
 
Det enda skydd (förutom strandskyddet) som finns i området är särskilda 
hushållningsbestämmelser i enlighet med 4 kap Miljöbalken. Användningen har i 
och med detaljplanen redan bedömts förenlig med intresset, och det bör en fortsatt 
utveckling av området också göra. 
 
Det rörliga friluftslivet har redan god tillgång till området och naturvärdena är 
ganska höga. Hög sårbarhet för grundvattnet och hög grundvattenförekomst.  

Det finns kraftledningar i närområdet. 

Området är med som LIS-objekt för att påvisa att ytterligare utökning av bryggor 
och båtplatser kan utveckla landsbygden och öka områdets värden ur turism- och 
näringslivssynpunkt såväl som det kan bli en stark resurs för det rörliga friluftslivet 
och orten. 

Då området uppvisar risk för översvämning måste det utredas vidare om 
restriktioner kan sättas i bygglovsskedet, 

Konsekvensbeskrivning: 

0-alternativet finns inte för stranden. Området är planlagt och miljöbedömt. För 
vattenområdet innebär 0-alternativet dock bättre möjligheter för utveckling och 
bevarande av vattenvärden. 
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Utnyttjandealternativet innebär ett högre utnyttjande av vattenområdet som kan 
innebära negativa effekter på yngelplatser för fisk och minskade bottenvärden. 

Stora negativa konsekvenser, för kommunen, kan bli följden om en ny byggnad 
översvämmas. 

 

Översvämningsrisk 
och indikatorer 
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Naturtyper 
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38 Väster om Marma stationssamhälle 
 
 
Dp Nej 
 
ÖP Ja, utbyggnadsområde med syfte att bebygga lucktomter för 
permanentbebyggelse. 
 
LIS Tillsammans med utbyggnadsområde nummer 41, söder om området, 
kan detta blygsamma komplement stödja upp Marma så att turister och 
boende kanske kan få ökad kommersiell service. Förslaget stödjer också 
offentlig service och redan gjorda samhällsekonomiska investeringar. 
 
De båda områdena 41 och 38 kan också innebära ett stöd för service i 
Älvkarleby där närmaste affär, distriktssköterska och småskola 
(Sörgärdesskolan) finns. 
 
Upplandsleden är en vandringsled som går nere vid vattnet väster om dessa 
tomter. I anslutning till den kan en gemensam brygga byggas (för boende och 
turister).  
 

 

Marma 
 
Riksintressen 

Område av riksintresse för det rörliga friluftslivet och det omfattas av särskilda 
hushållningsbestämmelser. Lucktomterna är dock kraftigt igenväxta av skog och 
byggnation en bit upp från stranden stör inte dessa intressen.  

Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet 

Upplandsleden går över de två tomterna som denna plats ligger mellan. Tomter 
måste avstyckas öster om denna led för att det rörliga friluftslivet fortfarande ska ha 
god tillgång till området. 

Naturvärden 

Området består till största delen av sandig grusig mark. Naturvärdena är låga eller 
semihöga (naturen kan efter succession bli värdefull fullvärdig naturtyp). Mot 
vägen består tomterna mest av igenväxt gräsmark. Mot stranden finns obestämd 
lövskog och närmast stranden gungfly och kärr med öppna svagt välvda mossar. 
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Naturtyper 
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Öster om vägen finns en åsbarrskog, på kalkrik mark, med höga naturvärden. 

Ingår i Naturvårdsprogrammet som område klass 3. Inga kärnvärden återfinns för 
detta LIS-område i programmet. Det kan dock finnas skyddsvärda strandvallar vid 
vattnet.  

Landskapsbilden är skyddsvärd. Husens placering på tomterna lämpar sig därför 
bäst längs vägen, i öster, och stranden ska lämnas i princip orörd. Gallring bedöms 
kunna ske. 

Översvämning och MKN 

Längs stranden riskerar 100-årsflöden att nå, och högsta dimensionerande flöde kan 
nå halvvägs upp på tomterna.  

Ingår i Storfjärdens ytvattenområde. Vattenförekomsten har god ekologisk och 
kemisk status. Effekter av vandringshinder är okända. Vattnet riskerar att inte 
uppnå god ekologisk status till 2015. Anläggande av två tomter bör inte försämra 
miljökvalitetsnormerna. 

VA 

Området ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för VA, och kan 
anslutas till kommunalt nät. 

Övrigt 

Vid bygglov måste strålningsvärden beaktas, då det finns en kraftledning väster om 
marken. Adekvata avstånd bedöms dock kunna hållas. 

Exploateringsriktlinjer 

Förtätning med en eller två tomter är möjlig längs vägen, men noggrannare analyser 
av översvämningsrisken och markstabilitet bör till för att vidimera att tomterna inte 
kan översvämmas eller riskeras så högt upp.  

Inte mer än någon enstaka brygga kan vara lämplig vid stranden. 

Tomter bör få en lämplig sträckning som inte påverkar det rörliga friluftslivets 
tillgång till Upplandsleden. 

 

Konsekvensbeskrivning: 

0-alternativet kommer att öka igenväxningen och hota områdets värden och det kan 
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inte bli en resurs för det rörliga friluftslivet. En succession av naturmiljön är dock 
möjlig. 

Utnyttjandealternativet innebär att området kan öppnas upp och vissa 
naturmiljövärden skulle då gynnas. Det rörliga friluftslivets tillgång till området 
också. Alternativet möjliggör också en tillgänglighet till stranden, då utnyttjandet 
öppnar upp zonen nästgårds stranden. 

 

Översvämningsrisk 
och indikatorer 
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   LIS-OMRÅDEN PÅ ÄLVKARLEÖ 
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36 Komplettering på Älvkarleö 
 
 
Ob Västra halvan av området omfattas av områdesbestämmelser som 
skyddar kulturmiljön. 
 
ÖP Översiktsplanen anger att en begränsad exploatering skulle stärka 
ortsdelen och föra samman Lanforsen med Älvkarleö Bruk utan att förstöra 
naturområden. 
 
LIS En förtätning av befintlig bebyggelse kan tillsammans med två andra 
LIS-områden för bebyggelse (34 och 33) stödja service och gjorda 
samhällsekonomiska investeringar i Älvkarleby och på Älvkarleö. Samtidigt 
kan det bidra till god hushållning med mark på Älvkarleö på grund av närheten 
till befintlig bebyggelse.  

 
 

Älvkarleö 
 

Riksintressen  

Riksintresset för friluftsliv och hushållningsintresset vid Dalälven bör inte skadas 
om bebyggelsen placeras minst 100 meter från stranden.  
 
Kulturmiljövärden 

Kulturmiljövärdena i omgivningen är höga och här finns skyddade hus, genom 
områdesbestämmelser. Vid exploatering måste hänsyn tas till kulturmiljön.  

Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet 

Området är till stora delar otillgängligt för det rörliga friluftslivet.  

Naturvärden 

Området består mest av sandig och grusig mark utom i nordvästra hörnet där det 
finns moränjord. Det är låglänt. 

LIS-området har låga och mycket låga naturvärden, och består i sin helhet av 
åsbarrskog på kalkrik mark. Söder om LIS-området mot stranden finns det en 
obestämd åsbarrskog med låga naturvärden. Här finns också strandvallar och dyner. 
Väster om området finns ädellöv, med högre naturvärden. 

 En liten del av LIS-området ingår i ett naturvårdsprogramsområde, klass 3, men i 
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LIS-området återfinns inga kärnvärden i det intresset. 

MKN 

Ytvattnet utanför området tillhör Storfjärden och vattenförekomsten har god 
ekologisk och kemisk status. Det finns inga indikationer på tydlig påverkan på 
vattnet. Effekter av vandringshinder är osäkra. Vattnet riskerar att inte uppnå god 
ekologisk status till 2015. 

Övrigt 

Det går kraftledningar nära området, men närheten till ny bebyggelse är utredd i 
”Översiktsplan 2009” och bedöms fungera. Det krävs dock noggranna beräkningar 
och anpassning till ledningarna vid exploatering här. Västerut i området är riskerna 
med exploatering minst.  

Det finns ett litet område i sydvästra hörnet som riskerar översvämning och detta 
bör undersökas närmare. 

VA 

Området ligger inte längre inom kommunalt verksamhetsområde för VA men bör 
ingå i det. Goda möjligheter till anslutning till kommunalt nät finns i närområdet, 
även om det bara byggs ett fåtal hus.  

Exploateringsriktlinjer 

Anpassning måste ske till områdesbestämmelser som skyddar kulturmiljön och ny 
bebyggelse bör planeras med kulturhänsyn. 

 

Konsekvensbeskrivning: 

0-alternativ innebär dålig tillgång till området ur kulturhistorisk synpunkt och för 
det rörliga friluftslivet. 

Ett utnyttjande kan öka kulturmiljövärdena för en vid omgivning och exploatering 
kan bidra till att kulturmiljön på Älvkarleö förstärks. Det innebär också att 
Älvkarleö kan bli en ännu attraktivare boendemiljö med ökad kontakt till stranden. 
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Översvämningsrisk 
och indikatorer 
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51 Älvkarleö 
 
 
Dp Nej 
 
ÖP Nej 
 
LIS En större allmän brygga och/eller en mindre pir (för att stilla vattnet) 
skulle möjliggöra ökade möjligheter till rörligt friluftsliv även på älven och 
invid vattnet. 
 

 
Älvkarleö 
 
LIS-området är förenligt med hushållningsintresset och riksintresset för rörligt 
friluftsliv.  En undersökning i samband med att man söker tillåtelse för vatten-
verksamheten inriktas på huruvida det finns speciella naturvärden i vattnet. 
 
Sydväst om LIS-området finns en åsbarrskog som har höga naturvärden.  
Missgynnade arter finns också i anslutning till området. I söder andra signalarter 
och förekomst av fjärilar. Göktyta har funnits norr om området. 

Grundvattnet har hög sårbarhet, men inte betydande uttagsmöjligheter. Risk för 
snabb infiltration till vattnet. 

Här finns miljökvalitetsnormer för vattendraget (Dalälven mellan Stallfjärden och 
Lanforsen). Vattnet har inte god ekologisk status eftersom det tydligt påverkas av 
vattenreglering. Effekter av vandringshinder är osäkra och ingår inte i bedömningen 
om ekologisk status. Vattnet riskerar att inte uppnå god ekologisk status senast 
2015. 

Vattnet har god kemisk status, men det osäkert, och uppströms finns höga halter av 
miljögifter. Vattnet riskerar att inte uppnå god kemisk status senast 2015. 

Exploatering 

Området kan vara lämpligt att utveckla något, med sin närhet till Falludden, den 
värdefulla kulturmiljön i omgivningen och värdena i herrgården Nygård, som kan 
göras tillgängliga för fler. Ytterligare undersökningar kan behöva vidtas för att 
utreda hur muddring och byggnationer påverkar strandkanten och ytvatten samt 
botten i älven. Detta ger en bra grund till vilken typ av brygga som kan anläggas för 
att påverkan på området ska bli så liten som möjligt. 
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Konsekvensbeskrivning: 

0-alternativet innebär en skyddande miljö för värden i eller i relation till 
vattenområdet.  

Vid vidare utnyttjande kan miljövärden hotas. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Översvämningsrisk 
och indikatorer 
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34 Väster om Älvkarleö bruk 
 

 
Ob Vissa delar av området omfattas av områdesbestämmelser med syfte att 
skydda kulturmiljön. 

 
ÖP Översiktsplanen medger försiktig exploatering med hänsyn till natur- och 
kulturvärden. 
 
LIS En förtätning och utveckling av befintlig bebyggelse kan 
tillsammans med två andra LIS-områden för bebyggelse (36 och 33) stödja 
service och gjorda samhällsekonomiska investeringar i Älvkarleby och 
Älvkarleö samt genomförda investeringar i pendeltågtrafiken. Detta bidrar 
också till god hushållning med mark i Älvkarleö på grund av närheten till 
befintlig bebyggelse. Ny bebyggelse bör planeras med hänsyn till natur- och 
kulturvärden. 

 
Området kan passa som hästnära boende eller som ekoby. 
 
För vissa delar av området finns det bra dispensskäl från strandskyddet redan 
eftersom både en väg och privata tomter avskiljer området från stranden. 
 

 

Älvkarleö 
 

Riksintressen och andra skydd 
 
Skyddat område där hänsyn måste tas till hushållningsbestämmelserna men 
de påverkas inte påtagligt av exploatering här. Kulturmiljön i närområdet är 
kulturmiljöhistoriskt intressant och skyddas av områdesbestämmelser. 
 
Inga kärnvärden i naturvårdsprogrammet berörs av tänkt exploatering, där 
området tillhör ett område med klass 2. Utanför LIS-området finns fjärilar, 
på mer öppen mark, som är uppmärksammat i programmet. 
 
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet 
 
Det finns ingenting som tyder på att området används av det rörliga friluftslivet.
 
Naturvärden 
 
I norr består området av sandig och grusig mark och i söder morän.  
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Strandzonen i LIS-området har mest semihöga naturvärden (måste analyseras 
närmare i efterföljande processer) och består i stort av näringsrik granskog. I en 
liten del av sydöstra hörnet finns en gråallund, på kalkrik mark, som kan innehålla 
ädellövarter och hägg. Denna har högre naturvärden. Det finns även ett litet bestånd 
av samma naturtyp mitt i området, med samma höga naturvärde. 

Strax utanför LIS-området, i nordost, finns ädelträd (hagmark) som utgör en 
nyckelbiotop. 

Mot älven, öster om LIS-avgränsningen, fortsätter området med höga naturvärden, 
där gråallunden fortsätter. Exploatering bör inte breda ut sig hit. 

Vatten 

Grundvattenresursen har här måttlig till hög sårbarhet och omväxlande snabb eller 
icke snabb infiltration till resursen. Inga miljökvalitetsnormer finns för området. 
Men det ligger nära ytvattnet i Stallfjärden och det kan finnas bäckar som når det. 
En viss försiktighet bör därför vidtas. 

Idag är området otillgängligt för det rörliga friluftslivet men kan bli ännu mer 
tillgängligt med försiktig exploatering.  

VA 

Ekologiska avloppslösningar som del i en kretsloppsprincip bör till om området 
exploateras för ekoboende. Annars finns ett kommunalt verksamhetsområde för 
vatten och avlopp strax intill och goda möjligheter att ansluta till kommunalt nät. 

Föroreningar 

Strax utanför LIS-området finns ett MIFO-objekt som pekar mot ett gammalt 
Tegelbruk. Länsstyrelsen har bedömt att detta inte behöver inventeras, men detta 
bör undersökas närmare vid detaljplanering. Om keramiken har glaserats kan det 
finnas bly i mark och vatten. 

Fabriksområdet öster om planområdet är kraftigt förorenat och en ansvarsutredning 
pågår. Markundersökningar kommer att krävas för fabriksområdet och det är idag 
oklart med omfång och utbredning av föroreningarna. Troligtvis är LIS-området 
inte drabbat och uppströms är risken mycket liten för det. 

Översvämning 
I sydöstra delen av området finns en viss risk för översvämning, men det området 
sammanfaller med ett område med höga naturvärden där exploatering inte 
rekommenderas. 
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Exploateringsriktlinjer 

Exploatering bör ske i de delar av området där naturvärdena är låga, och föregås av 
detaljplanering. Områden runt om LIS-området har skyddsvärd natur och 
exploatering bör inte spridas hit. 

Området är utsett som lämpligt för ekologiskt boende. Då det inte innehåller någon 
odlingsmark kan eventuellt sådan skapas, genom svedjebruk. Men detta bör ske i 
områdets nordvästra del som är ett relativt stort område utanför strandskyddszonen 
(ingår i LIS-området). Det är dock möjligt att man inte kan driva ekologisk odling 
fullt ut, på grund av grundvattenresursen. Men detta kan undersökas närmare. 
Området bör hur som helst avsättas för nischboende (är skäl till att se ut det som 
LIS-område) som är så ekologiskt det går. Det finns förmodligen en efterfrågan på 
sådant boende i hela Gävleregionen och till viss del söderifrån kommunen. 
Kommunen kan också genom sådan exploatering bidra till ökad kunskap om sådana 
boenden. 

 

Konsekvensbeskrivning: 

0-alternativet innebär fortsatt igenväxning och otillgänglighet. 

Att nyttja området och ta det i anspråk kan öka och bibehålla naturvärden och göra 
det tillgängligt för det rörliga friluftslivet.  
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33 Söder om Älvkarleö stationssamhälle 
 
 
Dp Nej, men norr om detta område finns en detaljplan som medger 
förtätning av bebyggelsen i stationssamhället. Utifrån den planen finns redan 
avstyckade tomter. 
 
ÖP Till viss del utpekat i översiktsplanen som område att förtäta (område 
33). 
 
LIS En förtätning av befintlig bebyggelse kan tillsammans med två 
andra LIS-områden för bebyggelse (36 och 33) stödja service och 
samhällsekonomiska investeringar i Älvkarleby och på Älvkarleö (till 
exempel pendeltågtrafiken). Samtidigt bidrar området till god hushållning 
med mark på Älvkarleö, genom sin närhet till befintlig bebyggelse. 

 
 

Älvkarleö 
 
Riksintresse 

Riksintresse för friluftslivet, men det rörliga friluftslivet kan knappt befinna sig här 
idag på grund av skogen. Förslaget är förenligt med de särskilda 
hushållningsbestämmelserna. 
 
Djur- och växtliv 

I största delen av området består marken av lera och silt, och i vissa delar är det 
relativt sankt. 

Det finns partier i LIS-området som har mycket låga naturvärden. Dessa områden 
är mosaikartat blandande med partier med mycket höga naturvärden. De höga 
värdena beror till stor del på förekomsten av många mycket gamla ekar och andra 
ädellövsarter. Samma miljö finns också som nyckelbiotop i västra och norra delen 
av området. 

Det finns även ett litet område i söder med semihöga värden, vilket har satts pga att 
naturen där kan utvecklas till fullvärdig naturtyp efter succession.  

Ekarna och lövskogen bidrar till speciell flora och höga värden för faunan (djur-
livet). Framförallt insektslivet är unikt, och inte så vanligt i Älvkarleby, på grund av 
dessa träd. Nyckelbiotopen hyser bland annat vitryggig hackspett. 
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Marken består också av trädklädd kultiverad gräsmark och skog på före detta åker. 
Denna naturtyp återfinns längst österut i LIS-området, vid brinken. 

Området ingår i naturvårdsprogrammet, som ett område av klass 2. Här återfinns 
kärnvärden i programmet på grund av lövskogen samt höga zoologiska och 
entomologiska värden. Här finns en fjärilsart som är sällsynt i hela landet. 

Kulturmiljövärden 

Ur kulturmiljösynpunkt är området mycket intressant med kulturhistoriska 
lämningar. Här har legat ett gammalt färjeläge med färja över till andra sidan 
Dalälven. Detta var under tiden då Karl den trettondes bro anlades, före 1865. Detta 
kan betyda att området kan innehålla fler ännu ej funna kultur-och fornlämningar 
till havs och på land.  

I området finns andra lämningar av kulturhistorien, och en bäck som finns här 
kallas Färjebäcken, och över den går ännu en åtta meter lång gammal bro. 
Bebyggelselämningar finns efter färjkarlstorp och från en gammal vägsträckning, 
utmed stranden, som sträckte sig mellan Älvkarleö och Laxön.  

Det finns inga fornlämningar i området som har lagligt skydd, men 
kulturmiljövärdena bör skyddas vid lovprövning enligt PBL. 

Vatten 

Grundvattenresursen som finns här (Stallfjärden) har omväxlande hög och låg 
sårbarhet och snabb eller låg infiltration kan möjliggöras till vattnet.  

Ytvattenförekomsten har god ekologisk och kemisk status. Effekter av 
vandringshinder är osäkra, och kan förekomma på grund av vattenregleringen. 
Vattnet riskerar att inte uppnå god ekologisk status till 2015. 

Området riskerar 100-årsflöden längs stranden men översvämningsrisken för större 
delen av området finns. (Vid högsta dimensionerande flöde). 

VA 

Det finns kommunalt VA i närheten, men området ingår inte i det kommunala 
verksamhetsområdet. Det är möjligt att det går med enskilda lösningar, men 
anslutning till kommunalt VA är att föredra på grund av de höga miljövärdena och 
översvämningsrisken. 

Exploateringsriktlinjer 

En exploatering här måste vara mycket sparsam, på grund av de omfattande 
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värdena, och inriktas mot område med låga naturvärden. Mer än någon enstaka 
mindre brygga är inte bra och området bör inte bebyggas med mer än högst ett 
par/tre hus. Dessa kan med fördel vara tvåfamiljshus (blir mindre slitage runt 
husen) med mycket små trädgårdar och hävdade zoner. Här är "hus i parkmiljö" 
lämpligt. Någon helt ostörande, för omgivningen, verksamhet kan också vara en 
fördel här.  

Påverkan på grund- eller ytvatten får inte ske och miljökvalitetsnormerna bör 
utredas ytterligare. Översvämningsrisker måste också undersökas och beräknas 
närmare. Bebyggelse måste troligtvis anpassas, i sitt utförande, till riskerna. 

Att exploatera här trots de höga värdena kan hjälpa till att rädda värdena som är 
starkt hotade. Området är mycket igenväxt med sly och framförallt ekarna hotas, 
och därmed annan flora och fauna. Kulturmiljövärdena lyfts fram om området 
öppnas upp och kan på ett helt annat sätt bli en del av den värdefulla kulturmiljön 
på Älvkarleö. Fler lämningar kan hittas om området undersöks. Det rörliga 
friluftslivet kan få tillgång till området på ett helt annat sätt än idag, eftersom 
området är så otillgängligt nu. 

Området bör helst detaljplaneras även om det bara är frågan om ett par enstaka hus. 
Annars måste naturmiljön regleras genom villkor för lov. Exploateringsavtal bör 
reglera omfattningen av ingrepp i miljön i exploateringsfasen. 

 

Konsekvensbeskrivning: 

0-alternativet är ett starkt hot mot natur-, kultur- och friluftslivet.  

Att utnyttja området kan stärka natur-, kultur- och friluftsliv. Men om inte 
försiktighet vidtas vid exploateringsfasen kan natur- och kulturvärden skadas 
allvarligt och kanske gå förlorade, och närliggande ekosystem kan bli påverkade. 
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      LIS-OMRÅDEN I ÄLVKARLEBY OCH PÅ VÄSTANÅN 
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30 Älvkarleby 
 
 
Dp Nej 
 
ÖP Största delen av marken är ianspråktagen av Vattenfalls före detta 
verksamhetslokaler.  
 
Enligt översiktsplanen kan man tänka sig ytterligare komplettering av 
bostadsbebyggelsen, söder om Vita villan. 
 
LIS Marken är ju redan till viss del ianspråktagen varvid de särskilda skälen 
för dispens från strandskyddet är så gott som uppfyllda, beroende av hur stor 
hemfridszon man kan räkna med här. 
 
Flerfamiljsbebyggelse eller radhus på platsen skulle verkligen stötta Älvkarleby 
ur samhällsekonomisk synpunkt, utifrån offentlig och kommersiell service samt 
som underlag till redan gjorda samhällsekonomiska investeringar på orten. 
Exploateringstätheten kan vara hög i norra delen av området och mycket gles i 
södra delen av LIS-området. 

 
 

Älvkarleby 
 
Riksintressen 

Södra halvan av LIS-området omfattas av riksintresse för kulturmiljövården. Det är 
framförallt Laxön och de gamla tjänstemannabostäderna vid Kraftverket (utanför 
området) som avses skyddas. Anpassning och komplettering till miljöerna bör vara 
möjligt. 
 
För övrigt så är området av riksintresse för det rörliga friluftslivet och det omfattas 
av särskilda hushållningsbestämmelser enligt 4 kap Miljöbalken. Eftersom området 
redan är så bebyggt finns det inga särskilda värden att bevara, där marken redan är 
ianspråktagen. Området är inte alls tillgängligt för det rörliga friluftslivet eftersom 
en del av det har varit (och fortfarande är) avspärrat. 
 
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet 

I utkanterna av området finns promenadstigar som bidrar till en god miljö för det 
rörliga friluftslivet. Norra delen av LIS-området har varit avhägnat länge, men kan 
med exploatering även öppnas upp för det rörliga friluftslivet. Promenadstigarna 
påverkas inte. 
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Naturvärden 

Den norra delen av LIS-området ligger på en strandhylla ovanför en mycket hög 
och brant brink som är örtrik och innehåller många indikatorarter (framförallt 
svampar, en del rödlistade). I partier av brinken finns kallor och rännilar. I brinken 
finns även en skyddsvärd kalkbarrskog (sandtallskog). 

Eftersom LIS-området, i den norra delen, på strandhyllan, redan är hårt exploaterat 
och ianspråktaget med omfattande verksamheter så finns det inga särskilda 
naturvärden ovanpå strandhyllan, vid verksamhetsbebyggelsen. Men runt om och 
speciellt norr om denna plats finns en åsbarrskog med höga naturvärden. 
Åsbarrskogen finns också söder om LIS-området, på bebyggda platser som 
omfattar de större riksintressanta tjänstebostäderna.  

Området ingår i Naturvårdsprogrammet med högsta klassning men inga kärnvärden 
i det området tros finnas i de delar som är exploaterbara.  

Kulturmiljövärden 

Den södra delen av LIS-området är kulturhistoriskt intressant och innehåller äldre 
tjänstebostäder, med mycket högt kulturhistoriskt värde. 

Översvämning och rasrisk 

Det ser översiktligt ut som om 100-årsflöden och högsta dimensionerade flöden kan 
gå in en bit över land och upp en bit på den branta brinken (väster om LIS-
området). Detta kan leda till rasrisker som måste undersökas vid detaljplanering av 
området. 

Vatten och vattenskyddszon 

Området ligger på en betydande grundvattenresurs (Uppsalaåsen-Marma) med höga 
kvantiteter med vatten och marken är i högsta grad genomsläpplig. Området är 
också en inre vattenskyddszon. Grundvattnet har god ekologisk och kemisk status 
idag.  

VA 

Området ligger intill ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. 
Goda möjligheter finns till anslutning till det kommunala nätet, som är att föredra. 

Exploateringsriktlinjer 

Området behöver detaljplaneras även om det är ett fåtal hus som ska byggas.  
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Växtlighet på brinken får inte röras, dels på grund av strandskyddsvärdena men 
också på grund av den stabiliserande effekt den har på brinken, som kan bli 
raskänslig. Det är mycket viktigt med geotekniska undersökningar, som kan påvisa 
vilka laster strandhyllan tål. Detta är också viktigt för brinken kan erodera på grund 
av viss risk för översvämning, med stabilitetsproblem som följd. 

I den södra delen av LIS-området bör en strikt anpassning ske till 
kulturmiljöintresset och endast någon enstaka byggnad kan accepteras och 
anpassning måste ske till kärnvärden i riksintresset för kulturmiljövård. 

Norra delen av LIS-området, på Vattenfalls gamla område, kan bebyggas med 
ganska många och kanske lite större hus. Här är det är inte uteslutet att bebyggelse 
med moderna-, och/eller andra estetiska framtoningar kan bidra till att skapa en god 
kontrastverkan till de riksintressanta miljöerna, vilket kan gynna området i sin 
helhet. 

Exploateringar måste anpassas till grundvattenresursen, och speciella 
grundläggningstekniker kan behövas. Dagvatten behöver också tas om hand (ej 
lokalt) på grund av resursen och de höga naturvärdena i brinken.  

 

Konsekvensbeskrivning: 

0-alternativet utgör ett mycket gynnsamt förhållande för brinken samt för värden 
runt om den norra ianspråktagna marken. Den marken i sin tur är hårt exploaterad, 
totalt hävdad och den är ingen gynnsam miljö för naturvärden. Alternativet kan 
därför vara negativt ur naturmiljösynpunkt, om inte de höga naturvärdena i 
anslutning till exploaterbart området, skyddas vid exploateringsfasen. 

Utnyttjandealternativet innebär en förändrad markanvändning, till bostadsmark som 
kan öppna området för det rörliga friluftslivet och för naturvärden om de lyfts fram 
och får utvecklas i randzonen till området. Området kan bli en tillgång för 
kulturmiljön i närliggande områden. 
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25 Västanån 
 
 
Dp Nej 
 
ÖP Området är utpekat i översiktsplanen som lämpligt för 
bostadskomplettering. 
 
LIS  Tidigare gjorda investeringar i till exempel Västanåvägen bör 
föranleda att det är positivt med komplettering av bebyggelsen. Detta 
kan, tillsammans med andra kompletteringar längs Västanån, också 
borga för att det kan komma till stånd gång- och cykelväg här. 
 
Service i Älvkarleby kan gynnas. 

 
 

 

Västanån 
 
Riksintressen 

 
Riksintresset för friluftsliv skadas inte utan det är meningen att exploatering ska ske 
i omedelbar närhet till Västanåvägen. Inte heller påverkas det särskilda 
hushållningsintresset. 
 
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet 
 
Området används inte av det rörliga friluftslivet. 
 
Naturvärden 

Området består i sin helhet av öppen före detta kultiverad gräsmark som finns på 
kalkrik sandig mark, även utanför LIS-området ända ner till älven. Successions-
möjligheterna är goda om man börjar hävda området igen.  

Naturvärdena är måttligt höga men en visuell besiktning av området tyder på lite 
lägre värden vid Västanåvägen där LIS-området är avgränsat. Att ta i anspråk en del 
av marken bör inte skada naturtypen här och tar endast i anspråk en försvinnande 
liten del av naturtypen som är vanlig i Dalälvens strandskyddszon, och som har en 
stor utbredning just här.  

Området ingår i naturvårdsprogrammet, i ett område klass ett, men inga kärnvärden 
i det programmet berörs och inga signalarter har påfunnits. Området är dessutom 
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avskuret från vattnet genom ett brett erosionsskydd. 

Vatten 

Området återfinns på grundvattenresursen och vid bygglovsgivning bör detta 
beaktas. Föreslagen utformning ska utformas så att miljökvalitetsnormerna inte 
påverkas negativt. Resursen har idag god kemisk och kvantitativ status.  

VA 

Kommunalt VA finns. Anslutning är bäst och fullt möjlig. 

 

Konsekvensbeskrivning: 

0-alternativ kan möjliggöra succession till fullvärdigare naturtyp. Utblickar från 
vägen mot älven möjliggörs bättre. 

Att inrätta tre tomter påverkar inte naturvärdena påtagligt. Viss del av naturtypen 
kan omvandlas till tomtmarksliknande miljö. Detta bör inte påverka naturtypen runt 
om tomterna. 
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19 Tegelbruket på Östanån 
 

 
Dp Nej 
 
ÖP I översiktsplanen anges att bebyggelsen på Tegelbruket kan 
kompletteras försiktigt, med hänsyn till kulturmiljön. Restriktivitet för 
exploatering närmare stranden än 100 meter. 
 
LIS Tegelbruket ligger längs CX-stråket (i vår kommun- riksväg 
76) och regionala planer för länet förordar bebyggelse utefter detta för 
att tillgodose samhällsekonomiska investeringar. Vägverket funderar på 
en gc-väg längs Östanån, men finner inte riktigt investeringsmedel för 
den, då den blev dyrare än beräknat. Kanske kan ett ökat 
bostadsunderlag och fler människor borga för att denna kommer till 
stånd. 
 
En komplettering av bebyggelsen kan stödja offentlig och kommersiell 
service i Älvkarleby.  
 

 

Tegelbruket 
 
Riksintressen 

Till viss del omfattas området av särskilda hushållningsbestämmelser (natur- och 
kulturvärden) samt är av riksintresse för rörligt friluftsliv. En måttlig exploatering 
bör inte utgöra något hot mot dessa intressen, som inte påtagligt får skadas. 
 
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet 
 
Området är sannolikt intressant ur friluftssynpunkt, men det finns inga anordnade 
strövstigar eller dylikt. Det finns, i stort, inte heller någon bebyggelse långt ner mot 
vattnet vilket också gör det potentiellt värdefullt för det rörliga friluftslivet. Men det 
är bitvis otillgängligt. 
 
Efter en ganska ringa exploatering kommer det finnas väldigt gott om utrymme 
kvar till begagnande för det rörliga frilutslivet. 
 
Djur- och växtliv 

Området ingår inte i Naturvårdsprogrammet och består av en mosaik av olika 
naturtyper, med både låga, semihöga och måttligt höga naturvärden.  
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Jordmånen består mest av sand och grus men öster om vägen förekommer tunna 
lager torv på sand. Marken är delvis kalkrik. 

Längst i söder finns kalkgräsmark, som håller på att växa igen, och inte särskilt 
värdefull tallskog.  

Området består i stora delar av obrukad åker på kalkrik sandmark men även 
gråallundar med ädellövarter och hägg. Här finns också västlig taiga och en del 
öppna gräsmarker som hotas av igenväxning (till exempel i södra delen av LIS-
området). 

Gräsmarkerna, som är frekventa i området, är ofta sandiga, kalkrika och örtrika. 
Vissa har inga särskilda naturvärden medan andra utgör värdefulla biotoper för 
framförallt insekter. De kan utgöra ett komplement och förstärkning av de 
omfattande naturvärdena som finns på likartade biotoper, t.ex. vid Marma skjutfält. 
Biotoperna här innehar dock inte biotopskydd. 

Odlingslandskapet är bevarandevärt enligt bevarandeprogrammet för 
odlingslandskapet, men i det anges att markerna börjat växa igen och under lång tid 
mest används till hästbete vilket lett till brist på variation av biotoper. 

Det finns en indikatorart, enligt länsstyrelsens redovisning, och det är en 
finmovägstekel som lever på vägarna. Denna är felaktigt listad i redovisningen som 
starkt hotad- den är istället livskraftig och exploatering missgynnar den inte 
(Naturvårdsverket). 

Vatten 

För att uppnå miljökvalitetsnormerna för grundvatten i Uppsalaåsen-Skutskär ska 
exploateringen utformas så att dessa inte påverkas negativt. Vattenförekomsten har 
idag god kemisk och kvantitativ status. Grundvattnet har hög sårbarhet och 
marktypen möjliggör snabb infiltrationshastighet, men vattenmagasinet här är inte 
betydande.  

Övrigt 

Det går en högspänningsledning genom delar av området. Förhållningen måste vara 
minst 5 meter mellan denna ledning och ny bebyggelse. Detta efter råd från en rad 
olika statliga myndigheter. Det är en fördel om avståndet kan bli ännu lite högre för 
att följa försiktighetsprincipen i Miljöbalken och för att skapa en trivsammare 
boendemiljö. 

I norra delen finns ett MIFO-objekt som tyder på förorening av marken. Detta kan 
bero av att det fanns ett tegelbruk här förr i tiden. Samråd med länsstyrelsens 
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miljöskyddsenhet visar på en ganska liten påverkan för exploateringsföretag. Att 
utreda detta närmare vid detaljplaneläggning kan göras. 

Krav på detaljplaneläggning av området föreligger då väldigt många markägare 
visar intresse att bygga här.  

VA 

Området ligger inte inom det kommunala verksamhetsområdet för VA men det 
finns redan VA indraget till vissa obebyggda fastigheter inom området. 

Ny bebyggelse bör anslutas till det kommunala nätet. Naturkänsligheten och 
möjligheten att förtäta till samlad bebyggelse gör att området bör införlivas i 
verksamhetsområdet. 

Exploateringsriktlinjer 

Detaljplanering måste följa och markområden med låga naturvärden finns där 
exploatering ska vara möjlig. Det kan vara möjligt att också gå in på områden med 
lite högre värden, om naturtypen är frekvent förekommande i strandskyddszonen 
och om det inte påverkar djur- och växtliv så att strandskyddets långsiktiga syfte 
motverkas. 

Det öppna landskapet är inte så vanligt i Älvkarleby kommun och landskapet med 
de långa siktlinjerna bör värnas. 

Tegelbruket hålls med fördel öppet för bete, i vissa delar. 

 

Konsekvensbeskrivning: 

0-alternativet innebär mycket gynnsamma förhållanden för naturmiljön, så länge 
miljöerna hålls någorlunda öppna.  

Oförsiktig exploatering och hög exploateringsgrad utgör ett hot för områdets 
naturmiljö- och kulturmiljövärden. Exploateringsalternativet innebär dock en viss 
möjlighet att fortsätta hålla området öppet. Att bejaka kulturmiljövärdena med 
bebyggelse här har gamla traditioner. Det rörliga friluftslivet kan gynnas. 
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53 Norra Västanån 
 
 
Dp Nej 
 
ÖP Översiktsplanen pekar på möjligheter att både etablera hästboende 
och golfboende här, nära golfbanan. Det kan dock vara svårt att förena 
dessa intressen. 
 
LIS Nischat golfboende som inte kan finnas på någon annan plats på 
grund av den omedelbara närheten till golfbanan. 
 
Till stöd för gjorda investeringar i väg och vatten och avlopp, och kanske 
kan det göra att denna landsbygd kan utvecklas mer samt ge stöd till 
omgivande landsbygds- eller nära på landsbygdsorter. 

 
 

Västanån 
 
Riksintressen 

Här finns riksintressen för rörligt friluftsliv och särskilt hushållningsintresse enligt 
miljöbalken.  
 
Friluftsliv och allemansrättslig tillgänglighet 

Området innehåller mycket skog och sly och är inte ett område som är särskilt 
tillgängligt eller som används av det rörliga friluftslivet idag. En exploatering här 
kan göra att området öppnas upp och blir mer tillgängligt. 

Naturvärden och friluftsvärden 

LIS-området består i stort av sandig och grusig och ofta kalkrik mark. Här finns 
mark med låga naturvärden som lämpar sig bra för exploatering. Längst i norr finns 
en kalkrik gräsmark med högre värden. Annars består den norra delen av området 
av ung åsbarrskog, med låga naturvärden. 

I södra delen av LIS-området finns en barrskog, med låg artsammansättning, som 
inte kan klassas in i ett Natura 2000 system, och som också har låga naturvärden.  

Centralt i området finns en värdefull odlingsmark, som varit brukad så sent som för 
ett par år sedan. 

 



     
 

 87 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Naturtyper 



     
 

 88 
 

Utmed brinken finns ett förhållandevis avgränsat och smalt område med mycket 
höga naturvärden: en gråallund, på kalkrik mark samt ädellövsträd och hägg.  

Längs Västanåvägen finns en nyckelbiotop, som sträcker sig in i LIS-området som 
en smal remsa, i norr. Den består av före detta skogbetad mark och är 
uppmärskammad i ängs- och hagmarksinventeringar för sin hävdgynnade flora, 
trots att området inte hävdas längre.  

Väster om LIS-området finns en annan nyckelbiotop- en sandbarrskog. Här finns 
också många indikatorarter. 

LIS-objektet ingår i ett större område som finns med i Naturvårdsprogrammet. Det 
verkar dock inte som om området innehåller värdekärnor i det programmet. Det 
måste dock noteras att i detta naturvårdsprogramområde finns bland annat 
värdefulla geologiska formationer. Om sådana påträffas vid vidare planläggning, så 
måste detta utredas vidare.  

Vatten 

Området finns över en värdefull grundvattenresurs (Uppsalaåsen-Skutskär) med 
betydande översiktliga potentiella uttagsmöjligheter. Marktypen i områden 
möjliggör snabb infiltrationshastighet, vilket ställer höga krav på exploatering och 
omhändertagande av dagvatten.  

Det pågår undersökningar i närheten för att avgöra kvalitén på grundvattnet och det 
kan hända att närområdet och till och med LIS-området kan komma att ingå i ett 
vattenskyddsområde i framtiden. 

Miljökvalitetsnormerna, för grundvattnet i området, visar att grundvattnet har god 
kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ status. Vattendraget utanför LIS-
området (Dalälven nedströms Älvkarleby) har däremot dåligt ekologisk status, på 
grund av vattenregleringen och morfologin. Vattnet riskerar att inte uppnå god 
status innan 2015. Detta vattendrag har dock god kemiskt status. Men det är en 
osäker bedömning. Det finns mätningar uppströms där höga halter av olika 
miljögifter har hittats. Vattnet riskerar att inte uppnå god status till 2015, varvid det 
är känsligt för exploateringar nära Dalälven (restriktivitet med bryggor och dylikt). 

VA 

Området ingår inte längre i det kommunala verksamhetsområdet för VA. Ny 
samlad bebyggelse bör borga för att området blir införlivat i verksamhetsområdet. 

VA i kommunal regi är framförallt viktigt på grund av att grundvattnets värde som 
potentiell vattenresurs. Men det är ganska långt att ansluta till kommunalt nät. Om 
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inte det går så måste det till en gemensam lösning, helst med kommunalt 
huvudmannaskap. 

Exploateringsriktlinjer 

Vid en exploatering måste det klargöras om det går att bygga så att området inte 
blir bullerstört på grund av motorcrossbanan. Prövning via detaljplan och det bör 
läggas mycket stor vikt vid bullerfrågor i ett tidigt skede av planprocessen. Det är 
inte ställt utom tvivel att det inte går att byggnadstekniskt komma runt problemet. 

Odlingslandskapet centralt i området lämpar sig i dagsläget inte för exploatering, 
och separat beslut om detta har tagits av den tidigare bygg- och miljönämnden. Men 
det finns en möjlighet att hålla denna mark fortsatt öppen genom hästhållning, eller 
att kanske planlägga den som allmän platsmark eller kvartersmark med egenskapen 
äng eller åker. Den kan därigenom ingå i ett framtida planområde på de 
premisserna. 

Om området ska planläggas både för bostäder och hästverksamhet ska riktlinjerna i 
den kommuntäckande översiktsplanen användas för att minimera störningar på 
grund av hästverksamheten. 

På andra sidan Västanåvägen utanför LIS-området finns väldigt många 
indikatorarter som tyder på skyddsvärd naturmiljö. Vidare exploatering är 
förmodligen mycket olämplig där. 

 

Konsekvensbeskrivning: 

0-alternativet kan innebära fortsatt igenväxning och otillgänglighet för det rörliga 
friluftslivet. 

Utbyggnadsalternativ kan innebära bullerstörningar för de boende, om inte stor 
omsorg läggs på att förhindra detta, med hjälp av byggnadsteknik och noggrann 
placering av hus och uteplatser. Alternativet kan göra att området kan användas mer 
av det rörliga friluftslivet.
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