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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Syftet med att upphäva delar av detaljplaner för del av fastigheten Medora 168:2 m.fl. är att 

möjliggöra avstyckning och försäljning av cirka 1500 m2 mark från Älvkarleby kommun till 

Jungfruholmens bostadsrättföreningsområde. Bygglov för parkeringsplats och återvinningshus 

för Jungfruholmens bostadsrättförening kan då prövas utom plan.  

 

Upphävande av detaljplanerna innebär också att byggrätter för bostäder på befintlig åkermark 

tas bort. Åkermarken anses idag vara olämplig för exploatering av bostäder på grund av 

översvämningsrisk i samband med skyfall. Det finns dessutom en vilja inom kommunen att 

bevara åkermarken.  

 

FÖRENLIGHET MED 3, 4 OCH 5 KAP. MILJÖBALKEN 

Planområdet är inom riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. 1-2 § (SFS 1998:808). Intresset 

bedöms inte påverkas negativt av upphävande av delar av detaljplaner. Inga 

miljökvalitetsnormer bedöms överskridas genom upphävande av detaljplaner. Upphävande av 

delar av detaljplanerna bedöms därför vara förenligt med miljöbalkens 3, 4 och 5 kapitel.   

PLANDATA 

Läge 

Planområdet som föreslås upphävas är beläget i Skutskär, Älvkarleby kommun, Uppsala län.  

Areal 

Planområdet är ungefär 8,5 hektar stort.  

Markägoförhållanden 

Det finns tre fastigheter belägna inom planområdet som upphävs från detaljplaner.  

 

Del av fastigheten Medora 168:2 ägs av Älvkarleby kommun. . 

Del av fastigheten Medora 168:117 ägs av Riksbyggen Bostadsrättsförening Jungfruholmen. 

Fastigheten Medora 171:1 ägs av Älvkarleby kommun.  
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Fastigheter som är belägna inom planområdet. Röd planområdesgräns.  

Nuvarande markanvändning 

Fastigheten Medora 168:2 består idag av åkermark, fotbollsplan och naturmark inom 

planområdet som upphävs från detaljplaner. Stora delar av fastigheten är planlagd som 

bostadsändamål. Det finns ett flertal dikesutgrävningar inom åkermarken för att hantera 

dagvatten. Det finns dessutom en parkering på fastigheten som används av Jungfruholmens 

bostadsrättsförening som strider mot nuvarande detaljplan. 

 

Fastigheten Medora 168:117 består av kvartersmark för bostad med prickad mark inom 

planområdet som upphävs från detaljplaner. Den prickade marken begränsar utveckling av 

bostadsområdet och en del av den upphävs därför i planförslaget. Ett nytt återvinningshus 

skulle därmed kunna uppföras utom plan. 

 

Fastigheten Medora 171:1 består av fotbollsplaner inom planområdet som upphävs från 

detaljplaner. Marken är planlagd som bostadsändamål. 

 

Upphävande av detaljplaner innebär att området blir planlöst och åtgärder som idag skulle bli 

planstridiga kan därmed prövas med bygglov.  
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TIDIGARE PLANER OCH STÄLLNINGSTAGANDE 

Översiktsplan 

I Översiktsplan för Älvkarleby kommun år 2050 pekas en prioriterad gång- och cykelväg ut 

inom planområdet. Gång- och cykelvägen är idag lokaliserad på planlagd mark för bland 

annat bostadsändamål. Genom förslaget om upphävande av detaljplaner skulle delar av gång- 

och cykelvägen bli utom plan. 

Detaljplaner 

Planområdet som upphävs omfattas av tre detaljplaner.  

 

 
Delar av detaljplaner som upphävs inom röd planområdesgräns. 

 

Stadsplanen Jungfruholmen, Skutskär, Älvkarleby kommun från 1978 (aktbeteckning: 

03-78:534) omfattar den största delen av planområdet för upphävandet av detaljplaner. Stora 

delar av planen har ej genomförts eftersom kännedom om översvämningsrisker har kommit 

till hands efter stadsplanen vunnit laga kraft.  
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Planområdet som upphävs medger idag byggrätt för bostäder, gatumark, transformatorstation 

och allmän plats för park eller plantering inom planområdet. Outnyttjade byggrätter för 

bostäder är lokaliserade på befintlig åkermark.  

 

Stadsplaner gäller som detaljplaner sedan 1987. Genomförandetiden för alla stadsplaner har 

gått ut idag.  

 

Detaljplanen Jungfruholmen, etapp 1, del av Medora 168:2 i Skutskär från 1990 

(aktbeteckning: 03-90:681), förhindrar utveckling av parkering och återvinningshus för 

befintligt bostadsområde. Området intill kvartersmarken för bostäder är planlagd som ett 

smalt stråk av naturmark.  

 

Detaljplanen innefattar naturmark med kommunalt huvudmannaskap och kvartersmark för 

bostäder med prickad mark inom planområdet.  

 

Genomförandetiden gick ut år 2000.  

 

Detaljplanen Kopphuslandet", Medora 11:186 m.fl. i Skutskär från 2001 (aktbeteckning: 

0319-P01/5) har användningsbestämmelsen natur med enskilt huvudmannaskap inom 

planområdet som upphävs. Området används idag som gång- och cykelväg. Delen av planen 

upphävs för att möjliggöra utfart från befintlig byggrätt precis norr om planen.  

 

Genomförandetiden gick ut år 2011.  

Överenskommelse om fastighetsreglering 
Bostadsrättsföreningen Jungfruholmen har arrenderat mark om ungefär 2858 m2 inom 

fastigheten Medora 168:2. Den arrenderade marken användes för att tillgodose 

parkeringsbehovet för boende inom bostadsrättsföreningen Jungfruholmen, fastighet Medora 

168:117. Parkeringen har uppförts på planlagd naturmark.  

 

Överenskommelser mellan Älvkarleby kommun och bostadsrättsföreningen Jungfruholmen 

om en fastighetsreglering har tagits vid under 2017 och 2019. En fastighetsreglering innebär 

att bostadsrättsföreningen Jungfruholmen köper marken för parkeringsplatsen istället för att 

arrendera den. Fastighetsregleringen innebär att Älvkarleby kommun säljer ungefär 1500 m2 

av fastigheten Medora 168:2 som regleras till bostadsrättsföreningen Jungfruholmens 

fastighet Medora 168:117. Ett villkor för försäljningen är att kommunen 

ändrar/upphäver/ersätter delar av detaljplanerna som gör den befintliga parkeringen 

planstridig idag. Uppförande av återvinningshus för bostadsrättsföreningen Jungfruholmen 

kan då också uppföras utom plan. 

Riksintressen  
Planområdet är inom riksintresse för rörligt friluftsliv 4 kap. 1-2 § (SFS 1998:808). De 

områden som omfattas av riksintresse för friluftsliv är värdefulla för människors utevistelse. 

Upphävande av detaljplaner bedöms främja riksintresset för rörligt friluftsliv eftersom 

befintlig byggrätt för bostäder försvinner, vilket bevarar natur och allmänhetens tillgänglighet 

till marken. Upphävandet av detaljplaner bedöms inte påverka riksintresset negativt.  
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Undersökning om betydande miljöpåverkan och strategisk miljöbedömning 
Undersökningen om betydande miljöpåverkan visar att ingen miljökonsekvensbeskrivning är 

nödvändig för detaljplanen. Planförslaget bedöms inte innebära en sådan betydande 

miljöpåverkan som enligt miljöbalken 6 kap kräver att en strategisk miljöbedömning behöver 

genomföras. 

Kommunala beslut 
Den 13 maj 2019 beslutade samhällsbyggnadsnämnden i Älvkarleby kommun att bevilja 

planbesked i enlighet med plan- och bygglag 5 kap. 2 § (SFS 2010:900). 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Planlöst läge 
Upphävande av detaljplaner innebär att området blir planlöst. Efter upphävande beslutar 

kommunen om lovpliktiga åtgärder kräver en ny detaljplan eller om åtgärden endast behöver 

prövas med bygglov. Upphävande av detaljplaner innebär att bygglov kan prövas för åtgärder 

som tidigare varit planstridigt. 

Natur 
Det finns omkringliggande värdefull natur vid planområdet. Det finns områden med skog och 

nyckelbiotopsområden utpekade av Skogsstyrelsen utanför planområdet. Inom planområdet 

som upphävs finns det befintlig åkermark, vilket är ovanligt inom orten. Det är därför 

lämpligt att bevara åkermark genom att upphäva byggrätter för bostäder.  

 

Jordart för grundlager inom planområdet är främst glacial silt. Det förekommer också en del 

postglacial sand, sandig morän och fyllning inom planområdet.  

Bebyggelse 
En obebyggd del av Jungfruholmens bostadsrättsförening på Klamparvägen är belägen inom 

planområdet. Den största delen av Jungfruholmens bostadsrättsförening är dock belägen till 

väst, utanför planområdet. Bebyggelsen består av lägenheter i parhus om ett våningsplan. Två 

förskolor är lokaliserade utanför planområdet till väster om Jungfruholmens 

bostadsrättsförening.  

 

Norr om planområdet finns idrottsanläggningar, såsom ishall och fotbollsplan.  

Öster om planområdet finns ett skogsområde där delar av området är planlagt för bostäder. 

Söder om planområdet finns det friliggande villor längs Kopphusvägen intill Bodaån.  

 

Upphävandet av detaljplaner innebär att Jungfruholmens bostadsrättsförening kan köpa cirka 

1500 m2 mark för att anlägga parkering och återvinningshus. 

Friytor 
Det finns idag stora friytor inom och i närheten av planområdet. Det finns stora skogsområden 

och åkermark. Det finns också gräsbelagda fotbollsplaner som idag strider mot gällande 

detaljplan, eftersom marken är planlagd som bostadsändamål.  

Vattenområden 
Planområdet är beläget i närheten av Bodaån. Planområdesgränsen som är belägen allra 

närmast har ett avstånd om cirka 115 meter till strandlinjen. Planområdet är därmed utanför 

strandskyddat område. 

 

Grundvattnets sårbarhet inom planområdet är varierande. Det södra och det östra området 

bedöms ha en hög grundvattensårbarhet. Det norra och det västra området, som är beläget 

bredvid Jungfruholmens bostadsrättsförening på Klamparvägen, bedöms ha låg 

grundvattensårbarhet.  
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Dagvatten 
Åkermarken anses idag vara olämplig för exploatering av bostäder på grund av 

översvämningsrisk i samband med skyfall. Genom SMHIs lågpunktskartering kan det utläsas 

vilka områden som eventuellt drabbas mest av skyfall.  

 

 
Lågpunktskartering med planområdet inom röd gräns. 

Gator och trafik 
Det finns en befintlig gång- och cykelväg inom planområdet som är utpekad som prioriterad 

gång- och cykelväg i den gällande översiktsplanen. Den är idag lokaliserad på planlagd mark 

för bland annat bostadsändamål. 

 

I planområdets södra del finns en befintlig gång- och cykelväg längs Kopphusvägen. Norr om 

Koppshusvägen, inom fastigheten Medora 171:2, finns befintlig byggrätt som inte upphävs i  

planförslaget. Om området exploateras föreslås att utfart anordnas till Kopphusvägen istället 

för i anslutning till Klamparvägen.  

 

Klamparvägen och Kopphusvägen är belägna i närheten av planområdet. Gatorna trafikeras 

huvudsakligen av boende. Idrottsvägen är belägen norr om planområdet. Gatan trafikeras av 

ett fåtal boende. Den huvudsakliga trafiken är besökare till Skutskärs idrottsplats. 

Radon 
Beräkningar visar att planområdet ligger inom område för eventuellt förhöjd potential för 

radon. Det finns inga mätningar av radonhalten inom planområdet. Mätningar av radon inom 

planområdet sker vid bygglovsprövning.  
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Störningar 
Planområdet är beläget söder om Skutskärs idrottsplats och viss tillfällig störning kan uppstå i 

samband med idrottsevenemang. Störningar från trafikbuller från närliggande gator kan också 

uppkomma.  

Teknisk försörjning 

Ledningar 

Det finns befintliga VA-ledningar inom planområdet som upphävs från detaljplaner. Om 

exploatering inom planområdet sker utom plan ska detta beaktas. Bygglov får inte beviljas på 

VA-ledningar eller närmare ledningarna än 3,5 meter. 

Verksamhetsområde 

Den västra delen av planområdet, Jungfruholmens bostadsrättsförening, är inom 

verksamhetsområde för vatten och avlopp. Resterande delar av planområdet är utom 

verksamhetsområde. Hela planområdet är utom verksamhetsområde för dagvatten.  
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KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE 

Upphävandet av delar av detaljplaner innebär att bygglov kan ges för åtgärder som tidigare 

varit planstridiga. Att förutspå hur marken kommer användas efter upphävandet är därför 

mycket svårt. Exempelvis har exploatering med betydande inverkan på omgivningen alltid 

detaljplanekrav för att pröva markens lämplighet, medan ett enstaka byggnadsverk kan många 

gånger prövas i samband med bygglov.  

Natur 
Upphävande av detaljplaner inom planområdet är till stor del positivt ur ett naturperspektiv. 

En stor del åkermark bevaras och skyddas genom att befintliga byggrätter försvinner. En del 

planlagd naturmark försvinner också i samband med upphävandet, vilket kan anses vara 

mindre positivt. Planlagd naturmark förhindrar att marken kan användas till annat ändamål. 

Detta är dock nödvändigt för att skapa ett sammanhängande planområde.  

Allmänna intressen 
Upphävande av detaljplaner ger möjlighet att utnyttja områdena på ett bättre sätt. 

Kvartersmark kan förhindra allmänhetens framkomlighet. Genom planernas upphävande kan 

därför allmänhetens tillgänglighet förbättras för att främja det rörliga friluftslivet.  

Hälsa och säkerhet 
De befintliga byggrätterna för bostad på åkermarken skulle riskera att översvämmas om de 

utnyttjades. Det anses därför vara positivt för människors hälsa och säkerhet att byggrätterna 

försvinner.  

 

Beräkningar visar att planområdet ligger inom område för eventuellt förhöjd potential för 

radon. Byggrätter för bostad försvinner genom planförslaget. Om exploatering av nya 

bostäder ändå skulle ske utom plan måste radon tas i beaktning. Detta sker i samband med 

bygglovsprövning. 
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GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Tidplan 
Planen handläggs med förenklat standardförfarande enligt 5 kap. plan- och bygglagen (SFS 

2010:900).  Processtegen vid ett förenklat standardförfarande är samråd, samrådsredogörelse, 

antagande och laga kraft. Det innebär att samrådet är det enda tillfället att lämna synpunkter 

på förslaget för att senare att rätt att överklaga beslut om antagande. Samrådstiden ägde rum 

mellan 2021-05-24 och 2021-06-15 och beslut om antagande förväntas ske i september 2021.  

Avtal 
Riksbyggen Bostadsrättsförening Jungfruholmen köper mark av Älvkarleby kommun som 

regleras över till Medora 168:117. Kommunen ansöker och bekostar upphävande av 

detaljplaner. Riksbyggen Bostadsrättsförening Jungfruholmen ansöker och bekostar 

lantmäteriförrättning. 

 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 

Fastighetsreglering 

Genom en fastighetsreglering hos lantmäterimyndigheten avstyckas cirka 1500 m2 mark av 

fastigheten Medora 168:2 som ägs av Älvkarleby kommun och överförs efter försäljning, till 

fastigheten Medora 168:117 som ägs av Riksbyggen Bostadsrättsförening Jungfruholmen. 

Området som säljs är idag redan ianspråktaget av bostadsrättsföreningen.  

 

 
Ungefärligt område inom fastighet Medora 168:2 som ska överföras till fastighet Medora 168:117 inom röd markering. 
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Servitut  
Norr om Koppshusvägen, inom fastigheten Medora 171:2, finns befintlig byggrätt som inte 

upphävs i förslaget. Om området exploateras föreslås att utfart anordnas till Kopphusvägen. 

Fastigheten Medora 168:2 är belägen söder om Medora 171:2. 

Eftersom kommunen idag är fastighetsägare till både Medora 168:2 och Medora 171:2 

kommer ett lokaliserat servitutsavtal tecknas i samband med försäljning av Medora 171:2. 

Servitutet ger Medora 171:2 rätten att nyttja Medora 168:2 för utfart. Servitutet kommer att 

bli inskrivet hos Lantmäteriet så att det gäller oavsett vem som äger fastigheterna i framtiden 

 

 

 
Fastigheterna Medora 168:2 och Medora 171:2. Röd planområdesgräns. 
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