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Granskningutlåtande 
Granskningsutlåtandet är en sammanställning av de skriftliga synpunkter 
som har kommit in under samråds- och granskningsskedet. I dokumentet 
redovisas även kommunens ställningstagande och eventuella förslag till 
ändring med anledning av synpunkterna. Om det finns synpunkter som 
inte har tillgodosetts ges detta en motivering. 
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Inledning 
En detaljplan är ett juridiskt dokument, som regleras genom Plan- och 
bygglagen (PBL) och tillämpas när förändringar av markanvändning och 
bebyggelse behöver ske i ett sammanhang. Den övergripande principen för 
en detaljplan är att ställningstagande till förändringar av mark- och 
vattenanvändningen ska ske mot bakgrund av vad som från allmän 
synpunkt sett är en lämplig utveckling. Mark får tas i anspråk för att 
bebyggas endast om den från allmän synpunkt är lämpligt för ändamålet. 
En detaljplan ska också tillgodose både lokala, regionala och nationella 
mål och lagar. När man tar fram en detaljplan sker detta i samråd med 
länsstyrelsen och andra berörda myndigheter, föreningar och enskilda som 
har ett väsentligt intresse avseende den aktuella detaljplanen. Samtliga 
synpunkter som inkommer sammanställs, kommenteras och vägs in i 
planprocessen. 
 

Tidplan 
Samråd 9 juni – 23 juni 2022 
Granskning 5 september – 18 september 2022 
Antagande preliminärt 18 oktober 2022 
Laga kraft  preliminärt november 2022 
 

Så här görs en detaljplan 
Planbesked 
Den som vill undersöka möjligheten att bygga något ansöker om 
planbesked hos kommunen. I planbeskedet beskrivs vad man vill bygga, 
var man vill bygga och i vilken omfattning. Planeringsavdelningen 
presenterar ansökan för kommunstyrelsen som beslutar om processen 
skall påbörjas eller inte. 

Samråd 
Om ett positivt planbesked ges påbörjas arbetet med att ta fram en 
samrådshandling. Syftet med handlingen är att få ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt genom att samla in kunskap och 
sammanställa denna. Synpunkter samlas in från länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, andra berörda kommuner, kända sakägare, 
boende som berörs och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 
planförslaget. De synpunkter som kommer in under samrådstiden 
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sammanställs i en samrådsredogörelse. Planhandlingarna justeras efter 
inkomna synpunkter. 

Granskning 
Innan detaljplanen kan antas skall den vara tillgänglig för granskning under 
minst två veckor vid standardförfarande. Granskningens syfte är att visa 
det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och 
samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. 
Inkomna synpunkter sammanställs sedan i ett granskningsutlåtande som 
skall innehålla en redovisning av kommunens ställningstaganden och 
förslag med anledning av synpunkterna. I de fall kommunen inte 
tillgodosett inkomna synpunkter bör det ges en tydlig motivering. 

 

Antagande 
När granskningsutlåtandet har skickats ut kan planen antas av 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Sakägare som inkommit med 
skriftliga synpunkter under samråds- eller granskningsskedet vilka inte 
blivit tillgodosedda kan överklaga beslutet hos Mark- och miljödomstolen. 
Länsstyrelsen kan välja att överpröva detaljplanen.  

Laga kraft 
När tiden för överklagande och överprövning har gått ut (tre veckor efter 
att antagandet tillkännagivits) vinner detaljplanen laga kraft om ingen 
överklagan eller beslut om överprövning har inkommit. Om däremot 
överklagan eller beslut om överprövning inkommit vinner planen laga kraft 
alternativt förkastas efter avgörande i domstol. 
 

Granskning av detaljplaneförslag 
Period för samråd 

Samråd för detaljplan för bostäder samt friluftsliv, Nabban, Alfta Kyrkby 
11:5 Alfta, Ovanåkers kommun pågick under perioden 9 juni till 23 juni 
2022. 

Samrådshandlingarna fanns då tillgängliga på biblioteken i Alfta och 
Edsbyn samt i digital form på Ovanåkers kommuns hemsida. 

Samrådskretsen 

Utskick gjordes till myndigheter, kända sakägare och sakägare enligt 
fastighetsförteckning. 

 

Här befinner vi oss nu 
i processen 
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Period för granskning 

Efter inkomna synpunkter under samrådstiden bearbetades planförslaget 
utifrån den information som framkommit och skickades därefter ut på 
granskning. Granskningsperioden pågick 5 september till 18 september 
2022. 

Sammanställning av yttranden 
Detta granskningsutlåtande redovisar de synpunkter som inkommit under 
samråds- och granskningsperioden i sammanfattad form. Yttrandena 
finns i sin helhet diarieförda och tillgängliga hos Ovanåkers kommun. 
Under samråds- och granskningsperioden inkom 31 yttranden. 
Personnamn anges inte utan anges Privatperson [00].  

 

Samrådsskedet 
Länsstyrelsen Gävleborgs län 
 
Gällande översiktsplan 
För planområdet gäller Översiktsplan 2030, 
antagen 2017. I översiktsplanen är området 
utpekat som friluftsområde vilket innebär att 
detaljplanen delvis strider mot gällande 
översiktsplan. 
 
Sammanfattande bedömning 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om 
att miljökvalitetsnormer inte kommer att 
påverkas negativt, samt att det är möjligt att 
använda landsbygdsutveckling i strandnära läge 
som särskilt skäl för att upphäva strandskyddet. 
Länsstyrelsen uppmanar vidare kommunen att i 
kommande planhandlingarna beskriva hur 
artskyddet påverkas för att säkerställa 
detaljplanens genomförbarhet. 

Ovanåkers kommun 
 
Gällande översiktsplan 
Noteras 
 
 
 
 
 
Sammanfattande bedömning 
Detaljplanen kompletteras med en bestämmelse 
gällande mark och vegetation med syfte att 
säkerställa befintliga livsmiljöer. 

 
Synpunkter utifrån Länsstyrelsens särskilda 
bevakningsområden 
 
Geoteknik 
Enligt den geotekniska utredningen består 
undergrunden inom planområdet i huvudsak av 
morän på berg. Ställvis finns områden med berg i 
dagen. Fältundersökning har utförts genom 
provgropsgrävning. Slänten mot Kyrktjärn har en 
generell släntlutning på 1:4 med vissa partier 
med något brantare släntlutning. 

 
Synpunkter utifrån Länsstyrelsens särskilda 
bevakningsområden 
 
Geoteknik 
Noteras 
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Stabilitetsberäkningar har utförts för planerade 
förhållanden baserat på empiriska värden för 
morän enligt TK Geo 13. Baserat på utförda 
beräkningar bedöms stabiliteten vara 
tillfredsställande för planerade förhållanden. Det 
bedöms inte heller finnas någon risk för 
blockutfall. Dock ska försiktighet iakttas vid 
schaktning då detta kan komma att förändras 
om massor eller block flyttas. Länsstyrelsen har 
inga övriga synpunkter på planförslaget gällande 
geotekniska frågor. 
 
Miljökvalitetsnormer 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att 
föreslagen hantering av dagvatten och avlopp 
inom planområdet inte försvårar möjligheten att 
nå uppsatta miljökvalitetsnormer. 

 
Miljökvalitetsnormer 
Noteras 

 
Strandskydd 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att 
det är möjligt att använda landsbygdsutveckling i 
strandnära läge som särskilt skäl för upphävande 
av strandskyddet inom planområdet. 

 
Strandskydd 
Noteras 

 
Övriga synpunkter 
 
Artskydd 
Kommunen har genom fågelinventering 
konstaterat att det finns rödlistatade arter i 
området i planbeskrivningen. Länsstyrelsen 
rekommenderar därför kommunen att i 
kommande planprocess beskriva hur 
artskyddsförordningen påverkas, för att 
säkerställa att detaljplanen är möjlig att 
genomföra. 

 
 
 
Artskydd 
Detaljplanen kompletteras med en bestämmelse 
gällande mark och vegetation med syfte att 
säkerställa befintliga livsmiljöer. 

 
Friluftsliv 
Kommunen beskriver i planhandlingarna att 
området idag är ett friluftsområde, och i syftet 
ingår att tillvarata, stärka och tillgängliggöra 
friluftsområdets verksamhet. Det är en 
kommunal fråga att göra avvägningen mellan 
intresset för friluftsliv och intresset för nya 
bostäder, och hur dessa intressen kan 
samexistera. 
 

 
Friluftsliv 
Noteras 
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Lantmäteriet 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen 
måste förbättras 
 
Beskrivning av konsekvenser 
I planbeskrivningen finns inte en sådan tydlig 
redovisning som krävs av vilka konsekvenser som 
planläggningen får för de 
arrendatorer/nyttjanderättshavare med bostäder på 
ofri grund som finns inom området. Konsekvenserna 
kan med fördel redovisas i en 
fastighetskonsekvensbeskrivning. 

Ovanåkers kommun 
 
 
 
 
Beskrivning av konsekvenser 
Planbeskrivningens text gällande 
konsekvenser för berörda arrendatorer har 
förtydligats inför granskningsskedet. 

Delar av planen som bör förbättras  
 
Planläggning med användningen NATUR 
Inom planområdet finns ett antal bostäder på ofri 
grund och ett visst vägsystem. Enligt planförslaget 
ska all denna mark planläggas som NATUR utan 
några speciella egenskapsbestämmelser.  
Frågan är vad denna planläggning innebär för 
nuvarande bostäder och vägar inom området. 
Kommunen bör undersöka ifall det kanske skulle 
passa bättre med syftet med planen att planlägga 
befintliga bostäder och dess tomtmark som tillfällig 
användning bostad och ge befintliga vägar en 
tillfällig egenskapsbestämmelse som tillfart eller 
liknande. Kanske detta kan ge stöd för att bevara, 
men inte utveckla standarden på vägarna fram tills 
det att de eventuellt inte längre behövs. 
 
Om vägsystemet upp till Nabbastugan ska finnas 
kvar bör de delar av vägen som ligger öster om 
användningen GATA antingen på något sätt ges stöd 
i planen eller lämnas utanför planområdet.  
Parkeringsplatserna för nyttjande av området för 
friluftsliv ska enligt sidan 13 i planbeskrivningen 
anordnas i befintligt läge. Kommunen bör undersöka 
om det även här krävs någon form av 
egenskapsbestämmelse för att parkeringen och 
vägen dit ska vara möjligt att förena med 
användningen NATUR.  
Kanske badplatsen och grillplatsen ska ges stöd i 
planen genom egenskapsbestämmelser som 
tydliggör att dessa är förenliga med användningen 
NATUR på de aktuella platserna. Många av 
formuleringarna i planbeskrivningen pekar på 
områdets användning som friluftsområde. Kanske 
kommunen skulle överväga möjligheten att 
planlägga delar eller hela området som allmän 
kvartersmark friluftsområde istället för som allmän 
plats NATUR? 
 
 
 

Delar av planen som bör förbättras  
 
Planläggning med användningen NATUR 
Ovanåkers kommun anser att bestämmelsen 
NATUR omfattar den viljeyttring som 
kommunen har. Gällande byggnaderna på ofri 
grund omfattas desa av arrendeavtal. 
 
 
 
 
 
 
 
Vägar för fordonstrafik är generellt inte tillåtet 
inom användningen NATUR om det inte har 
angetts som egenskapsbestämmelse eller 
finns tydligt beskrivet i planbeskrivningen. 
Undantaget är när det behövs för områdets 
behov, till exempel en mindre serviceväg för 
att nå en viss anläggning så som en pump 
eller transformatorstation.  
(Enligt Boverkets ”Planbestämmelser för 
detaljplan 1 augusti 2018 - 30 september 
2020”) 
 
 
 
Den befintliga parkeringsytan som åsyftas i 
planbeskrivningen har fått bestämmelsen 
GATA i plankartan vilken även innefattar 
parkering. 
 
 
En precisering innebär att enbart det som 
anges i bestämmelsen är tillåtet. Det betyder 
att en preciserad användningsbestämmelse 
ger mindre utrymme för tolkning än då 
användningen inte preciseras. En precisering 
innebär att planen blir mindre flexibel 
samtidigt som det blir tydligt vilket ändamål 
som avses med den allmänna platsen.  



 

8 

 

(Enligt Boverkets ”Planbestämmelser för 
detaljplan 1 augusti 2018 - 30 september 
2020”) 
 
Ovanåkers kommun har valt att inte precisera 
området för NATUR för att inte begränsa 
utvecklingsmöjligheterna för området. 

 
Befintliga bryggor, badplats med mera  
De befintliga bryggorna är i planförslaget planlagda 
som W, öppet vatten. Det framgår inte av 
planbeskrivningen ifall dessa ska tas bort eller finnas 
kvar. Det är inte omöjligt, men bör undersökas om 
nuvarande planläggning med beteckningen W 
innebär att bryggorna inte kan finnas kvar på sikt. 

 
Befintliga bryggor, badplats med mera  
Bestämmelsen W – Vattenområde bör bara 
användas för öppet vatten och vatten med 
mindre anläggningar där karaktären av öppet 
vatten ska behållas. Det kan handla om 
friluftsbad, småbåtshamn eller anläggningar 
för vattenförsörjning. 
(Enligt Boverkets ”Planbestämmelser för 
detaljplan 1 augusti 2018 - 30 september 
2020”) 
 
Ovanåkers kommun tolkar denna 
bestämmelseförklaring att befintliga bryggor 
kan finnas kvar. 

 
Strandskydd  
Behövs det upphävande av strandskydd inom hela 
planområdet? Planområdet innehåller ju delar som 
ligger längre än 100 meter från Kyrktjärnen. 

 
Strandskydd  
Synpunkten noteras ingen ändring görs 

 
Delar av planen som skulle kunna förbättras 
 
Byggnadshöjd bör helst inte användas 
I planen anges en högsta byggnadshöjd för 
komplementbyggnader. Lantmäteriet vill tipsa om 
att Boverket rekommenderar att höjd på 
byggnadsverk endast i undantagsfall ska regleras 
med begreppet byggnadshöjd. Detta beror på att det 
i rättspraxis finns olika tolkningar av begreppet. När 
byggnadshöjd används kan lovprövningen försvåras 
och leda till svårförutsedda resultat. Boverket 
förordar istället i första hand att totalhöjd eller 
nockhöjd används eller möjligen takfotshöjd. 
 
För övrigt har Boverket i sina nya föreskrifter BFS 
2020:5 valt att inte ta med byggnadshöjd som en 
egen kategori för regleringen av höjd på 
byggnadsverk. Reglering av byggnadshöjd får enligt 
föreskrifterna istället hanteras i en kategori för olika 
fritextbestämmelser tillsammans med andra 
höjdbegrepp. Efter en framtida digitalisering av 
planer med byggnadshöjd kommer det därför inte 
vara möjligt att följa upp tillåten byggnadsvolym 
inom dessa planer. Om det är viktigt för syftet med 
planen att reglera fasadens höjd kan motsvarande 
effekt många gånger§ uppnås genom att 

 
Delar av planen som skulle kunna förbättras 
 
Byggnadshöjd bör helst inte användas 
Då planens övriga bestämmelser inom 
kvartersmark begränsar 
komplementbyggnaders möjliga area anser 
Ovanåkers kommun att 
komplementbyggnadernas utformning genom 
planbestämmelsen e1 kan anses vara 
motiverad. Högsta tillåtna byggnadshöjd 
sänks däremot från 3,5 till 3 meter för att 
minska eventuella komplementbyggnaders 
påverkan på utsikt med mera.  
 
 
 
Noteras 
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bestämmelser om nockhöjd eller totalhöjd 
kombineras med bestämmelser om takvinkel. 
 
 
Begränsning av planområdet 
Med tanke på att det verkar vara lite oklart hur badet, 
nuvarande vägsystem ska användas framöver samt 
att det finns svårigheter att få till en lämplig 
planläggning för nuvarande bebyggelse kanske 
kommunen ska minska planområdets utbredning till 
att endast omfatta ny väg, kvartersmarken för 
bostadsändamål, omkringliggande naturområde och 
området för GATA? 

 
Begränsning av planområdet 
Då Ovanåkers kommuns huvudinriktning är 
att säkerställa den framtida användandningen 
av Nabban för friluftsliv och rekreation är det 
viktigt att fastställa denna funktion genom 
planbestämmelsen NATUR.  

  
Trafikverket 
 
Trafikverket har tagit del av handlingar i ärendet 
”Samråd gällande detaljplan för Alfta Kyrkby 11:5, 
bostäder samt friluftsliv, Nabban Alfta, Ovanåkers 
kommun”, där vi inte har något att erinra. 
 

Ovanåkers kommun 
 
Noteras 

  
Länsmuseet Gävleborg 
 
Arkeologi  
Länsmuseet Gävleborg har på uppdrag av 
kommunen utfört en arkeologisk utredning i detta 
område och denna redovisas i ett separat PM. 
  
Landskapsbild och bebyggelseutformning  
Länsmuseet anser att det är positivt att kommunen 
är mån om att bevara detta områdes karaktär och 
att planförslaget innehåller sådana bestämmelser 
som i hög grad bör underlätta detta. Platsens synliga 
läge innebär ju att bebyggelsen kommer att synas, 
och det är därigenom lämpligt att byggnaderna är 
tänkta att utformas på ett sätt som harmonierar 
med platsen och naturen. Positivt även att de äldre 
byggnader som har flyttats hit tidigare, inte minst 
toppstugan, kan få samexistera med den nya 
planerade bebyggelsen. Detaljutformningen av den 
planerade vägen kommer sannolikt också att 
påverka hur väl området smälter in i terrängen och 
naturen på platsen. 

Ovanåkers kommun 
 
 
Arkeologi  
Noteras 
 
 
Landskapsbild och bebyggelseutformning  
Noteras 

  
Ellevio 
 
Vi har tagit del av samrådshandlingarna i 
planärendet. vi har lågspänningsluftledningar inom 
planområdet inom allmän plats. vi förutsätter att 
ledningar har planstöd i allmän plats.  
För att förse ny bebyggelse med el behöver en ny 
nätstation (transformatorstation) byggas och nya 
ledningar anläggas. För nätstationen behöver ett E-

Ovanåkers kommun 
 
 
 
 
Luftledningar har planstöd i allnän plats 
NATUR. 
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område tillskapas i plankartan, förslagsvis inom 
inringat område i bifogad bild.  
Runt en nätstation ska det finnas ett två meter fritt 
utrymme, ett så kallat arbetsområde, detta kan 
utgöras av E-område. Förutom arbetsområdet krävs 
ytterligare tre meter byggnadsfritt område, totalt 
sett fem meter från nätstationsbyggnaden. Inom 
den femmeterszonen får inga byggnadsdelar finnas, 
detta med anledning av brandrisk. De ytterligare tre 
metrarna, från arbetsområdet, kan utgöras av E-
område eller av prickad mark. E-området behöver 
vara åtkomligt med lastbil.  
Ledningar placeras i gatan och samförläggs med 
fördel i samband med anläggande av gatan. 

Planerat E- område vid befintlig parkering har 
utökats för att inrymma yta för nätstation, 
arbetsområde samt erforderlig yta för att 
minimera brandrisk. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Samtliga tillkommande ledningar i samband 
med detaljplanens genomförande planeras att 
förläggas i område för gata. 

  
Kommunalförbundet Hälsingland 
 
Räddningstjänsten södra Hälsingland 
(Kommunalförbundet Hälsingland) har inget att 
erinra gällande detaljplaneförslaget.  
Brandposter för området ska anordnas i samråd 
med Räddningstjänsten södra Hälsingland. 

Ovanåkers kommun 
 
Noteras 
 

  
Region Gävleborg 
 
X-trafik delar kommunens ställningstagande 
avseende att det inte är aktuellt med ny 
tillkommande kollektivtrafik för det nya tilltänkta 
bostadsområdet. Resenärer hänvisas till befintliga 
kollektivtrafikstråk längs Långgatan där linjerna 80, 
100 och 172 trafikerar.  
X-trafik önskar ett tydligare resonemang gällande 
hur oskyddade trafikanter ska komma att ta sig från 
planområdet till befintliga hållplatser längs 
Långgatan. Det framgår att det blir blandtrafik på 
vägen till/från det nya bostadsområdet. Kommunen 
är väghållare för Skindravägen, och även de nya 
vägarna inom planområdet, och har rådighet för 
utformning av dessa. För att uppmuntra till 
kollektivt resande är det viktigt att hela-resan-
perspektivet får ett tydligt fokus i planeringen. Detta 
innebär att kommunen behöver skapa rätt 
förutsättningar för att de boende ska känna sig 
tillräckligt trygga för att vilja välja att gå och/eller 
cykla från hemmet till busshållplatsen. 
Barn och ungdomar är en grupp som ofta är i behov 
av kollektivtrafik för att ta sig till och från skola. 
Detta behov finns för barn och ungdomar året om, 
oavsett väder och väglag. Det kommer sannolikt att 
flytta in familjer med barn till det nya området, och 
dessa tillkommande barn kommer med stor 
rimlighet att ha ett behov av att ta sig till/från skola 
och/eller buss. X-trafik anser att det är av stor vikt 

Ovanåkers kommun 
 
I samband med genomförandet av 
detaljplanen i Nabban kommer erforderliga 
åtgärder för tänkt tillfartsväg vidtas för att 
anpassa vägen till ökad trafikmängd med 
avseende på tillgänglighet och säkerhet. 
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att kommunen arbetar proaktivt och förebyggande 
för att säkra upp trygga gång- och cykelvägar till 
hållplatserna i ett tidigt skede för att inte skapa ett 
bilberoende. Vidare är bra belysning en viktig aspekt 
i syfte att de som bor i området ska ha god 
tillgänglighet samt trygghet till och från 
busshållplats. Det är viktigt att barnperspektivet 
tydligt speglas i frågor som rör kollektivtrafiken, 
detta kan med fördel utvecklas i detaljplanen. 
  
Skanova (Telia company) AB 
 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 
Skanova har teleanläggningar/rättigheter inom del 
av berört planområde men eventuellt inte 
berörs/påverkas inte av rubricerat planförslag. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller 
skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den. 

Ovanåkers kommun 
 
Noteras 

  
Privatperson 01 
 
Jag med många flera i Alfta ser detta bygget på 
nabban som nått väldigt dåligt för många som bor 
där omkring och alla vi som vistas i 
skogen/backen/badet där.  
Jag förstår att man behöver/vill bygga mer 
bostäder men de finns de andra ställen för. Snälla 
förstör inte vårt vackra berg med en kanon slinga, 
bästa pulkabacken å härligt bad/fiskevatten.  
Vi är väldigt många i kommunen som inte vill detta.  

Ovanåkers kommun 
 
Noteras 

  
Privatperson 02 
 
Efter att tagit del av de byggnadsplaner ni har för 
nabban vad har ni miljötänk och att bevara 
värdigfull rekreationsområde för ovanåkersborna 
tagit vägen förra våren var det utmed där ni planerar 
bygga ett paradis för fjärilar och fåglar det kommer 
at... [meddelandet slut, reds anm.] 

Ovanåkers kommun 
 
Detaljplanens utformning syftar till att 
möjliggöra för byggnation av bostäder i 
samspel med naturen samt att tillvarata, 
stärka och tillgängliggöra friluftsområdets 
verksamhet med målsättningen att bibehålla 
grön infrastruktur och biologisk mångfald. 

  
Privatperson 03 
 
Jag är orolig att med vägen rätt över Nabbabacken 
kommer det bli farligt med bilar. Folk som ska till 
badplatsen på sommaren och som åker pulka på 
vintern. 
Jag antog också att det nu kommer bli lite 
uppdateringar i friluftsområdet. Som ett utegym 
och en lekplats men vägen är ju dragen rätt igenom 
backen och tar upp mycket område. Badplatsen 

Ovanåkers kommun 
 
I samband med framtagandet av detaljplanen 
har kommunen initierat en utredning med syfte 
att ta fram förslag på hur friluftsområdet 
Nabban kan utvecklas. I detta arbete är dina 
förslag på innehåll viktiga och kommer att 
beaktas. 
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hade även behövt flyttas till nedanför backen där 
det finns ett gräsområde så att fler får plats.  
Jag hade även hoppats på att det skulle bli fler 
vindskydd och grillplatser i backen, att terrasser 
hade grävts ut i backen närmast vägen upp till 
toppen, så att bland annat pulkaåkarna kan grilla 
korv med en fin utsikt över Alfta. 
Jag antar också att motionsspåret nedanför husen 
kommer att försvinna efter klagomål från 
husköparna då de inte vill ha folk som uppehåller 
sig så nära deras tomter och då de vill ha åtkomst 
till vattenkanten där de allihopa kommer att bygga 
egna bryggor, bastu, vedeldadtunna osv.  
Även om ni gör vägen till en "gående har företräde" 
så kommer den bli farlig. Och vart ska 
friluftsbesökarna parkera? De kommer ställa bilarna 
efter denna väg.  
Det finns redan en väg från andra hållet som går 
genom ett bostadsområde och sedan fram till en 
sommarstuga och till motionsspåret. En väg från 
det hållet gör minst påverkan på Nabbabacken och 
Nabban friluftsområde. 
PS en fontän i Kyrktjärn skulle vara fint. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den norra väganslutningen med start från 
Långgatan via Skindravägen under Riksväg 50 
till Nabbans friluftsområde är kommunal med 
kommunal drift och skötsel. Kommunen äger 
en större del av marken för denna 
vägsträckning vilket förenklar vid behov av 
underhålls- och säkerhetshöjande åtgärder. 
Kommunen har därför tagit ställning i frågan 
och anser att den norra vägdragningen på ett 
enklare sätt kan underhållas och utvecklas. Det 
är även närmre till kollektivtrafik via denna väg. 

  
Privatperson 04 
 
Tycker de är en fruktansvärt dålig idé. Bevara 
naturen som den är! Plus vill inte ha nå mer 
förbannade grannar. 

Ovanåkers kommun 
 
Noteras 

  
Privatperson 05 
 
Hej, jag vill inte att ni bygger hus på nabban i Alfta 
för att det är Alftas ända högsta punkt  där man kan 
se hela Alfta från toppen jag vill inte att den utsikten 
förstörs av några hus där, jag tillbringar väldigt 
mycket tid i nabban å det kommer jag inte kunna 
göra om det blir folks gårdar där. 

Ovanåkers kommun 
 
Noteras 

  
Privatperson 06 
 
Tack för att vi fått ta del av detaljplanen för Alfta 
Kyrkby 11:5. Jag och min syster (med familjer) har 
ett äldre fritidshus där. 
Vi skulle vilja förorda att vägen till de nya villorna 
dras från Västra sidan och inte går över tidigare 
slalombacken. Många skulle störas om vägen 
drogs via f d slalombacken. Ofta är det folk från byn 
där och grillar på sommaren och åker pulka på 
vintern. En väg skulle vara väldigt störande. 

Ovanåkers kommun 
 
 
 
 
Den norra väganslutningen med start från 
Långgatan via Skindravägen under Länsväg 
301 till Nabbans friluftsområde är kommunal 
med kommunal drift och skötsel. Kommunen 
äger en större del av marken för denna 
vägsträckning vilket förenklar vid behov av 
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Dessutom finns det de som har sin verksamhet på 
Östra sidan av Nabban. Även de skulle bli mycket 
störda av mer trafik den vägen.  

underhålls- och säkerhetshöjande åtgärder. 
Kommunen har därför tagit ställning i frågan 
och anser att den norra vägdragningen på ett 
enklare sätt kan underhållas och utvecklas. 
 
I samband med genomförandet av 
detaljplanen i Nabban kommer erforderliga 
åtgärder för tänkt tillfartsväg vidtas för att 
anpassa vägen till ökad trafikmängd med 
avseende på tillgänglighet och säkerhet. 

  
Privatperson 07 
 
Idag finns redan 62 tomter tillgängliga i Ovanåkers 
kommun ( källa: ovanaker.se).  
Behövs det verkligen fler och på bekostnad av 
naturen och området på Nabban?! 
Absolut INTE tycker jag som kommuninvånare och 
direkt berörd av detta om förslaget går igenom. Jag 
motsätter mig all bebyggelse på Nabban. 
Nabban är till för invånarna, vi vanliga.  
Det finns dem som faktiskt inte har råd el kan åka 
bort på tex en semesterresa, kanske inte ens har bil. 
Då är närheten till Nabbans "pulkabacke" guld värd 
för barnen, föräldrarna och alla andra som inte kan 
komma ut i naturen annars. 
Det måste väl ändå vara viktigaste att värna om det 
som faktiskt ALLA har råd med och kan nyttja som 
är gratis.  . . NATUREN!!  
INTE att kommunen de folkvalda politikerna ska 
sälja ut "naturen" till de rika, det är ju inte gratis att 
köpa tomt och bygga hus det är väl alla överens 
om! 
Nej, kan ni tänka lite som Robin Hood här! 
Nabban har/är en plats där vi alla som bor i Alfta 
har en koppling till. Vi har/är där som barn, ungdom, 
barnfamilj och som gammal.  
Det är den plats i Alfta som nyttjas mest, av ALLA 
åldrar. 
Hur kan jag veta det? 
Jo, för jag bor granne och gjort hela mitt liv med 
Nabban.  
Jag ser dagligen, sommar som vinter 
kommuninvånare i verkligen ALLA åldrar som åker 
"hit upp" för att åka pulka, grilla korv, fiska, åka båt, 
plocka bär/svamp, ungdomar som umgås med 
kompisar, folk som springer och promenerar. 
Under Värdegrunder - social hållbarhet, sid 10. Står 
följande: 
"I detaljplanearbetet vid Nabban har dialog och 
samtal med  
medborgare och aktörer i samhället påverkat 
planens utformning." 
Vilka medborgare har ni haft dialog med??  

Ovanåkers kommun 
 
I Översiktsplan 2030 (antagen 2017) skall 
lägen för småhustomter vid attraktiva lägen 
med utsikt, vyer och närhet till vatten utredas. 
Detaljplaneläggning av småhustomter är en 
del  att nå översiktsplanens mål. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljplanens utformning syftar till att 
möjliggöra för byggnation av bostäder i 
samspel med naturen samt att tillvarata, 
stärka och tillgängliggöra friluftsområdets 
verksamhet med målsättningen att bibehålla 
grön infrastruktur och biologisk mångfald. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En medborgardialog genomfördes på plats i 
Nabban 2021-10-12. Annonsering samt 

http://ovanaker.se/
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Inte mig i alla fall och inte mina grannar. Mitt hem 
och min miljö kommer att påverkas betydligt 
eftersom vägen till tomterna kommer gå vid min 
tomt, mitt hem!  
Som jag skrev det är många som nyttjar Nabban, 
alltså mycket trafik redan nu.  
Hur blir det då om det byggs 13 villor?! 
Nej tack, jag vill ha den "attraktiva" miljön som jag 
har haft i mitt barndomshem och på Nabban kvar 
för alltid! 
Ett förslag:  
Varför inte satsa på att bygga så billiga lägenheter 
som möjligt så dem som har hus nu och vill sälja 
har någonstans att kunna flytta till!  
Detta gör ju att det skulle komma ut många hus på 
marknaden. För hus finns det, det måste bara 
finnas alternativ på boende bra/billigare lägenheter. 
Många vill ju sälja sina hus. 
Som folkvalda kommunpolitiker i Ovanåkers 
kommun är det nog dax att börja lyssna på sina 
invånare, ni är ju trots allt vald av oss medborgare 
för att tillgodose våra önskemål om en trygg och fin 
kommun att bo och leva i. 
Handlar detta om snabba pengar till kommun?? Jag 
tror faktiskt det! 
Jag säger bara en sak tänk Robin Hood❤.   

skyltning i Nabban har bjudit in invånare att 
inkomma med synpunkter inför planläggning 
av området. Sakägare har fått skriftlig inbjudan 
till samråd. 

  
Privatperson 08 och 09 
 
Som fritidsboende ser vi hur mycket den "gamla 
skidbacken" nyttjas av både unga och äldre alftabor 
året runt, så det vore synd att dra bilvägen till de nya 
husen över backen. Finns någon annan möjlighet så 
är den värd att undersökas. 

Ovanåkers kommun 
 
Den norra väganslutningen med start från 
Långgatan via Skindravägen under Länsväg 
301 till Nabbans friluftsområde är kommunal 
med kommunal drift och skötsel. Kommunen 
äger en större del av marken för denna 
vägsträckning vilket förenklar vid behov av 
underhålls- och säkerhetshöjande åtgärder. 
Kommunen har därför tagit ställning i frågan 
och anser att den norra vägdragningen på ett 
enklare sätt kan underhållas och utvecklas. 

  
Privatperson 10 
 
Vi skulle vilja framföra synpunkter avseende förslag 
på detaljplan Alfta Kyrkby 11:5 och förmedla den 
oro vi har som närmsta granne och ägare av Alfta 
Kyrkby 11:6. 
Nedan redogörs för de aspekter vi anser planen inte 
tar hänsyn till och som vi önskar att Ovanåkers 
kommun tar i beaktande under det kommande 
planarbetet. 

 
Landskapsbild: 
Ingreppet i landskapet som de nya tomterna och 
den nya lokalgatan innebär är brutalt och kommer 

Ovanåkers kommun 
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kraftigt förändra den naturlika, gröna fond och 
landmärke Nabban så karaktäristik tjänar som. 
Nabban är Alftas viktigaste och mest uppskattade 
landmärke och rekreationsområde. De blånande 
bergen och de grönskande dalarna är det som 
välkomnar besökare och boende till vackra 
Voxnadalen, vilket utgör en del av basen till ortens 
besöksnäring. Det är värden och en identitet som 
riskerar att gå förlorade när kommunen väljer att 
exploatera berget med privata villor. Även om 
intentionerna kring varsam etablering och 
grundläggning av villorna är god, vet jag i egenskap 
av landskapsarkitekt och med många år i 
byggbranschen att det är en utopi att naturen 
mellan och på tomterna kommer gå att bevara. Det 
finns en stor risk för att ingreppen i landskapet 
kommer bli betydligt mer omfattande än vad planen 
redovisar. Dessutom oroar vi oss för att ytterligare 
villatomter kommer planeras när det 13 första är på 
plats då det är lättare bygga vidare när den första 
”skadan” redan är gjord.  
    
Trafik och trafiksäkerhet: 
Förslaget på 13 nya tomter med tillhörande ny gata 
kommer innebära förändrad trafiksituation, både 
omkring tomterna, längs den nya gatan och avfarter 
från riksväg 50. För oss som grannar oroar vi oss 
för ökade trafikflöden, ökat bullar, ökade utsläpp 
samt en mer osäker trafikmiljö i vårt närområde. 
Både under byggtid och under drifttid när de boende 
flyttat in. Vi har en brant utfart mot den tänkta gatan 
och vintertid finns risk för att besökare kanar av 
vägen upp till tomten och ner på körbanan vilket 
ökar risken för olycka vid ökade trafikflöden. Det 
finns också barn som leker här och dragningen av 
gatan från riksväg 50 har både skymd sikt i kurvor 
och krön. Med 13 nya villor innebär det också 
kanske 26-39 nya barn som ska till förskola, skola 
som inte ligger helt lättillgängligt.  
Gatusektionens mått för att säkerställa god 
framkomlighet för cykel och gående till ett av Alftas 
främsta rekreationsområden innebär också att 
gatan behöver breddas betydligt (dubbelsidig 
körbana 5.5 + ca 2.5 m cykel och gångbana). Går 
det att anlägga utan att inkräkta på fastighetsmark 
omkring? 
En alternativ, betydligt rimligare och kortare 
vägdragning skulle vara förbi kurhemmet angöra 
tomterna från sydväst. Där finns redan bruten väg 
som skulle innebära mindre ingrepp i natur och 
rekreationsområden. Den kortare vägdragningen 
(2.1 km jmf 2.3 km från öster) skulle också innebära 
mindre utsläpp över tid. Att bygga mer tätortsnära 
närmre service på tomter närmre byn skulle också 

Kommunen kommer fortsätta bevaka att 
naturmark bevaras i samband med 
detaljplanens genomförande. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En detaljplan får inte omfatta ett större område 
än vad som behövs med hänsyn till planens 
syfte och genomförandetid. (PBL kap 4 § 32) 
Kommunens anser att planområdet är 
motiverat utifrån planens syfte.  
 
 
 
 
 
 
I samband med genomförandet av 
detaljplanen i Nabban kommer erforderliga 
åtgärder för tänkt tillfartsväg vidtas för att 
anpassa vägen till ökad trafikmängd med 
avseende på tillgänglighet och säkerhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den norra väganslutningen med start från 
Långgatan via Skindravägen under Länsväg 
301 till Nabbans friluftsområde är kommunal 
med kommunal drift och skötsel. Kommunen 
äger en större del av marken för denna 
vägsträckning vilket förenklar vid behov av 
underhålls- och säkerhetshöjande åtgärder. 
Kommunen har därför tagit ställning i frågan 
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vara bättre ur flera aspekter, bla. miljö.  Se 
skärmklipp på alternativ vägdragning nedan.   

 
Rekreation, hälsa och besöksnäring:  
Den planerade gatan skär och hackar sönder 
Nabbabacken som gör att den inte längre kan 
brukas varken som pulkabacke/skidbacke eller 
annan sport. Det är olyckligt ur flera aspekter inte 
minst hälsa och rekreation. Nabbabacken är och 
har varit ett viktigt besöksmål i Alfta och varje helg 
jag promenerar förbi slås jag över vilken mötesplats 
det är. Människor med olika bakgrund och som 
kommer från olika kulturer möts och har trevligt, 
och därmed är platsen också en viktig plats för att 
främja integrationen på orten. Naturen är 
uppskattad av många och det ofta många som 
sitter vid backen för kalas och andra 
sammankomster.  
Att skapa och bevara miljöer som uppmuntrar till 
rörelserikedom, lek och motion är en otroligt viktig 
del för att förebygga stillasittande, fetma som blir 
allt större samhällsproblem. När kommunen väljer 
att bygga bort dessa oumbärliga kvalitéer får detta 
konsekvenser i motsatt riktning än de visioner som 
beskrivs i Översiktsplanen. Det tycker vi är väldigt 
olyckligt!     
Vardagsnära natur som det är lätt att ta sig till både 
som gående, cyklist och med bil är något som är 
viktigt för folkhälsan. Det beskrivs tydligt i 
kommunens översiktsplan. Nabban är ett solklart 
exempel på värdefull vardagsnära natur som är 
uppskattad av många. Tack vare forskningen vet vi 
att tillgång till naturen sänker stressnivåerna, 
minskar risken för hjärt- och kärlsjukdomar, och 
främjar mentalt välmående. Närheten till naturen är 
en anledning varför fler och fler flyttar till och 
besöker kommunen. Den tätortsnära natur som 
Nabban innebär bidrar till folkhälsan på orten, som 
riskerar att försämras när natur- och 
rekreationsvärden byggs bort. Ur 
jämställdhetsperspektiv är det också viktigt att ha 
god tillgång till vardagsnaturen, då vi vet att tex. 
ensamstående mammor är en grupp som ofta har 

och anser att den norra vägdragningen på ett 
enklare sätt kan underhållas och utvecklas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ett av detaljplanens huvudsyften är att 
säkerställa en framtida användning av Nabban 
för friluftsändamål vilket görs genom att sätta 
bestämmelen NATUR på en större del av 
planområdet. 
 
Detaljplanens utformning syftar till att 
möjliggöra för byggnation av bostäder i 
samspel med naturen samt att tillvarata, 
stärka och tillgängliggöra friluftsområdets 
verksamhet med målsättningen att bibehålla 
grön infrastruktur och biologisk mångfald. 
 
Planeringsavdelningen delar inte åsikten att 
friluftsområdets värden går förlorade i 
samband med planens genomförande då 
detaljplanens bestämmelse NATUR 
säkerställer befintlig användning. 
 
I Översiktsplan 2030 (antagen 2017) skall 
lägen för småhustomter vid attraktiva lägen 
med utsikt, vyer och närhet till vatten utredas. 
Detaljplaneläggning av småhustomter är en 
del i att nå översiktsplanens mål. 
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lägre inkomster och lägre tillgång till bil och som då 
är väldigt beroende av den här typen natur- och 
rekreationsvärden för tex. ”hemester”.  
  
Naturvärden och föroreningar:  
Kyrktjärnen har redan problem med övergödning. I 
och med de nya tomterna och den nya gatan 
kommer avrinningen från hårdgjorda ytor öka. När 
naturen byggs bort försvinner också det naturliga 
filtret som naturmarken utgör vilket kommer höja 
halterna av näringsämnen och skadliga ämnen i 
sjön. Det kan påverka växt- och djurliv samt 
rekreationsvärden negativt. Vi vet också att vi går 
mot ett blötare klimat med kraftigare skyfall så 
problemet kommer öka över tid. Nabbudden är en 
vacker och uppskattat badplats, både av oss och 
resten av byn och kommunen borde göra mer för 
att förädla platsen än att förvanska den.  
Vi förutsätter att ni tar vår och våra grannars oro på 
allvar och hoppas ni kan hitta alternativa platser 
med längre natur- och rekreationsvärden att bygga 
på.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dagvattenhanteringen sker via infiltration vilket 
gör att vattenet renas innan det når 
recepienten Kyrktjärn.  
 
 
 
 
 
 
 

  
Privatperson 11 
 
Vi har synpunkter på detaljplan avseende Alfta 
kyrkby 11:5. Framförallt planen på att göra vägen 
tvärs över nabbabacken. Backen med tillhörande 
stuga och vindskydd används av oss Alftabor 
nästan varje helg under framförallt vintertiden med 
pulkaåkning och grillning. Vänner och bekanta med 
barnfamiljer i alla åldrar träffas och umgås. Planer 
finns även på att göra flowtrack för cykel som 
kommer att göra backen användbar även 
sommartid. 
Vidare så är vi rädd att fisket och djurlivet runt 
kyrktjärn kommer att påverkas negativt med 
ytterligare ingrepp. Som aktiv sportfiskare så är jag 
starkt kritisk till att änlägga ny väg så nära tjärnen 
och inloppet från öst. 
Man bör därför ta i beakt att det redan finnas en väg 
till tomterna på västra Nabban. Detta skulle 
medföra kortare stäcka och mindre påverkan på 
natur och miljö, såväl kortsiktigt som långsiktigt. 
Vi äger fastigheten Alfta kyrkby 77:5 och hoppas att 
ni ser över alternativet till att överhuvudtaget bygga 
på Nabban. Det finns tomter i Alfta som inte blivit 
sålda på 20 år. Vi anser att dom blir exploaterade 
först innan man överhuvudtaget överväger tomter 
på Nabban. 

Ovanåkers kommun 
 
I samband med framtagandet av detaljplanen 
har kommunen initierat en utredning med syfte 
att ta fram förslag på hur friluftsområdet 
Nabban kan utvecklas. Där kommer den före 
detta slalombackens framtida 
utvecklingsmöjligheter ses över. 
 
 
 
 
Planbestämmelsen MV syftar till att 
säkerställa livsmiljöer för växt- och djurliv inom 
planområdet. 
 
 
Den norra väganslutningen med start från 
Långgatan via Skindravägen under Länsväg 
301 till Nabbans friluftsområde är kommunal 
med kommunal drift och skötsel. Kommunen 
äger en större del av marken för denna 
vägsträckning vilket förenklar vid behov av 
underhålls- och säkerhetshöjande åtgärder. 
Kommunen har därför tagit ställning i frågan 
och anser att den norra vägdragningen på ett 
enklare sätt kan underhållas och utvecklas. 
 
I Översiktsplan 2030 (antagen 2017) skall 
lägen för småhustomter vid attraktiva lägen 
med utsikt, vyer och närhet till vatten utredas. 
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Detaljplaneläggning av småhustomter är en 
del  att nå översiktsplanens mål. 
 

Privatperson 12 
 
Jag undrar hur tankesmedjan går då man 
överlägger att bygga på Nabban, ett friluftsområde 
som nyttjas av många invånare i bygden under alla 
årstider och för alla åldrar?  
Jag flyttade hit för ett par år sedan och kan med 
säkerhet påstå att Alfta inte har mycket att erbjuda 
för unga barnfamiljer som det ser ut idag, man har 
varken gjort cykel/gångbanor längs/istället för de 
stora vägar som går mellan byarna och man har 
heller inte gjort några större engagemang vad gäller 
parker osv.. 
Kommunen har däremot haft en chans att förvalta 
en färdig och bra cykel/pulk-park som dess 
invånare byggt upp själva, ska man då bara lämna 
den till sitt öde i flera år för att sedan helt rasera den 
istället för att bibehålla energin och glädjen den ger 
till invånarna?  
Jag kan lova en sak, - Några lyxiga villor med en 
"bra" vy vid en vattenpöl kommer inte att locka 
någon till Alfta, det krävs lite mer än ett hus för att 
man ska vilja bo och stanna på en plats, t.ex en 
kommun som värnar om och respekterar sina 
invånare, dom som faktiskt är anledningen till att 
kommunen existerar i första hand. 

Ovanåkers kommun 
 
Noteras 

  
Privatperson 13 
 
Jag är imot nybyggnationen på nabbabacken 
förstör inte de ända ställe som finns  dit man kan 
åka roa barnen/familjen med att åka pulka och 
grilla  eller gå på en mysig promenad längs tjärn . 
Dra snälla inte en jävla väg över de!   
Jag bor på XXX  
Och går till nabban väldigt ofta med min familj både 
sommar som vinter 
Ta inte bort de lilla som finns kvar i byn. 
[Yttrandet avidentifierats av Ovanåkers kommun] 

Ovanåkers kommun 
 
Noteras 

  
Privatperson 14 
 
Jag anser att villor på nabban inte skall byggan om 
det skall gå väg som hindrar t.ex pulkaåkning, 
framtida mtb flowtrack mm. 
Sstsabpå det i stället  

Ovanåkers kommun 
 
Noteras 

  
Privatperson 15 och 16 
 

Ovanåkers kommun 
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1. Hur är det tänkt att trafiken ska ledas förbi vår 
fastighet?  
Som det är idag har vi problem med att vissa 
biltrafikanter håller en alltför hög hastighet vid 
passage genom vår gård, där hagar och ridbanor 
ligger på ”fel” sida om nuvarande väg. Daglig 
skötsel av hagar (mockning, hö–, halm– och 
vattentillförsel, in– och uttagning av hästar m m) 
innebär att vi korsar vägen med traktor, fyrhjuling 
och skott-kärror många gånger under ett dygn. Vi 
anpassar oss redan till stor del med detta arbete 
och undviker de tider under dygnet då det är mest 
trafik. Vi har ofta kursverksamhet med hästar då 
deltagarna har med egen häst och de transporteras 
i privata hästvagnar vilket också kräver plats och 
säkerhet.  
Med den ökade trafikmängd som uppstår, om det 
blir ny bebyggelse och att friluftsområdet ska göras 
än mer at-traktivt och om inte vägen ges en annan 
sträckning, så är det inget vi kan acceptera med 
tanke på säkerheten för våra barn och den växande 
verksamhet vi bedriver med våra hästar och hundar. 
Familjen, som idag består av två vuxna och sju barn 
är mycket aktiva i utemiljö och vi accepterar inte att 
vi ska hindras från att använda vår mark vare sig 
det gäller ridning, hundaktiviteter eller andra 
rörelseinspirerade intressen.  
Vi har tidigare försökt att få till hastighetsdämpande 
åtgärder utan att få något gehör för detta. Vad vi vet 
så är vägen privat så det enklaste kanske är att 
sätta upp en bom för att få en säkrare tillvaro.  
Antar att vägen är planerad av gå rakt genom 
Nabbabacken och vi ser inte hur det området ska 
kunna bli attrakti-vare med en väg som skär rakt 
igenom området. För övrigt så ser vi hur 
Nabbabackens besökare ständigt ökar i antal. 
Vintertid är det fart och fläkt i backen med 
pulkaåkare och grillplatsen stundtals för liten. 
Slingan fungerar utan problem trots att vi är många 
olika användare, allt från skidåkande, gående, 
joggande, ridande, cyklande m fl, så samsas vi och 
trivs. Vi har tagit stort ansvar för att den ska vara 
trevlig för alla brukare.  
Toppstugan och området däromkring ger 
promenaden en andhämtning och grillmöjligheten 
däruppe är flitigt be-sökt och svamp– och 
bärkorgarna fylls under höstarna.  
Det lilla badet har tagits omhand av drivande 
privatpersoner och där ges även möjlighet att de 
fyrbenta vännerna kan få svalka av sig vilket är 
mycket betydelsefullt för många i kommunen.  
 
2. Naturvärdesinventeringen föreslår vi att görs om 
för att slippa de osäkerheter i bedömningen som 
upp-står i o m att den gjordes under vintern.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samband med genomförandet av 
detaljplanen i Nabban kommer erforderliga 
åtgärder för tänkt tillfartsväg vidtas för att 
anpassa vägen till ökad trafikmängd med 
avseende på tillgänglighet och säkerhet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vägen är allmän och rättighet att använda 
marken där vägen ligger skapades i samband 
med att Alfta Kyrkby 11:5 avstyckades. 
Kommunen har skött vägen sedan mitten av 
1960- talet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljplanens bestämmele NATUR säkerställer 
befintlig användning. 
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”Området besöktes under slutet av november. 
Artvärden är framförallt bedömda utifrån 
förekomster av kärlväxter, mossor, lavar och 
svampar. Det sena inventeringstillfället medförde 
att Figur 2. I en NVI enligt SIS värderas natur-
områdens betydelse för biologisk mångfald i en tre- 
eller fyrgradig skala där objekt med klass 1 har 
högsta natur-värde. Naturvärdesinventering i 
Nabban vid Alfta, Ovanåkers kommun 2022-02-23 7 
(26) har flera naturvårdsarter bland kärlväxter, 
fåglar och marksvampar inte kunde inventeras. 
Enligt SISstandarden ska naturvärdesinventering i 
den här delen av landet ske innan 15 oktober för att 
bedömningarna ska kunna vara säkra. Därför har 
endast preliminära bedömningar gjorts i denna 
rapport.” 

 
 
 
 
Inventerat område består av skogsmark där 
naturvärden till stor del kan knytas till träd. 
Dess värden är inte lika årstidsberoende utan 
kan identifieras även vid tidpunkt för utförd 
inventering. Inventering av fåglar sker med 
fördel i samband med häckningsperioden och 
därför kompletterades 
naturvärdesinventeringen med en 
fågelinventering utförd under 
häckningsperioden våren 2022. 
Planeringsavdelningen anser därmed att 
resultaten av utförd naturvärdesinventering är 
tillförlitliga och kan användas som 
planeringsunderlag . 

  
Privatperson 17 
 
Vill framföra att jag tycker förslaget till detaljplan, i 
Nabban, Alfta, Alfta Kyrkby 11:5, ser ut som ett 
väldigt bra förslag som jag tror kommer bli 
attraktiva tomter.  

Ovanåkers kommun 
 
Noteras 

  
Privatperson 18 
 
Vi har synpunkter på detta pga. att detta området 
används av oss Alfta bor även folk från andra orter 
på både sommar och vinter tid. Det är vårt Frilufts 
område som det så glatt står på skylten vid 
parkeringen.  
Vart finns planering för frilufts området i eran 
planritning? Går inte ta bort något utan att ha en 
plan för detta. 
Den används flitigt både sommar och vinter tid.  Ett 
härlig plats att gå och springa runt i elljus spåret. 
Även grilla på flera av stugorna.  
Aktiv Fågel och djurliv finns det även där.  
På vintern åker barnen även vuxna pulka i backen 
och grillar och umgås.  
Den används som aktiv friluftsliv som våran 
kommun vill vi ska vara.   
En väg rakt igenom backen kommer förstöra 
backen. I all framtid. 
Finns redan en befintlig väg på motsats sida varför 
inte använda den?  
En av anledningarna vi flytta upp är detta. det finns 
fler familjer som åter vänder pga. vår fina natur. 
Nabban är en av de platser. Vi i Alfta har inte nån 
annanstans som är vårt Frilufts område. Låt bevara 
detta. 

Ovanåkers kommun 
 
 
 
 
 
 
Detaljplanens utformning syftar till att 
möjliggöra för byggnation av bostäder i 
samspel med naturen samt att tillvarata, 
stärka och tillgängliggöra friluftsområdets 
verksamhet med målsättningen att bibehålla 
grön infrastruktur och biologisk mångfald. 
Detaljplanens bestämmele NATUR säkerställer 
befintlig användning av friluftsområdet. 
 
 
 
 
 
Den norra väganslutningen med start från 
Långgatan via Skindravägen under Länsväg 
301 till Nabbans friluftsområde är kommunal 
med kommunal drift och skötsel. Kommunen 
äger en större del av marken för denna 
vägsträckning vilket förenklar vid behov av 
underhålls- och säkerhetshöjande åtgärder. 
Kommunen har därför tagit ställning i frågan 
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Om detta går igenom så kommer denna plats att 
för evigt försvinna. Bättre det satsar på lägenheter 
som är en bristvara så kommer hus bli till salu när 
folk flyttar till lägenhet. Finns även tomma tomter 
som ingen har byggt på i 20 år. Bättre satsa på 
dessa som redan finns. 
Jag tycker de kan återställa backen och ev göra en 
naturlig lekplats. En zipline. MTB stigar runt där. 
Varför inte återställa den fina landgången stigen 
runt Kyrktjärn som fanns förut.  
Så vi har en härlig plats att görs reklam för i Alfta. 

och anser att den norra vägdragningen på ett 
enklare sätt kan underhållas och utvecklas. 
 
I Översiktsplan 2030 (antagen 2017) skall 
lägen för småhustomter vid attraktiva lägen 
med utsikt, vyer och närhet till vatten utredas. 
Detaljplaneläggning av småhustomter är en 
del i att nå översiktsplanens mål. 
 
I samband med framtagandet av detaljplanen 
har kommunen initierat en utredning med syfte 
att ta fram förslag på hur friluftsområdet 
Nabban kan utvecklas. I detta arbete är dina 
förslag på innehåll viktiga och kommer att 
beaktas.  

  
Privatperson 19 
 
Jag med hund och peomenadvänner är mycket i 
Nabban och har svårt att inse att det ska byggas för 
biltrafik där. 

Ovanåkers kommun 
 
Noteras 

  
Privatperson 20 
 
Om Alfta och vi som bor här vill att samhället ska 
leva vidare och den service som 
finns ska finnas kvar så måste vi få in fler boende 
med högre utbildning som våra 
företag behöver. 
Det skulle ge kommunen högre skatteintäkter och 
gynna affärer och annan service. 
Vad beträffar friluftsområdet så blir det minst stört 
om vägen till det planerade 
området för tomter byggs från sydvästra sidan, 
alltså från den väg som ansluter till 
vägen mot Annefors och Gruvberget, då har man 
löst problemet med anslutningen till 
väg 50/301 som diskuterades vid träffen som var 
på plats. 
Låt folk som har ekonomiska möjligheter bygga och 
bo fint om dom vill, snacket om 
gräddhylla är bara avundsjuka så det tycker jag att 
ni kan lämna därhän. 
Jag tror att även friluftslivet på berget och runt 
omkring skulle gynnas om det blir 
några hus där. 

Ovanåkers kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
Den norra väganslutningen med start från 
Långgatan via Skindravägen under Länsväg 
301 till Nabbans friluftsområde är kommunal 
med kommunal drift och skötsel. Kommunen 
äger en större del av marken för denna 
vägsträckning vilket förenklar vid behov av 
underhålls- och säkerhetshöjande åtgärder. 
Kommunen har därför tagit ställning i frågan 
och anser att den norra vägdragningen på ett 
enklare sätt kan underhållas och utvecklas. 

  
Privatperson 21 
 
Nabban är ett rekreationsområde som är omtyckt 
och utnyttjat av både gammal och ung. 
Sommartid som strövområde både längs slingan 
men även utom densamma för svamp och 
bärplockning. Vintertid är backen välbesökt då den 

Ovanåkers kommun 
 
Detaljplanens utformning syftar till att 
möjliggöra för byggnation av bostäder i 
samspel med naturen samt att tillvarata, 
stärka och tillgängliggöra friluftsområdets 
verksamhet med målsättningen att bibehålla 
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utnyttjas av familjer för pulkåkning. I anslutning    till 
backen finns en grillplats som används flitigt 
periodvis både sommar och vinter. 
En väg över backen skulle förstöra allt detta. 
Jag som ägare till fastighet 11:5 befarar även att ett 
tidigare lugnt och fridfullt område kommer att bli en 
del av ett område där lugnet kommer att vara ett 
minne blott. 

grön infrastruktur och biologisk mångfald. 
Detaljplanens bestämmele NATUR säkerställer 
befintlig användning av friluftsområdet. 
 

  
Privatperson 22 
 
Jag tycker helt enkelt att det inte passar att bygga 
där! 
-Man förstör vårt enda tätortsnära skogsområde. 
Som verkligen ligger på gångavstånd från Alfta. 
Många nysvenskar använder det ofta för bär- och 
svampplockning, grillning, bad och fiske. 
Vintertid även pulkaåknig i backen. Speciellt för de 
som inte tar sig med bil så är det inom 
gångavstånd. 
Även för alla som promenerar runt Kyrktjärn och 
även på motionsslingan och stigområdet som 
då är fortsättningen på Nabban och Nabbaberget. 
Hästridning, cykling, orienterare och olika 
träningsgrupper använder även området idag. 
Dessutom måste det vara en näst intill olöslig 
uppgift att lösa en vettig väganslutning till 
området. 
Jag tycker att man hellre skall satsa på att städa 
upp efter lite hinder i backen, trådar från gamla 
liften. Hålla efter grillplatser, sittplatser, bryggor (för 
både fiske och bad)och slingan såklart. Även 
ett utegym i trä skulle platsa bra där (fanns något 
liknande långt tillbaka). En ide är att 
komplettera Alftas landmärke jättarna med ”Konst i 
backen”. Helt enkelt att i övre delen av 
backen placera konst sommartid. Perfekt 
komplement för både lokalbefolkning och turister. 
Vintertid packa för pulkaåkning i backen och även 
då såklart tillgängliga grillplatser. Preparering 
av skidspår på slingan och på Kyrktjärn. Där man 
även kan ploga upp isbana för skridskoåkning. 
Man kan kanske tänka sig någon typ av verksamhet 
även i Nabbastugan… 
Andra platser i Alfta där man har planerat sedan 
tidigare för bostäder är ju Tulpans Väg och ett 
område på Bränderna , med utsikt över Norrsjön, de 
borde väl bebyggas i första hand. 

Ovanåkers kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Detaljplanens utformning syftar till att 
möjliggöra för byggnation av bostäder i 
samspel med naturen samt att tillvarata, 
stärka och tillgängliggöra friluftsområdets 
verksamhet med målsättningen att bibehålla 
grön infrastruktur och biologisk mångfald. 
Detaljplanens bestämmele NATUR säkerställer 
befintlig användning av friluftsområdet. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samband med framtagandet av detaljplanen 
har kommunen initierat en utredning med syfte 
att ta fram förslag på hur friluftsområdet 
Nabban kan utvecklas. I detta arbete är dina 
förslag på innehåll viktiga och kommer att 
beaktas.  
I Översiktsplan 2030 (antagen 2017) skall 
lägen för småhustomter vid attraktiva lägen 
med utsikt, vyer och närhet till vatten utredas. 
Detaljplaneläggning av småhustomter är en 
del i att nå översiktsplanens mål. 

  
Privatperson 23 
 
Undertecknad emotsätter sig eventuell utbyggnad 
av bostäder på Nabba-berget, Alfta. 

Ovanåkers kommun 
 
Detaljplanens utformning syftar till att 
möjliggöra för byggnation av bostäder i 
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Nabbaberget fungerar idag som ett utmärkt 
friluftsområde för allmänheten.  
–En eventuell utbyggnad av området, hämmar 
allvarligt friluftslivet! 

samspel med naturen samt att tillvarata, 
stärka och tillgängliggöra friluftsområdets 
verksamhet med målsättningen att bibehålla 
grön infrastruktur och biologisk mångfald. 
Detaljplanens bestämmele NATUR säkerställer 
befintlig användning av friluftsområdet. 

 

Granskningsskedet 
Länsstyrelsen Gävleborgs län 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Länsstyrelsen har inte för avsikt att överpröva 
ärendet enligt 11 kap. 10 § plan- och bygglagen. 
 

Ovanåkers kommun 
 
Länsstyrelsens samlade bedömning  
Noteras 

Synpunkter 
 
Artskydd 
I naturvärdesinventeringen (2022-02-23) skriver 
Ekologigruppen på sida 18 ” En kompletterande 
inventering av fåglar rekommenderas. 
Inventeringen bör inriktas speciellt mot de 
skyddsvärda arter som är listade i fågeldirektivets 
bilaga 1 och/eller är rödlistade. Inventeringen syftar 
till att konstatera förekomst, häckningsstatus och 
möjliga respektive troliga eller säkerställda revir. 
Den aktuella arten för Nabben är spillkråka. Även 
vanliga fågelarter bör noteras om de förekommer.” 
Fågelinventeringen från Ovanåkers kommun (2022-
05-25) har gjort inventeringar under två dagar. 
Resultatet raddar upp vilka arter beroende på 
aktivitet (sång, bobygge, observation) samt hur 
många av respektive art. Spillkråkan har inte 
noterats under de två investeringstillfällena.  
Länsstyrelsen anser att kompensationsåtgärder så 
som holkar bör övervägas att sättas upp, främst 
kring område 4, 11 och 17. Då område 4 och 11 
innehåller påtagliga naturvärden kommer troligen 
bo försvinna i och med byggnation av bostäderna. 
Länsstyrelsen anser inte att dispens enligt 
artskyddsförordningen är nödvändigt (dvs utifrån 
uppdaterade 4 § AF som tillträder i kraft den 1 
oktober 2022). 

Synpunkter 
 
Artskydd 
Ovanåkers kommun beaktar Länsstyrelsens 
synpunkt gällande eventuell påverkan på 
fåglars boplatser i samband med planens 
genomförande. Kommunen avser därför sätta 
upp fågelholkar som kompensationsåtgärd 
inom området. Planbeskrivningen 
kompletteras med en text gällande detta. 

  
Helsinge Vatten AB 
 
I planbeskrivningen sidan 23 nämner man att 
dagvatten från vägar och kvartersmark samlas upp 
i öppna diken. Bör det förtydligas att det för 
tomterna är LOD som gäller? Att det inte finns 
några ledningar att ansluta till. 

Ovanåkers kommun 
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Sidan 23 beskrivs det att ”reningsverket klarar den 
ökade belastningen från planområdet då dagvatten 
separeras från spillvattennätet”. För förtydligande 
så är det idag inte tillåtet att ha sitt dagvatten 
kopplat till spillvattennätet. Man kan tolka texten 
som att det gäller bara i detta fall.  
 
Vi håller med om att det inte är nödvändigt att 
verksamhetsområdet för vatten och spillvatten 
omfattar hela detaljplanerområdet utan bara de 
tomter som skapas i och med detaljplanen. 
 
Går att nämna att inom verksamhetsområdet 
upprättas förbindelsepunkter i respektive tomts 
fastighetsgräns.  
 
HelsingeVatten har inget annat att tillägga. 

Planbeskrivningen kompletteras med en 
förtydligande text gällande detta. 
 
Planbeskrivningen behandlar enbart frågor 
gällande planområdet och kan inte tolkas som 
en generell hantering av dagvatten inom 
kommunen. Ingen ändring i planbeskrivningen 
görs. 
 
Noteras 
 
 
 
 
Planbeskrivningen kompletteras med en 
förtydligande text gällande detta. 
 

  
Ellevio AB 
 
Vi har tagit del av granskinghandlingarna i ärendet. 
Vi har under samrådet lämnat in synpunkter som 
delvis blivit tillgodosedda.  
I samrådshandlingarna saknades ett E-område för 
att möjliggöra uppförande av ny 
transformatorstation (nätstation) för att kunna 
förse de nya bostäderna inom planområdet med el. 
Vi föreslog en placering av ny nätstation och till 
granskningshandlingarna har nytt E-område 
tillkommit på plankartan dock inte inom det 
föreslagna området.  
E-området behöver justeras och flyttas längre söder 
ut för att säkra elleveranserna till de nya 
bostäderna. 

Ovanåkers kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E- området som möjliggör placering av 
nätstation har i plankartan flyttats till ny plats. 
Den nya platsen har valts med hänsyn till 
Ellevios behov och riktlinjer samt kravet på att 
minimera påverkan på naturmark. 

  
Trafikverket 
 
Trafikverket har tagit del av handlingar i 
ärendet ”Granskning gällande detaljplan för 
bostäder samt friluftsliv, Nabban Alfta Kyrkby 11:5, 
Alfta, Ovanåkers kommun”, där vi inte har något att 
erinra. 

Ovanåkers kommun 
 
Noteras 

  
Lantmäteriet 
 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen 
måste förbättras  
BESKRIVNING AV KONSEKVENSER  
I planbeskrivningen uppger kommunen att 
planläggningen som allmän plats Natur får till följd 
att det byggnader, för fritidsändamål, som finns 
inom området kommer att kunna finnas kvar men 
inte utvecklas. Att området planläggs som allmän 

Ovanåkers kommun 
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plats ger kommunen både möjlighet och skyldighet 
att lösa in markområdet. Den rättigheten får även 
anses gälla rättigheter som strider mot ändamålet 
med den allmänna platsen. Fritidsbostäder för 
enskilt ändamål får anses stå i strid mot ändamålet 
allmän plats Natur. Lantmäteriet vill därför att det 
förtydligas med stöd av vilken rätt 
fritidsbebyggelsen kommer att få finans kvar och 
inte riskerar att lösas in.  
I de delar där det finns körbar väg fram till 
fritidsbebyggelsen, som enligt planbeskrivningen 
skall få finans kvar, behöver det tydligare framgå av 
planbeskrivningen vilka konsekvenser det får för 
ägaren till fritidshuset gällande möjligheten att 
kunna fortsätt använda och underhålla vägen när 
det läggs ut som allmänplats Natur.  
Planförslaget innebär att det blir en mycket otydlig 
gränsdragning mellan vad som är allmän plats 
Natur och vad som är hemfridszon tillhörande 
fritidsbebyggelsen inom allmän plats Natur. Det bör 
beskrivas hur det skall regleras för att undvika 
framtida tvister. 

 
 
 
 
 
Planbeskrivningen uppdateras med 
information om fritidshusbebyggelsens 
rättigheter inom detaljplanen. 
Planbestämmelsen Natur ger möjlighet till 
mindre vägar vilket kan nyttjas av 
fritidshusbebyggelsen. Befintliga arrendeavtal 
gällande byggnader för fritidsändamål 
kommer att uppdateras med syfte att 
tydliggöra rättighet till väg samt tillhörande 
hemfridszon. 
Två av tre fritidshusbebyggelser har idag ett 
staket som tydligt markerar hemfridszonen för 
bebyggelsen. Den tredje fritidshusbebyggelsen 
har staket mot en allmän gångväg. Kommunen 
kommer tydliggöra att arrendeområdet 
behöver markeras i terrängen genom staket 
eller liknande anläggning. 

  
Skanova (Telia company) AB 
 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs 
inte/påverkas inte av rubricerat planförslag. 
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller 
skydda telekablar för att möjliggöra exploatering 
förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den. 
 

Ovanåkers kommun 
 
Noteras 

  
Kommunalförbundet Hälsingland 
 
Räddningstjänsten södra Hälsingland 
(Kommunalförbundet Hälsingland) har inget att 
erinra gällande granskningshandlingarna för 
detaljplaneförslaget för Nabban, Alfta Kyrkby 11:5, 
dnr. 2019/00451.  

Ovanåkers kommun 
 
Noteras 

  
Privatperson 07 
 
För synpunkter se inlämnade synpunkter i 
samrådsskedet. 

Ovanåkers kommun 
 
För kommentarer hänvisas till kommunens 
bemötande av synpunkter inlämnade under 
samrådsskedet. 

Privatperson 10 
 
Konsekvenser för vår egen fastighet: 
När vi köpte fastigheten ALFTA KYRKBY 11:6 år 
2012 flyttade vi till ett avskilt ogenerat läge nära 
naturen och med grannarna en bit bort. Vi valde inte 

Ovanåkers kommun 
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att köpa ett hus på Vickerstigen, Knagga eller 
Kvarnbackarna där grannarna är betydligt närmre, 
pga. just detta. Vi ville vara nära naturen och ha ett 
mer avskilt läge. Den dåvarande och nuvarande 
Översiktsplanen identifierade Nabban som ett 
rekreationsområde som skulle bevaras. I varken ÖP 
eller andra planer fanns indikationer om att 
ytterligare exploatering skulle äga rum på Nabban. 
Vi har därför investerat miljontals kronor för att 
skapa en boendemiljö i det ostörda läget, som vi 
trivts med väldigt bra. Det omkullkastades helt när 
vårt hus brann ner till grunden 5 år senare, 2017. 
Efter år av kamp med att komma tillrätta med livet 
igen och med ett uppbyggt hus på plats på nytt, 
omkullkastas allt på nytt med kommunens nya 
planer på exploatering. Vi känner oss mycket 
oroliga för hur detta kommer påverka vår 
boendemiljö avseende flertalet faktorer. Den 
ostörda utsikten mot Kyrktjärnen, närheten till skog 
och rekreation, ökat bilåkande, ökat buller, ökad 
insyn är några aspekter. Extra oroliga känner vi oss 
för den planerade teknikbyggnad (E-omådet) som 
placerats väldigt okänsligt i landskapet i direkt 
siktlinje framför vår huvudbyggnad. Vi skulle vilja 
veta mer kring vad kommunen tänker sig där och 
skulle vilja se alternativa placeringar så att utsikten 
kan bevaras. En undersökning av SBAB visar att en 
av de mest prispåverkande egenskaperna för priset 
på en bostad är utsikten. Svenskarna i allmänhet 
anser att sjöglimt eller havsutsikt höjer värdet på en 
bostad med i genomsnitt omkring 33 procent 
medan fastighetsmäklarna anser att värdet blir 21 
procent högre. Sammanfattningsvis är vi därför 
mycket oroliga för hur en teknikbyggnad i det läget 
blockerar vår utsikt mot vattnet och i förlängningen 
även den värdeminskning det innebär för 
fastigheten. Vi vill understryka att förslaget strider 
mot nuvarande ÖP på ett sätt som direkt påverkar 
oss mycket negativt.  
 
Naturvärden och föroreningar:  
Naturvärdesinventeringen är gjord i november, vilket 
innebär att flera naturvårdsarter inte kunnat 
inventeras. Tex. så har inte känsliga arter såsom 
reptiler kunnat inventeras pga. att de inte är aktiva. 
Vi som bor på Nabban vet hur mycket huggorm 
som finns här, något som kan ses dagligen under 
sommarhalvåret. Huggormen är liksom samtliga 
andra grod- och kräldjur fridlysta i Sverige och vi 
känner en oro för att dess habitat på Nabban tydligt 
kommer försämras i och med förslaget till 
detaljplanen. Vi förutsätter att kommunen gör en 
fullständig naturvärdesinventering innan 
detaljplanen kan gå vidare. 
 

 
 
 
I Översiktsplan 2030 (antagen 2017) är 
Nabban utpekat som friluftsområde vilket 
innebär att detaljplanen delvis strider mot 
gällande översiktsplan. Planens 
användningsbestämmelse  NATUR 
säkerställer däremot  intentionen i 
översiktsplanen och blir i och med detta en 
juridiskt bindande bestämmelse.  
I gällande översiktsplan står även att lägen för 
småhustomter vid attraktiva lägen med utsikt, 
vyer och närhet till vatten skall utredas. 
Detaljplaneläggning av småhustomter är en 
del i att nå översiktsplanens mål i detta 
hänseende. 
 
 
 
E- området (område för tekniska anläggningar) 
har minskats till att omfatta det ursprungliga 
föreslagna området i samrådsskedet, detta 
område är placerat väster om befintlig 
parkering och utgörs idag av skog. E- område 
med syfte att inrymma nätstation har istället 
tillskapats i direkt anslutning till kvartersmark 
inom planområdet.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De arter av grod- och kräldjur som förekommer 
i denna del av landet innehar inte ett så starkt 
skydd att en riktad inventering är motiverad, 
detta gäller även deras naturliga livsmiljö.  
Planeringsavdelningen anser därmed att 
utförd naturvärdesinventering är tillräcklig för 
att användas som planeringsunderlag. 
 
För övriga synpunkter gällande Landskapsbild, 
Trafik och trafiksäkerhet, Rekreation hälsa och 
besöksnäring samt Naturvärden och 
föroreningar hänvisas till synpunkter inlämnade 
under samrådsskedet då de överrensstämmer 
med synpunkter inlämnade i 
granskningsskedet. 
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Privatperson 11 
 
Yttrandet motsvarar yttrande inlämnat i 
samrådsskedet. 

Ovanåkers kommun 
 
För kommentarer hänvisas till kommunens 
bemötande av synpunkter inlämnade under 
samrådsskedet. 

  
Privatperson 15 
 
Vi i våran familj vill inte att det planeras för bostäder 
i Nabbaområdet på grund flera anledningar,  vi vill 
inte ha vägen dragen över/genom våran mark på 
grund av säkerheten för våra djur och barn, även för 
våran verksamhet.  
 
Vi vill  inte heller att vägen går genom Nabbabacken 
då det kommer ta bort så många möjligheter till ett 
väl fungerande friluftsliv för både  skola, föreningar 
och privatpersoner. 
 
Vidarebefordrar även våra tidigare synpunkter.  

Ovanåkers kommun 
 
I samband med genomförandet av 
detaljplanen i Nabban kommer erforderliga 
åtgärder för tänkt tillfartsväg vidtas för att 
anpassa vägen till ökad trafikmängd med 
avseende på tillgänglighet och säkerhet. 
 
Noteras 
 
 
 
 
För kommentarer hänvisas till kommunens 
bemötande av synpunkter inlämnade under 
samrådsskedet. 

  
Privatperson 19, 24, 25, 26, 27, 28, 29  
 
Vi är några stycken som ofta är i Nabban. Vi 
promenerar med eller utan hund, grillar korv, badar 
vid den lilla badplatsen, plockar bär och letar 
svamp. 
Tanken på att detta lättillgängliga naturområde ska 
bebyggas med bostäder är för oss mycket 
främmande. Vad som än läggs fram som ska 
motivera detta så kommer vi inte ifrån att en bilväg 
kommer att dras mitt i naturområdet. Nej tack, inga 
bilar och hus i vårt gemensamma Nabban.  

Ovanåkers kommun 
 
Noteras 

  
Privatperson 22 
 
Nabban är ett berg fyllt av mystik!  
Sägnen berättar om fyra resar; Jätten Bock, 
Starkotter, Önne samt Sibbe. 
Starkotter härskade över Nabban. -Allt detta finns 
beskrivet i boken "90 sagor från Hälsingland", Inferi 
förlag. 
Författare: Victor Johnson        Foto: Hilding 
Mickelsson 
Dessutom finns det på Nabban två stycken mycket 
gamla fångstgropar, där man fångade älgar! 
Hur används Nabban idag?  -Skolorna i Alfta låter 
ofta barnen promenera till Nabban, när man har 
"friluftsdag". 

Ovanåkers kommun 
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All forskning visar att barnen mår bra av, att ofta 
vistas utomhus. Nabban ligger på ett perfekt 
avstånd 
från Altaskolan och Alfta centrum. Givetvis besöks 
Nabban även av många vuxna. 
Nabban är, sedan lång tid tillbaka, ett fritidsområde. 
Området är ej lämpligt att bebygga med bostäder. 
-Eventuell villabebyggelse medför infrastruktur; 
vatten och avlopp, tillfartsvägar och biltrafik m.m. 
Ovanåkers kommun har då per definition, förvandlat 
ett härligt fritidsområde till ett villaområde!  
-Bevara Nabban´s nuvarande natur och karaktär! Så 
att det även i framtiden är ett renodlat 
fritidsområde för Alfta´s innevånare! 

 
 
 
 
 
Planeringsavdelningen delar inte åsikten att 
friluftsområdets värden går förlorade i 
samband med planens genomförande då 
detaljplanens bestämmele NATUR säkerställer 
befintlig användning. 

  
Privatperson 23 
 
Synpunkter på planförslag bebyggelse Nabban. 
Jag har även tidigare uttryckt min åsikt om ev 
planerad bebyggelse på Nabbans Friluftsområde. 
Jag tycker att det är en så pass viktig fråga så nu 
skickar jag ytterligare lite synpunkter. 
Jag tycker att Nabban är ett så viktigt 
friluftsområde för Alfta. Det är lättillgängligt från 
Alfta samtidigt som det är en ”riktig” skog som är 
sammanhängande i närmare 1 mil. Det är inte 
sönderskuret av kulturmark, som det är vid 
Nordanåspåret. 
Nabbaberget och Kyrktjärn bildar en homogen 
enhet som gör det möjligt för så mycket; 
-Promenader 
-Träning, både i spår och backe och skogen 
-Fiske, både sommar & vinter 
-Bad 
-Grillning 
-Skridsko/sparkåkning 
-Pulkaåkning 
-Ridning 
Det går sedan att med enkla medel utveckla 
området ytterligare med tex ; 
-Skyltad Naturstig 
-Utegym, integrerat i naturen efter slingan 
-”Konst i backen”, som komplement till jättarna kan 
man ha separat konstutställning i backen. Perfekt 
närhet från Ol-Anders. 
-Såga upp isvak för vinterbadare 
-Gåbingo 
-Nyttjande av Nabbastugan 
mm 
Jag vet även att området är frekvent använt av våra 
nysvenskar, med fiske, bärplockning, grillning mm  
Det känns som att en ev villabebyggelse på Nabban 
innebär att mycket av detta inte längre går att 
utöva. 

Ovanåkers kommun 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I samband med framtagandet av detaljplanen 
har kommunen initierat en utredning med syfte 
att ta fram förslag på hur friluftsområdet 
Nabban kan utvecklas. I detta arbete är dina 
förslag på innehåll viktiga och kommer att 
beaktas. 
 
Planeringsavdelningen delar inte åsikten att 
friluftsområdets värden går förlorade i 
samband med planens genomförande då 
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Det finns ju tomter sedan tidigare planerade i Alfta 
som är obebyggda, Tulpans väg och på Bränderna 
med sjöutsikt över Norrsjön. 
 

detaljplanens bestämmele NATUR säkerställer 
befintlig användning. 
 
I Översiktsplan 2030 (antagen 2017) skall 
lägen för småhustomter vid attraktiva lägen 
med utsikt, vyer och närhet till vatten utredas. 
Detaljplaneläggning av småhustomter är en 
del i att nå översiktsplanens mål. 

  
Privatperson 30 
 
Se yttrande från Privatperson 10 inlämnde i 
samrådsskedet samt kompletterande synpunker 
inlämnade i granskningsskedet. Yttrandena 
överensstämmer i sin helhet. 

Ovanåkers kommun 
 
För kommentarer hänvisas till kommunens 
bemötande av synpunkter inlämnade under 
samrådsskedet samt granskningsskedet av 
Privatpeson 10. Kommentarer 
överensstämmer i sin helhet.  

  
Leder i Helsingeskogen ek för 
 
Vår synpunkt på detaljplan Nabban, enligt bifogad 
karta vill vi ha möjlighet att ha skoterled vintertid  
( när det finns tillräckligt med snö ) på fast mark för 
att det ska vara möjligt att passera Kyrktjärn om det 
är dålig is. 
Eftersom vi inte får ha en led över åkrarna mellan 
ASA sågen och Olandersgården/ Skogstekniska så 
är detta enda möjligheten att ta sej till och från 
Runemo – Gäddvik – Galven – Bollnäs då isarna är 
svaga! 
Denna led kan med lätthet vara promenadled runt 
Kyrktjärn även vintertid eftersom den 
prepareras/sladdas av skoterklubben, leden över 
Kyrktjärn brukar användas som promenadled när 
den blir uppkörd av skotrar. 

Ovanåkers kommun 
 
Kommunen anser inte att skoteråkning är 
lämpligt inom planområdet med hänseende på 
övrigt innehåll därför har detta inte reglerats i 
en planbestämmelse. 
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Ställningstagande till förslag till 
förändringar 
Kvarstående synpunkter 
För synpunkter som inte blivit tillgodosedda, det vill säga inte har föranlett 
någon ändring i detaljplaneförslaget, se Ovanåkers kommuns 
ställningstagande vid respektive yttrande. 
Övrigripande kvarstående synpunkter som inte blivit tillgodosedda 
sammanfattas nedan 
 

• Planera inte för bostäder i friluftsområdet Nabban 
• Dra inte en väg över Nabbabacken 
• Planera inte för nya bostäder då det redan finns ledig tomtmark 

 
 
 
 

Kommunstyrelseförvaltningen 
Planeringsavdelningen 

 

Johan Olanders       Hanna Gäfvert  
planeringschef      planarkitekt    
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