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1. Detaljplanens bakgrund och syfte 

Bakgrund 

Kommunen antog 2017 en ny detaljplan för det som i Edsbyn kallas Celsiusområdet. 

Detaljplanen togs fram för att utveckla området med skola, bostäder mm. Planen hade två 

huvudsyften: 

 Att samordna och säkra trafiklösningar och flöden för oskyddade trafikanter genom 

planområdet och till prioriterade målpunkter. 

 Att säkerställa ett tydligt och tillgängligt grönstråk från Långgatan längs Voxnan med 

möjlighet till tätortsnära rekreation, idrott och friluftsliv. 

Under det pågående arbetet med att renovera och bygga ut skolan så ändrades inriktningen 

angående en byggnad som tidigare beslutats att rivas men som istället renoveras och behålls. 

Denna plats var tänk att användas som vändplats och vändplatsen måste nu flyttas för att 

inrymmas på ytan bredvid den byggnad som inte rivs.  

I samband med projektering av det nya gångfartsområdet in till skolområdet så rymdes inte 

den separata gång- och cykelvägen inom användningen gångfartsområde i den mittersta 

delen samt att i den östra och västra delen så behövs inte bostadsfastigheten tas i anspråk 

enligt gällande detaljplan. Detta föreslås därför ändas genom en ändring av detaljplan.  

Läshänvisning 

I samband med att gällande detaljplan (del av centrala Edsbyn Celsiusområdet, 2017-06-16) 

togs fram gjordes övergripande avvägningar och ställningstaganden för området som ännu 

är aktuella. Det har dock visat sig finnas behov av att göra åtgärder inom planområdet som 

inte ryms inom gällande detaljplan. Ovanåkers kommun vill därför ändra vissa av 

bestämmelserna i gällande plan. 

En ändring av en detaljplan kan användas för att, så som i detta fall, anpassa planen till nya 

förhållanden och hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som 

görs vid upprättandet av en ny plan. Ändring av detaljplan innebär att gällande plan 

fortsätter att gälla, men att ändringar görs i delar av planområdet och i vissa 

planbestämmelser.  

I de här aktuella handlingarna har bestämmelser från den gällande, underliggande planen 

tagits med så att för det på kartan markerade området visar alla bestämmelser som gäller för 

just detta geografiska området. De nu aktuella handlingarna blir således komplement till 

befintliga planhandlingar. 

Syfte 

Ändringen av detaljplanen syftar till att pröva möjligheten att placera vändplatsen på 

marken öster om befintlig skolbyggnad och att användningen för skola omfattar byggnaden 

som nu behålls.  

Syftet är också att möjliggöra hela den separata gång- och cykelvägen inom 

gångfartsområdet och att minimera markanspråket på bostadsfastigheten.   

Planändringen bedöms rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen och kan 

därför hanteras som en ändring av detaljplan.  
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2.  Planområdets läge och areal 

Området ligger i nordvästra Edsbyn. Ändringen av detaljplan omfattar ett område på ca 0,3 

hektar. 

3. Planförfarande och tidplan för planarbetet 

Detaljplanen handläggs i enlighet med plan- och bygglagen (2010:900) med 

standardförfarande. De som berörs av ändringen av detaljplanen har möjlighet att under 

samrådet godkänna ändringen och då kan begränsat standardförfarande användas. Planen 

samråds under februari och mars 2019 och bedöms kunna vinna laga kraft innan sommaren 

2019.  

4. Handlingar 

Planhandlingar 

 Plankarta med bestämmelser. 

 Planbeskrivning (denna handling)  

 Grundkarta (i plankartan) 

 Fastighetsförteckning 

5. Tidigare ställningstaganden 

Planer 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan för planområdet är ”Översiktsplan 2030” från 2017. Ändringen av 

detaljplan bedöms inte strida mot gällande översiktsplan. 

Gällande detaljplan 

Detaljplan för området är Detaljplan för Del av centrala Edsbyn Celsiusområdet som vann 

laga kraft 2017-06-16. Detaljplanen har 15 års genomförandetid och det innebär att det 

fortfarande finns genomförandetid för planen. I och med att den finns genomförandetid kvar 

för gällande detaljplan kommer samma genomförandetid även för ändringen. 

I gällande detaljplanen är användningen allmän plats gångfartsområde, gång- och cykelväg, 

en mindre remsa med park samt kvartersmark för bostäder (B) samt bostäder med möjlighet 

till centrumverksamhet i bottenplan (CB).  
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Figur 1. Utsnitt ur gällande detaljplan för området Detaljplan för Del av centrala Edsbyn 

Celsiusområdet, rödmarkering motsvarar det område som berörs av ändringen.  

Kommunala beslut / program i övrigt 

Tekniska nämnden beslutade 2018-10-17 att låta upprätta en ändring av detaljplan för 

området. 

Bedömning av betydande miljöpåverkan 

Enligt 6 kap. 3 § Miljöbalken ska kommunen göra en strategisk miljöbedömning av planer 

och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så 

är fallet ska en separat miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att avgöra om det 

finns risk för att detaljplanens genomförande medför betydande miljöpåverkan genomförs 

en undersökning (6 kap 6 § MB). 

Kommunen har genomfört en undersökning och bedömer att ändringen av planen inte 

innebär någon risk för betydande miljöpåverkan. 

6. Planändringarna 

I detta avsnitt redovisas detaljplaneändringens innehåll. 

Ändringen innebär att användningen gångfartsområde ändras så att det inte omfattar den 

byggnad som kommer att behållas. Den byggnaden ges istället användningen skola som 

resterande skolområde med samma planbestämmelser. Vändplatsen kommer att flyttas öster 

ut vilket gör att GC-vägen också måste flyttas samt att den smala remsan av parkmark som 
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finns i gällande detaljplan försvinner på just den sträckan. Användningen för bostäder med 

möjlighet för centrumverksamhet i bottenplan (CB) minskas något.  

Gångfartsområdets gräns ändras i den norra delen för att möjliggöra en separat gång- och 

cykelväg. Detta innebär att användningen bostad, norr om gångfartsområdet kommer att 

minska något i mitten och öka något i den västra och östra delen. I dessa delar så kommer 

användningsgränsen följa den befintliga fastighetsgränsen. Den kvartersmark för bostäder 

som tillkommer begränsas så att den inte får bebyggas (prickmark).  

Sammantaget bedöms ändringarna som mindre ändringar.  

 

Figur 2. Utsnitt av förslag till Ändring av Detaljplan för Del av centrala Edsbyn Celsiusområdet. I 

orange redovisas vändplatsen och byggnaden som inte rivs. I grönt markeras området som i gällande 

detaljplan är park och bostäder med möjlighet för centrumverksamhet i bottenplan (CB). 

Vändplatsen 

Byggnaden 

som inte rivs 

Området som i gällande 

detaljplan är park och 

CB som ändras 
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Figur 3. Ungefärlig sammanfogning av ändringen av detaljplan och gällande detaljplan, rödmarkering 

motsvarar det område som berörs av ändringen.  

Natur och park 

På grund av att vändplatsen måste flyttas österut så kommer den smala remsa av parkmark 

som finns här att behöva utgå. I remsan finns idag fyra träd som kommer behöva plockas ner 

för att möjliggöra gång- och cykelvägen förbi vändplatsen. Sträckan som berörs av 

ändringen bedöms inte påverka upplevelsen av parkstråket, några ekosystemtjänster eller 

andra naturvärden.  

Strandskydd 

Generellt strandskydd gäller 100 meter från strandlinjen enligt miljöbalken 7 kap 14§.  

I gällande detaljplanen upphävdes strandskyddet för de största delarna av planområdet pga. 

närheten till Voxnan. Den mark som omfattas av strandskydd och berörs av ändringen av 

detaljplanen är redan ianspråktagen vilket gör att den saknar betydelse för strandskyddets 

syften. Tillgängligheten för varken människor eller djur påverkas negativt i samband med 

den ändrade planens genomförande. 

Trafik 

Gång- och cykeltrafik 

All trafik på gångfartsområdet ska ske på de gåendes villkor. Gatan är avsedd för gång- och 

cykeltrafik men tillåter också t.ex. varutransporter som har sitt mål längs gatan.  
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I nordsydlig riktning i den östra delen av detaljplaneändringen går ett viktigt stråk för gång- 

och cykeltrafik. Detta stråk kommer att flytta lite österut för att möjliggöra den nya 

placeringen av vändplatsen.  

Breddningen av gångfartsområdet gör att det går att inrymma en separat gång- och cykelväg 

längs med gatan för varutransporter.  

Fordonstrafik 

Trafik som ska ta sig in till skolområdet ska använda infarten från Sporthallsvägen via 

gångfartsområdet till vändplatsen. Gångfartsområdet tillåter till exempel varutransporter 

eller servicefordon som har sitt mål längs gatan, i övrigt ska ingen trafik förutom gång- och 

cykeltrafik använda gatan.  

Ut-, infart och varumottag 

I gällande detaljplan finns bestämmelse som hindrar att körbar utfart får anordnas från 

kvartersmarken för bostäder mot gångfartsområdet. Denna bestämmelse kommer även att 

finns med i ändringen av detaljplan då det inte är lämpligt att utfarter tillåts på sträckan.  

Gymnasieskolan behåller sin nuvarande varumottagning men varutransporter ska ske från 

Sporthallsvägen och via gångfartsområdet. 

Hälsa och säkerhet 

Räddningstjänstensangreppsväg

 

Figur 4. I orange redovisas den byggnaden som inte rivs och med röda prickar redovisas den 

angreppsväg som räddningstjänsten måste använda i och med att byggnaden finns kvar.  

Räddningstjänstens angreppsväg förändrades i den gällande detaljplanen, se bilden ovan.  

Angreppsvägen skulle följa gångfartsområdet ner till vändzonen och därifrån vidare in på 

området. I och med att en byggnad som tidigare var tänkt att rivas blir kvar kommer 

räddningstjänsten behöva runda även den innan de kommer in på skolområdet. Denna 

ändring bedöms inte påverka möjligheten för räddningstjänsten att nå skolans område. 
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Konsekvenser av ändringen av detaljplan 

Planändringarna bedöms inte ha något intresse för allmänheten, trots att viss allmänplats tas 

i anspråk. 

Ändringen bedöms inte heller påverka några skyddade naturområden, så som riksintressen, 

strandskydd eller natura 2000-områden.  

Ändringen gör att en befintlig skolbyggnad kan behållas och att vändplatsen flyttas österut. 

Den mark som tas i anspråk av ändringarna bedöms inte påverka möjligheten att utveckla 

området i enlighet med den gällande detaljplanens syfte.  

7. Detaljplanens genomförande 

Markägoförhållanden 

Planområdet berör följande fastigheter: Västra Edsbyn 14:11 som är privatägd, Västra 

Edsbyn 14:10 och Norra Edsbyn 30:68 som båda ägs av Ovanåkers kommun.  

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Genomförandetiden för gällande detaljplan är 15 år och gäller fram till 2032-06-15. 

Grundregeln är att en detaljplan inte får ändras före genomförandetidens utgång om inte 

berörda fastighetsägare godkänner det. Undantaget är om ändringen är nödvändig på grund 

av nya förhållanden av stor allmän vikt eller för att föra in bestämmelser om fastighets-

indelning och bestämmelser om rättighetsområden. 

Inga av de fastighetsägarna som berörs är negativa till ändringen och en ändring är därför 

möjlig innan genomförandetiden gått ut. 

Efter som genomförandetiden gäller fram till 2032-06-15 kommer även genomförandetiden 

för ändringen gälla fram till detta datum.  

Huvudmannaskap 

Fastighetsägarna ansvarar för anläggning, drift och underhåll av respektive byggnader, 

ledningar och övriga anläggningar inom kvartersmark. Kommunen är huvudman för allmän 

plats inom planområdet.  

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

I stort sett kommer fastighetsbildningen ske enlighet den gällande detaljplanen. Dock 

kommer kommunen att behöva reglera över ytterligare bit av Västra Edsbyn 14:11 till Västra 

Edsbyn 14:10 för att möjliggöra den separata gång- och cykelvägen i användningen 

gångfartsområde. Kommunen står för eventuella fastighetsbildningskostnader.  
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Figur 5. I grönt redovisas det området som kommunen behöver förvärva för att möjliggöra 

gångfartsområdet och i rött området som får användningen skola.  

Den blivande bostadsfastigheten öster om vändplatsen minskas något för att vändplanen 

och gång- och cykelvägen ska inrymmas.  

Gemensamhetsanläggningar och servitut 

Planområdet ligger inom det kommunala verksamhetsområdet för vatten och avlopp, vilket 

innebär att kommunen är huvudman för ledningsnät fram till fastighetsgräns. 

Huvudmannens rätt till befintliga ledningar samt eventuella framtida ledningar ska säkras 

genom ledningsrätt alternativt servitutsavtal. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi och exploateringsavtal 

Ändringen av detaljplanen bekostas av kommunen.  

Markinlösen och ersättningsfrågor 

Kommunen planerar att ersätta fastighetsägaren för Västra Edsbyn 14:11 genom att plantera 

en häck som tydligare ska synliggöra fastighetsgränsen. Ersättningen hanteras i separatavtal 

mellan kommunen och fastighetsägaren. 

Medverkande i projektet 

Detaljplanen har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen i samarbete med WSP 

Sverige AB. 

Samhällsbyggnadsförvaltningen 

Planeringsavdelningen 2019-05-22 

 

Johan Olanders   Erik Folkesson Blom 

Planeringschef   Planarkitekt, WSP Sverige AB

    


