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PLANBESKRIVNING
1.

HANDLINGAR

2.

PLANENS SYFTE OCH
HUVUDDRAG

* Plankarta med planbestämmelser upprättad 2014
* Planbeskrivning dat.2014-12-15 innehållande:
Syfte och huvuddrag, beskrivning av planen, förutsättningar,
förändringar, konsekvenser och samrådsredogörelse.
* Checklista för behovsbedömning, miljö, dat. 2014-03-26
* Fastighetsförteckning 2014-09-11
2.1 Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanens syfte är att möjliggöra bostadsändamål och
centrumändamål inom Runemo 7:1, samt bostadsändamål inom
Runemo 7:2 och 7:3. Inom del av fastigheten Runemo 7:1 är syftet
att säkerställa naturmark och vattenområde samt att säkerställa
vattenområdet för samfälligheten.
På Runemo 7:2 och Runemo 7:3 finns befintliga bostadshus och på
Runemo 7:1 finns två äldre skolbyggnader. Marken är privatägd,
men är planlagd för allmänt ändamål. Den nu aktuella
planläggningen kommer att innebära att befintlig användning inom
planområdet blir planenlig. Genom bestämmelsen centrumändamål
ges möjlighet till verksamheter så som kontor, butiker mm på
skolfastigheten.
2.2 Samrådets syfte
Syftet är att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till den
kunskap och de synpunkter som finns i det aktuella området samt
att ge berörda möjlighet till insyn och påverkan.

HANDLÄGGNING

2.3 Processen
Detaljplanen handläggs med normalt planförfarande enligt Plan- och
bygglagen (2010:900). Det innebär samråd, granskning och
antagande före laga kraft.

3.

FÖRENLIGHET MED
3,4 OCH 5 KAP
MILJÖBALKEN.
Miljömål

3.1 Behovsbedömning
Kommunen ska vid upprättande och ändringar av detaljplaner
bedöma och ta ställning till om planens genomförande kan antas
leda till så kallad betydande miljöpåverkan enligt Plan- och
bygglagen 4 kap 34 § och MKB-förordningen. Den bakomliggande
analysen tillsammans med beslutet kallas för behovsbedömning. Om
behovsbedömningen visar att detaljplanen kan antas medföra
betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning innehållande en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas.
En behovsbedömning har tagits fram och samråd sker i samband
med samrådet med Länsstyrelsen.
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3.2 Checklista för behovsbedömning, miljö
Inom ramen för planprocessen har ett underlag för
behovsbedömning i form av en checklista, tagits fram. Syftet med
listan är att få ett brett underlag för att kunna bedöma om planen
kan antas få betydande miljöpåverkan. Listan ingår som en bilaga till
planen under namnet Checklista för behovsbedömning, miljö, dat.
2014-03-26.
3:3 Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande påverkan på
människors hälsa och säkerhet, på miljön eller på allmänna intressen
enligt miljöbalken 3 eller 4 kap. Någon miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) enligt MB 6 kap 11, 12 §§ har därför inte upprättats.
3.4 Miljökvalitetsnormer
Detaljplanen bedöms inte medverka till att någon miljökvalitetsnorm
enligt 5 kap miljöbalken överträds. Se checklista.
3.4.1 Miljökvalitetsnormer för vatten
Andelen hårdgjorda ytor i planområdet är liten, trafikmängderna små
och inga verksamheter med stor risk för förorening av vatten
planeras.
Dagvatten kommer att infiltreras lokalt.
Detaljplanen kommer inte att medföra att någon miljökvalitetsnorm
för vatten ej uppnås.
3.5 Miljömål
Detaljplanen bedöms inte få någon betydande negativ inverkan på
varken lokala- eller regionala miljömål. Se Checklista.
3.6 Riksintressen
Området ingår i riksintresse för vattenkraft. Detaljplanen bedöms
inte påverka riksintresset.

Förutsättningar och förändringar
4.

PLANDATA

4.1 Planområdet
Planområdet ligger i Runemos östra del längs med Gäddviksvägen
och avgränsas i söder av fastighetsgränsen för samfällighet för
vattenområde, som ligger i älven Voxnans mitt, i väster mot en
bostadsfastighet, i nordväst av Gäddviksvägen och i nordost av ett
mindre skogsområde.
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Runemo 7:1 sett från Gäddviksvägen norr ifrån.
4.2 Areal
Planområdet är cirka 1.5 hektar, varav 0.39 hektar består av
vattenområde.
4.3 Markägarförhållanden
Planområdet består av fyra fastigheter som samtliga är privatägda.
5.

TIDIGARE
STÄLLNINGSTAGANDEN

5.1 Översiktsplan
För planområdet gäller översiktsplan 2000 som anger samlad
bebyggelse för planområdet (röd färg på kartan) och riksintresse för
vattenkraft (grön färg på kartan). Runemoströmmen är av
Naturvårdsverket och kommunen utpekat som möjligt
riksintresseområde för naturvård, på grund av sina höga
naturvärden (rosa färg på kartan). Ett ställningstagande om vilket
riksintresse som väger tyngst, kommer att tas när en nybyggnation
av vattenkraften i området blir aktuell. Beslut fattas först då av
länsstyrelsen. Tills beslut är taget i frågan kvarstår riksintresset för
vattenkraft.
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Planområdet

Utsnitt ur Översiktsplanekartan 2000
5.2 Detaljplaner
För området gäller stadsplan för del av Runemo samhälle, fastställd
1976-06-30. Den gällande planen anger A, allmänt ändamål för den
bebyggda delen av planområdet och park eller plantering för
sluttningen ned mot älven Voxnan. Voxnan är planlagt som
vattenområden. En mindre del ut mot Gäddviksvägen är planlagd
som gata.
5.3 Planprogram
Då planförslaget överensstämmer med översiktsplan 2000, har
upprättandet av ett planprogram inte bedömts nödvändigt.
5.4 Strandskydd
Voxnan omfattas av strandskydd enligt Miljöbalken 7 kap.
Strandskyddet sträcker sig 100 meter på båda sidor om Voxnan,
vilket innebär att strandskyddet även omfattar del av aktuellt
planområde. Strandskyddet avses att upphävas inom kvartersmark.
6.

NATUR

6.1 Natur
Mark och vegetation
Planområdet består av befintliga bostadsfastigheter (Runemo 7:2
och 7:3) samt en fastighet (Runemo 7:1)som tidigare använts som
skola och som ligger i en svag sluttning ned mot Gäddviksvägen i
väster. I söder finns en skogsbeklädd brant sluttning ned mot
Voxnan. Sluttningen anges i gällande plan som ”Park eller
plantering”, och i den nu aktuella detaljplanen ges bestämmelsen
”NATUR”, eftersom den har den karaktären och någon parkskötsel
inte är aktuell för området. En befintlig äldre flottarstig finns längs
med älven Voxnan genom planområdet.
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Planbestämmelse
NATUR – Naturområde
Med en bestämmelse om natur i detaljplanen säkerställs att området
bibehålls som natur och inte bebyggs med annat, vilket innebär en
säkerhet för omkringboende. Att ett område får bestämmelsen natur
innebär dock inte att naturen måste bevaras som den var när planen
vann laga kraft utan området får skötas som natur enligt skötselplan
eller ortens sed, vilket ibland innebär röjning och avverkning.

Brant slänt ned mot Voxnan från en av byggnaderna på Runemo 7:1

Slänten ned mot Voxnan
På Runemo 7:1 vid Gäddviksvägen finns en mindre dunge med några
tallar och björkar. I norra delen av Runemo 7:1 och nordost om
fastigheten Runemo 7:3 finns ett område med äldre tall och björk.
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- Geologi
Inom området finns inga befintliga grundundersökningar
registrerade.
Vid eventuell byggnation bör ytterligare markundersökningar
genomföras, i form av geoteknisk undersökning eller annan
sakkunnig bedömning av markbärighet.
- Fornlämningar
Inom eller i närheten av planområdet finns inga fornlämningar
registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister.
Om fornlämningar påträffas vid eventuella markarbeten ska arbetet
avbrytas och anmälan ska göras till Länsstyrelsen.
- Radon
Kommunens underlagskarta för planering anger att området består
av mark med normal riksområde för radon. Vid nybyggnation ska
radonundersökning göras enligt gällande krav.
- Översvämningsrisk
Kvartersmarken omfattas inte av översvämningsrisk enligt MSB:s
översvämningskartering. Längs med Voxnans strandområde och
naturområdet i slänten mot Voxnan råder översvämningsrisk.
- Räddningsverket
Räddningsverket har låtit göra en översiktlig stabilitetskartering
längs Voxnan. För området som berörs redovisar karteringen
”Område som vid rådande förhållande bedöms ha en tillfredställande
stabilitet, d.v.s. uppfyller rekommendationerna på stabilitet för en
översiktlig utredning enligt skredkomminsonens anvisningar.”

6:2 Vattenområde
Del av fastigheten Runemo 7:1 och samfälligheten som sträcker sig
ut i Voxnan planläggs som vattenområde, vilket även
överensstämmer med gällande plan för området.
Planbestämmelse
W – vattenområde
Ett vattenområde utan precisering ska vara öppet och tillgängligt för
sjötrafik, bad, fiske med mera.
7.

BEBYGGELSEOMRÅDE

7.1 Bebyggelseområde
Befintlig bebyggelse och byggnadskultur
Inom planområdet finns två bostadshus och två äldre skolbyggnader.
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Bostadshuset längst mot norr är ett gult trähus i en och en halv
våning samt en putsad källarvåning i suterräng. Byggnaden ligger
med gaveln mot Gäddviksvägen. Bostadshuset söder om
skolbyggnaderna ligger med gaveln mot Gäddviksvägen. Byggnaden
är i ett plan och har valmat tak med en bågformad mindre takkupa
över entrén som vetter mot den stora skolbyggnaden. Byggnaden
har källare. Båda bostadsfastigheterna har komplementbyggnader
som underordnar sig huvudbyggnaderna.

Bostadshusen på Runemo 7:2 resp. Runemo 7:3
Skolbyggnaderna är röda med vita knutar. Den större av de två
skolbyggnaderna är byggt i en och en halv våning med förhöjt
väggliv. Mot söder finns en stor veranda med balkong som är
försedd med snickarglädje i vitt.

Skolbyggnaderna på Runemo 7:1
Detaljplanen möjliggör nybyggnad på fastigheterna. Nya byggnader
på fastigheten där skola funnits bör underordna sig befintlig
bebyggelse och komplementbyggnad kan förslagsvis placeras på
fastighetens östra del där det tidigare stått en förrådsbyggnad.
De tidigare bestämmelserna för planområdet möjliggjorde A, allmänt
ändamål. I allmänt ändamål rymdes alla slag av allmänna
verksamheter vilket kunde vara allt från skola till fängelse. Den äldre
bestämmelsen är inte lämplig att använda på grund av att den inte
är tydlig med vad som avses. Allmänt ändamål, så som den äldre
detaljplanen anger innebär även att huvudmannen ska vara stat,
kommun eller landsting.
Den nu aktuella detaljplanen föreslås ge möjlighet till bostäder och
centrumändamål på den tidigare skolfastigheten, för att på så vis ge
fastigheten en flexibilitet i användning. De två bostadsfastigheterna
på vardera sidan om skolfastigheten ges användningen B, bostäder.
Den västra fastigheten ges möjlighet att utökas mot öster för att
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kunna anlägga en anslutning till landsvägen.
Planbestämmelser

Markanvändning
B – bostadsändamål.
Bostäder samt bostadskomplementbyggnader.
C –centrumändamål, ej störande verksamhet
Centrumändamål
Med centrumändamål menas sådan verksamhet som bör ligga
centralt och som inte bedöms medföra betydande olägenheter för
omgivingen.
Marken närmast Gäddviksvägen ska hållas byggnadsfri så att inte
konflikter med länsvägen uppstår. Även i gällande plan finns ett
område där byggnader inte får finnas.
Bebyggelsen begränsas till två våningar. Utöver de två tillåtna
våningarna får både vind och källare inredas. I närområdet är två
våningar vanligt förekommande och även inredda vindar eller
källarplan.

Egenskapsbestämmelser
Prickmark – mark där byggnad inte får uppföras.
II – högsta antal våningar. Bestämmelsen medger dock att vind och
källare inreds.
Offentlig- och kommersiell service
I Alfta som ligger ca 4 km väster om Runemo finns vårdcentral och
annan social service.
Grundskola F-6 och förskola finns i Runemo ca 600 meter från
planområdet, medan 7-9 finns i Alfta. Gymnasium finns i Edsbyn.
Tillgänglighet
Inom planområdet finns befintlig bebyggelse där trappor finns till
entréerna, vilket försvårar tillgängligheten. Vid eventuell ny
bebyggelse regleras tillgängligheten i bygglovprocessen.
Inom planområdet finns stora nivåskillnader ned mot Voxnan, och
tillgängligheten till strandområdet är svår från den del där
bebyggelsen finns.
8.

GATOR OCH TRAFIK

8.1 Trafikangöring
Längs med planområdet ligger Gäddviksvägen, som har färre än 500
fordon/dygn. De tre fastigheterna har sina utfarter mot vägen. Den
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nordligaste fastigheten nyttjar dock anslutningen till Runemo 7:1 för
fordonstrafik. (läs mer under 13.1 fastighetsreglering,
gemensamhetsanläggning mm.)
8.2 Kollektivtrafik
Ingen kollektivtrafik finns i områdets närhet. Närmsta busshållplats
finns vid Runemoskolan, ca 600 meter väster om planområdet.
9.

TEKNISK
FÖRSÖRJNING

9.1 Vatten och avlopp
Området har enskilda vatten- och avloppsanläggningar med en
anslutningspunkt mot det kommunala nätet (Ovanåkers VA) vid en
slamavskiljare. Planområdet ligger utanför verksamhetsområdet för
kommunalt avlopp.
Fastighetsägaren är ansvariga för VA från fastigheten till
slamavskiljaren. VA-huvudmannen är ansvariga för VA fram till och
med slamavskiljaren. Tillstånd söks hos miljö- och byggnämnden.
9.2 Dagvatten
Dagvatten från befintlig bebyggelse och gator omhändertas lokalt
genom infiltration.
Möjligheterna till lokalt omhändertagande av dagvatten genom
infiltration är stora. Dagvatten från tillkommande bebyggelse och
hårdgjorda ytor föreslås hanteras lokalt genom infiltration i
gräsbevuxna svackdiken som både fördröjer och renar vattnet innan
det når grund- eller ytvatten.
9.3 Elenergi
Ledningar för el finns inom området. Ett kabelskåp finns på Runemo
7:1 vid Gäddviksvägen.
9.4 Uppvärmning
Området har vid planens tillkomst inte tillgång till fjärrvärmenät.
Ingen planerad utbyggnad finns för fjärrvärmenätet till denna del av
Runemo.
9.5 Elektronisk kommunikation
Fiberledningar ligger i fastighetsgränserna mot Gäddviksvägen, och
anslutning är möjlig för fastigheterna.
9.6 Avfallshantering
Möjligheten att hantera avfall och återvunnet material är goda.
Tömning av hushållsavfall sker vid fastighetsgräns i sopkärl. För
återvinning av förpackningar mm finns en återvinningsstation ca 400
m väster om planområdet vid korsningen Gäddviksvägen –
Runemovägen.
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10.

STÖRNINGAR

10.1 Centrumändamål
Användningen centrumändamål inrymmer många olika möjligheter,
såsom kontor, handel, restauranger, samlingslokaler mm. Vad som
är lämpligt på platsen regleras i bygglovskedet, och utgångspunkt i
detaljplanen är att inga störande verksamheter ska tillåtas.
10.2 Vägtrafikbuller
Gäddviksvägen Lv 686 är lågt trafikerad (färre än 500 fordon per
dygn) och risken för störningar från vägtrafikbuller bedöms som
liten. Trafikverket är väghållare.
10.3 Samlad störningsbedömning
Planområdet bedöms inte riskera att bli utsatt för någon betydande
störning från biltrafik. Verksamheter som ger betydande
omgivningspåverkan av annat slag, ska inte tillåtas.

Planens konsekvenser
11.

KONSEKVENSBESKRIVNING

11.1 Konsekvenser för enskilda fastigheter
Runemo 7:1,7:2 och 7:3 påverkas genom att denna detaljplan ger
en mer preciserad användning än den tidigare, allmänt ändamål (A)
genom bestämmelsen bostäder (B) för Runemo 7:2 och 7:3 samt
bostad och centrumändamål (BC) för Runemo 7:1. De bestämmelser
som anges i gällande plan från 1976 (allmänt ändamål) är inte
lämpliga för den ägandeformen som finns idag samt att
bestämmelsen inte längre är lämplig att använda enligt plan och
bygglagen då den förutsätter kommunalt eller statligt ägande.
Att de befintliga bostadsfastigheterna får markanvändningen bostad
(B) är att befästa befintlig användning som pågått i många år.
Konsekvensen för fastigheterna är att befintlig användning blir
planenlig för Runemo 7:2 och 7:3. För Runemo 7:1 ger det möjlighet
att nyttja fastigheten som bostad.
Genom att möjliggöra centrumändamål (C) medges en flexibel
användning av skolfastigheten. Centrumändamål innehåller flera
olika användningsområden som till exempel kontor, samlingslokal,
butiker och restaurang. Konsekvenserna för fastigheten är att ett
alternativt användningsområde är möjligt jämfört med befintlig plan.
Genom att fastigheten får fler användningssätt innebär det även en
osäkerhet för intilliggande fastigheter gällande användningen av
fastigheten. Verksamheterna begränsas dock till ”ej störande
verksamhet”.
Byggrätterna på de tre fastigheterna begränsas till två våningar i
enlighet med gällande plan. Även källare och vind tillåts inredas. Två
våningars bebyggelse stämmer väl överens med byggnadstraditionen i orten, och bedöms som möjligt och lämpligt i detta läge.
En del av fastigheten Runemo 7:1 planläggs som NATUR, vilket
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innebär att marken ska vara tillgänglig för allmänheten. Här råder
även strandskydd. I gällande detaljplan är det nu föreslagna
naturområdet planlagt som park eller plantering. Konsekvensen för
denna ändring är att naturmark kräver mindre skötsel än park enligt
plan- och bygglagen.
Den del av fastigheten som sträcker sig ut i Voxnan, ungefär till
älvens mitt, planläggs som vattenområde likt gällande plan.
11.2 Fastighetsbildningslagen
Plan- och bygglagen 4 kap 18 § ställer krav på, att de fastighetsbildningsåtgärder som kan bli aktuella, ska vara lämpliga och
därmed förenliga med fastighetsbildningslagens 3 kap 1 § och 5 kap
4 §. Eventuella fastighetsrättsliga åtgärder som kan bli aktuella
kommer att bedömas av Lantmäteriet.

Administrativa frågor
12.

ORGANISATORISKA
FRÅGOR

12.1 Planförfarande och tidplan
Planen hanteras med normalt planförfarande enligt Plan- och
bygglagen (2010:900), vilket betyder att efter samråd och
bearbetning, följer en granskningstid på tre (3) veckor. Planen
bedöms inte vara av principiell betydelse eller av större vikt, vilket
innebär att den med stöd av delegeringsbeslut från
kommunfullmäktige, kan antas av tekniska nämnden.
Samråd har skett under sommaren 2014, granskningsbeslutet
beräknas tas i oktober. Antagandet beräknas ske i november och
planen vinner laga kraft tre (3) veckor efter antagande, under
förutsättning att planen inte överklagas.
12.2 Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från det datum detaljplanen vinner laga
kraft.
Under genomförandetiden får planen bara ändras mot berörda
fastighetsägares vilja om det är nödvändigt på grund av nya
förhållanden av stor allmän betydelse som inte kunde förutses vid
planläggningen (se PBL kap 4 § 39 ).
Ändras eller upphävs planen under genomförandetiden har
fastighetsägaren rätt till ersättning från kommunen för den skada
han lider. Efter genomförandetidens slut fortsätter detaljplanen med
dess rättigheter att gälla. Ändras eller upphävs planen finns ingen
rätt till ersättning för de rättigheter som går förlorade. (se PBL kap
14 § 9.)
12.3 Ansvarsfördelning



Fortum ansvarar för anslutning till elnätet.
HelsingeNet ansvarar för fiberledningsnät.
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12.4 Huvudmannaskap
All mark inom planområdet är privatägd, och kommunen är inte
huvudman för allmän plats.
12.5 Strandskydd
Generellt strandskydd om 100 meter gäller för sjöar, vattendrag och
mindre vattendrag enligt 7 kap. miljöbalken. Syftet med
strandskyddet är att trygga tillgången till platser för friluftsliv för
allmänheten, samt att bevara livsvillkoren för växt- och djurlivet,
genom att upprätthålla förutsättningarna för värdefulla naturmiljöer.
Detaljplaneområdet berörs av bestämmelserna om generellt
strandskydd om 100 meter från Voxnan.
Detaljplanens syfte är att ändra markanvändningen inom
kvartersmark för att möjliggöra bostäder och centrumändamål inom
den del av planområdet som tidigare är planlagt som allmänt
ändamål. Marken mellan kvartersmark (B, BC) och Voxnan består av
en brant slänt ned mot vattendraget, och längs med vattnet finns
stigar som möjliggör fri passage. För djurlivet är strandområdet väl
avskiljt från bebyggelsen. Som särskilt skäl för att få
strandskyddsdispens/ hävande av strandskydd för fastigheterna
Runemo 7:2 och 7:3 samt del av fastigheten Runemo 7:1 hävdas
bestämmelserna i 7 kap. 18c § 1, dvs. marken har redan tagits i
anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
strandskyddets syften. Strandskyddet upphävs endast på
kvartersmark för bostäder/centrumändamål (B, BC).
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR

13.1 Fastighetsbildning, Gemensamhetsanläggning mm
Under planarbetet har frågan gällande tillfart till Runemo 7:3 via
Runemo 7:1 aktualiserats. Idag används infarten på Runemo 7:1
gemensamt av 7:1 och 7:3. En fastighetsreglering pågår för att
möjliggöra en separat tillfart för 7:3. Detaljplanen möjliggör dessa
förändringar genom att Runemo 7:3 ges möjlighet att utöka
fastigheten mot öster.
En fastighetsreglering pågår även mellan fastigheterna Runemo 7:1
och 7:2. Runemo 7:2 har en komplementbyggnad som till största
delen ligger på Runemo 7:1. Fastigheterna regleras så att
fastigheten 7:2 köper mark av Runemo 7:1 i planområdets södra
del.
Regleringarna innebär att 1713 m2 överlåts från Runemo 7:1 till
Runemo 7:3 och 138 m2 överlåts från Runemo 7:1 till Runemo 7:2.
Se karta sid 14.
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Ansökan om eventuella servitut söks hos Lantmäteriet.
Ledningsrätt för allmänna ledningar ska ges för de ledningar som
finns på kvartersmark.

Samråd
14.

SAMRÅDSREDOGÖRELSE

14.1 TIDIGT SAMRÅD
Under utformningen av detaljplanen har ett antal samråd hållit med
berörda parter för att öka kunskapen få in synpunkter i
planprocessen.
Fastighetsägare till Runemo 7:1, Runemo 7:2 och Runemo 7:3
Tidigt samråd har hållits kring flera frågor rörande planens
utformning. Frågorna har framförallt angått mark-, trafik, fastighetsoch VA-frågor.
Lantmäteriet Bollnäs
Tidigt samråd har hållits med Lantmäteriet i frågor rörande servitut
och fastighetsrättsliga frågor.
Trafikverket
Samråd har hållits i frågor rörande rätt till utfart för Runemo 7:3.
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14.2 Formellt samråd enligt 5 kap 11 § PBL
Länsstyrelsen Gävleborg (LST)

Synpunkter utifrån länsstyrelsens särskilda bevakningsområden/statliga
intressen
Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån sina särskilda
bevakningsområden; Riksintressen, mellankommunala frågor, hälsa
och säkerhet och strandskydd.
Övriga synpunkter
Miljöbedömning
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att miljöpåverkan inte
kan antas bli betydande att en miljöbedömning 6 kap 11 § och att en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap 12 § miljöbalken
behöver upprättas.
Övrigt
Kommunen föreslår att markanvändningen Bostadsändamål-BC för
kvartersmark. Vilket kan innebära en osäkerhet vilka verksamheter
som kan tillåtas på fastigheterna. För att tydliggöra vilka
verksamheter som kan anses vara olämpliga bör ett resonemang
föras in i planbeskrivningen, alternativt att markanvändningen
preciseras.
Kommentarer
Under planarbetet har en lämplighetsprövning av
användningsområdena på aktuella fastigheter skett. Att specificera
användningen mer är osäkert då framtida förändringar är svåra att
förutse.
Synpunkterna innebär att redaktionella förändringarna och
förtydligande görs i planhandlingen, samt att bostadscentrumändamål (BC) preciseras på detaljplan till Runemo 7:1. Där
det tidigare har bedrivits verksamheter. Runemo 7:2 och Runemo
7:3 får markanvändningen bostadsändmål (B).
Lantmäteriet Bollnäs
Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget.
Miljö- och byggavdelningen
Miljö- och byggavdelningen har redaktionella synpunkter under
”vatten och avlopp” gällande ansvarsfördelningen.
Kommentarer
Synpunkten innebär att ett förtydligande av ansvarsfördelningen
görs under punkt 9.1 i planbeskrivningen; Fastighetsägaren är
ansvariga för VA från fastigheten till slamavskiljaren. VAhuvudmannen är ansvariga för VA fram till och med slamavskiljaren.
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Telia Sonera Skanova Access AB
Skanova har ett antal markförlagda telekablar inom planområdet.
Telekablarna ska så långt som möjligt behålla nuvarande
anläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter.
Kommentarer
Under punkt 13.1 står det att ledningsrätt ska ges för de ledningar
som finns på kvartersmark. Synpunkterna medför inga förändringar i
detaljplanen.
Trafikverket
Trafikverket förordar att in- och utfarter saneras där antalet utfarter
ut mot statliga vägar minskas ner eller tydliggörs, enligt
planförslaget.
Kommentar
Samrådsförslaget innehöll en administrativ bestämmelse avseende
rätt till utfart till förmån för fastigheten Runemo 7:3 då denna inte
hade någon egen uppfart och fastigheten bedömdes vara för liten för
att anordna en egen uppfart. Granskningsförslaget innehåller inget
planbestämmelse om utfartsrätt för Runemo 7:3. Läs mer under
punkt 14.3.
14.3 Egna upptäckter
Fastighetsbildning
Under samrådstiden har två stycken fastighetsförrättningar inom
planområdet uppmärksammats efter samråd med fastighetsägarna
till Runemo 7:1–7:3 och avstämning med Lantmäteriet Bollnäs.
Fastighetsförrättningen innebär att mark från Runemo 7:1 köps in av
Runemo 7:2 i västra delen av planområdet, samt att mark i den
nordöstra delen av Runemo 7:1 övergår till Runemo 7:3.
Fastighetsbildningen innebär tre förändringar i detaljplanen från
samrådet till granskningen.
1. Användning av mark och vatten specificeras till kvartersmark för
bostäder-B för Runemo 7:2 och 7:3.
2. Användningsgränserna för de tre berörda fastigheterna anpassas
till de nya fastigheterna.
3. Servitutet avseende rätt till utfart för fastigheten Runemo 7:3 tas
bort ur planen då den inte längre fyller något syfte. Prövning av ny
utfart för fastigheterna prövas i separat process hos Trafikverket.
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Utlåtande
15.

Utlåtande efter
granskning

14.2 Formellt samråd enligt 5 kap 11 § PBL
Länsstyrelsen Gävleborg (LST)
Bedömning enligt 11 kap 10§
Länsstyrelsen redoviar att man inte har för avsikt att överpröva
ärendet enligt 11 kap 10 § PBL.
Övriga synpunkter
Länsstyrelsen meddelar att de inte har några kvarvarande
synpunkter efter samrådet. Länsstyrelsen meddelar även att man ser
positivt på att tydliggöra fastighetsindelningen i planhandlingen.
Kommentar
Synpunkterna föranleder inga förändringar i detaljplaen.
Alfta hembygdförening
Alfta hembygdsförening som äger den närliggande Tullmjölskvarn
framför att det är positivt att Runemoskolan får en ny användning
och att byggnaderna på så sätt ges förutsättningarna att kunna
fortsättas att användas.
Alfta hembygdsförening framhåller även vikten av att intentionerna i
översiktsplanen ÖP2000 finns kvar och att framkomligheten i längs
med Voxnan säkerställs
Kommentar
Genom att ange planbestämmelsen NATUR säkerställs att
allmänheten tillträdelse till strandområdet säkerställs och att
området inte bebyggs, trots att fastigheten är privatägd. Ovanåker
kommuns intention är att naturområden och strandzonen längs med
Voxnan så långt som möjligt ska vara allmänt tillgängliga och
skyddade. Synpunkterna föranleder inga förändringar i detaljplanen.

Medverkande tjänstemän
16.

PLANFÖRFATTARE

Detaljplanehandlingarna har upprättats av planeringsarkitekt MSA
Sara Bergvin, Sweco Architects AB.
Fysisk planerare Erik Lundh är kommunens planhandläggare. VAingenjör Johan Olanders och karttekniker Marit Andersson har även
medverkat.
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