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Planhandlingar
Detaljplanen består av följande handlingar:
* Plankarta i skala 1:2 000 med planbestämmelser Upprättad 2014-2015
* Planbeskrivning med konsekvensbeskrivning, genomförandebeskrivning, administrativa frågor
samrådsredogörelse och granskningsutlåtande dat. 2015-06-17
* Checklista för behovsbedömning dat. 2014-08-26
* Fastighetsförteckning dat. 2015-02-27
* Miljökonsekvensbeskrivning dat. Mars 2015
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Allmänt om detaljplaneprocessen
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 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, berörda myndigheter, föreningar och
enskilda som har ett väsentligt intresse avseende aktuell detaljplan. Samtliga synpunkter som
inkommer sammanställs, kommenteras och vägs in i planprocessen.
Detaljplanen för Slåtta industriområde handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och
bygglagen (PBL). Vilket innebär att när ett förslag är framtaget så sker ett samråd där samtliga
intressenter ges tillfälle att yttra sig om planförslaget. När det reviderade planförslaget är bearbetat
sker en granskning innan antagande av förslaget.
Tidplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på händelseutvecklingen med
utredningar och samrådsprocess. En detaljplan vars arbete flyter på relativt obehindrat kan förväntas
ta ungefär ett år.
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1. Inledning
1.1 Planens syfte och huvuddrag
Detaljplanen syftar till att ge förutsättningar för att etablera och utveckla ett arbetsområde för
industriändamål för främst upplagsytor på berg och fyllningsmaterial inom del av Alfta Kyrkby 17:22
och Alfta Kyrkby 10:13 samt att långsiktigt trygga och minimera verksamhetsområdets
omgivningspåverkan avseende miljö, hälsa, risk och säkerhet.
Verksamheten som avses kommer huvudsakligen att vara olika typer av upplag med lagring,
hantering, förädling och krossning av material, slam och massor samt uppställning av fordon och
maskiner mm. Verksamheterna kommer även innebära att olika byggnationer i form av
personalutrymmen, verkstäder, kontors- och industrilokaler, förråd och dylikt kommer att etableras
på området under detaljplanens genomförande. Flera av verksamheterna som kan bli aktuella inom
planområdet kan kräva prövning enligt annan lagstiftning, främst Miljöbalken. En slutgiltig prövning
av verksamhetens lämplighet görs då i en anmälan eller i en tillståndsprövning.
Verksamheten som planeras kräver stora arealer och att olika hårdgjorda ytor tillskaps både på berg
och på fyllningsmaterial. Inom det kuperade västra och södra området avses berget att sprängas ner
och krossas för att skapa material för de planerade hårdgjorda upplagsytorna i de centrala och östra
delarna av planområdet. På området som skapas vid borttagningen av berget planeras verksamheter
som kräver hårdgjorda ytor på berg.
Planläggningen av fastigheterna innebär att företag i regionen ges förutsättningar till att lagra och
hantera olika typer av material och massor lokalt, vilket minskar transporterna och stärker den lokala
arbetsmarknaden. Detaljplanen är utformad för att medge flexibla etableringsmöjligheter, dels på
grund av att det råder en brist på större planlagda industriområden inom kommunen och att den
nuvarande fastighetsägaren avser att hyra ut platser inom planområdet till andra entreprenörer.
Prövning av tillkommande verksamhets lämplighet görs i en bygglovsprövning eller enligt annan
lagstiftning.
Förvaltningens bedömning är att ett ianspråktagande av fastigheterna ger ekonomiska fördelar då
förutsättningar ges för en ökad lokal ekonomisk tillväxt. Ett ianspråktagande av fastigheterna bidrar
även till miljömässiga fördelar då förutsättningar ges för lokal bearbetning av material i direkt
anslutning till riksväg 50, i ett område med få kända intressen där förutsättningarna och
konsekvenserna för berörda fastigheter har utretts, klargjorts samt att åtgärder för att minska de
eventuella negativa effekterna för omgivningen har tydliggjorts i upprättad detaljplan och
Miljökonsekvensbeskrivning.

1.2 Samrådets syfte
Syftet med samråd är att förbättra beslutsunderlaget genom att få tillgång till kunskap och
synpunkter som finns i det aktuella området, samt att ge berörda intressenter möjlighet till insyn och
påverkan.

1.3 Planområdet
Detaljplanen är lokaliserad cirka 5 km öster om Alfta, cirka 1 km från kommungränsen mot Bollnäs,
söder om riksväg 50.
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1.4 Markanvändning
Idag bedrivs skogsbruk inom fastigheten Alfta Kyrkby 17:22. Inom Alfta Kyrkby 10:13 finns en
obebodd bostadsfastighet. En del av området är ianspråktaget för bygglov för upplagsytor enligt
beslut från Miljö- och byggnämnden från 2014-04-28 Dnr. 2013.0580 Alfta Kyrkby 17:22, ansökan om
bygglov för upplagsytor.

1.5 Areal
Området som detaljplanen avser är cirka 100 hektar stort.

1.6 Markägoförhållande
Fastigheterna ägs i sin helhet av en privat fastighetsägare.

2. Förenligt med 3,4 och 5 kap miljöbalken
2.1 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. Syftet med miljöbedömningen är integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar
utveckling främjas.
En behovsbedömning har tagits fram och samråd sker i samband med samrådet med Länsstyrelsen.

2.2 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. 2014-08-26.

2.3 Ställningstagande om betydande miljöpåverkan
Ett genomförande av detaljplanen antas medföra sådan betydande påverkan på miljön, hälsan och
hushållningen med mark och vatten att en miljöbedömning enligt plan- och bygglagen (PBL) 4 kap 34
§ krävs. Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall utformas enligt bestämmelserna i MB 6 kap 7- 18 §
§.
En MKB är framtagen och ingår som en bilaga till planhandlingen. MKB: n innehåller en detaljerad
beskrivning om detaljplanens konsekvenser för miljö, hälsa och hushållningen av mark, vatten och
resurser samt åtgärder för att motverka eventuell påverkan. MKB: n ska läsas tillsammans med
planhandlingen. Nedan följer MKB: n samlade bedömning.

2.4 Samlad bedömning av miljökonsekvensbeskrivningen (MKB)
Miljökonsekvenserna vid en etablering av ett verksamhetsområde inom fastigheterna Alfta Kyrkby
17:22 och Alfta Kyrkby 10:13 bedöms vara små för omgivningen och förenliga med bestämmelserna i
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MB 3, 4 och 5 kap. Avståndet till närboende är långt. Området är redan bullerstört och en mindre
masshanteringsverksamhet är redan etablerad. Buller och utsläpp till luft och vatten blir minimala,
kan kontrolleras och åtgärdas och kommer inte att negativt påverka omgivningen. Största
miljöpåverkan blir naturmarken inom fastigheten, där skogsmark ersätts med hårdgjorda ytor. En
stor fördel med en etablering inom den aktuella fastigheten är att byggmaterial finns inom
fastigheternas gränser, vilket innebär minimala transporter av lämpligt material för byggandet av
planerna. En del planer ska göras extra täta och även då finns finkornigt bergkrossmaterial att tillgå i
omedelbar närhet.

3. Tidigare ställningstagande
3.1 Förstudie och planbesked
Planarbetet har föregåtts av en förstudie som låg till grund för kommunens beslut om att upprätta en
detaljplan enligt Plan- och bygglagen (2010:900). Syftet med ett planbesked är att en sökande för en
åtgärd ska få ett tydligt svar om kommunen avser att inleda ett planläggningsarbete eller inte. Beslut
togs av Tekniska nämnden Tn den 2014-01-22. Tn § 7 Dnr 2014/3. ”1. Tekniska nämnden godkänner
planbesked för Alfta Kyrkby 17:22 och Alfta Kyrkby 10:13 2. Tekniska nämnden godkänner att påbörja
detaljplanearbetet för Alfta Kyrkby 17:22 och Alfta Kyrkby 10:13.”
Planavdelningens översiktliga bedömning var vid planbeskedet och förstudien att fastigheterna är väl
lämpade för att provas i en detaljplaneprocess, utifrån kriterierna i Plan- och bygglagen.

3.2 Översiktsplan, ÖP 2000
Översiktsplanen är ett vägledande dokument som långsiktigt ska ange förutsättningarna för markoch vattenanvändningen i kommunen. Inom området finns inga särskilda intresseområden angivna
för aktuellt område utan står som mark som i huvudsak ska nyttjas för skogsbruk.

Verksamheter
Huvudmålet för kommunen är att öka antalet arbetstillfällen inom tillverkningsindustrin. En
beredskap ska eftersträvas för nya bergtäkter, istället för grustäkter. Kommunen bör se till att
välbelägna och på annat sätt lämplig industrimark finns tillgänglig och verka för att befintliga
områden och lokaler används i första hand, innan ny mark exploateras.
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Figur 1 Utsnitt av ÖP 2000, den röda ringen markerar planområdets lokalisering.

Ovanåkers kommun har tillsammans med entreprenörer under en längre tid letat efter lämpliga
områden för den verksamhet som avses i detaljplanen och bedömningen är att etableringen av
verksamheten inte kommer att påverka den nuvarande översiktsplanens intentioner negativt.
Detaljplanen ligger väl avskilt från övriga intressen och kommer att innebära att förutsättningar ges
för lokal hantering av material från t.ex. skogsbruket.

3.3 Detaljplaner
Området har tidigare inte detaljplanelagts.

3.4 Skydd
Riksintressen
Riksintresset för kommunikationer, riksväg 50 ansluter till planområdet i norr. Detaljplanen bedöms
inte påverka riksintresset negativt. Läs mer under 4.8 Gator och trafik.
Strandskydd
Enligt kommunens kartmaterial och besök på plats så finns ett antal vattendrag för vilka strandskydd
råder enligt 7 kap § 13-15 Miljöbalken (MB). Vid detaljplaneläggning ska strandskyddet prövas.
Strandskyddet avses att upphävas inom planområdet. Läs mer under 4.7 Vattenområden.

Kulturminneslagen
Riksantikvarieämbetets fornminnesregister redovisar inga fornlämningar inom planområdet. Det
finns emellertid dokumenterade fornlämningar direkt norr om planområdet.
Om misstänkta fornlämningar påträffas vid markarbete ska arbetet avbrytas omedelbart och en
anmälan göras till länsstyrelsen.
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4. Förutsättningar och förändringar
4.1 Mark och natur
Marken inom planområdet består av skogsmark. Skogsmarken är präglad av ett modernt skogsbruk. I
områdets västra och södra del finns en höjd, cirka 30 meter hög. Höjden omges av sluttningar med
större block, och äldre barr- och lövträd. I övrigt består vegetationen av skog med en blandning av
ungskog, föryngringsytor, gallringsskog och partier av sumpskog och myr. Inom området förekommer
inga biotopskydd eller särskilt skyddsvärda mark- eller vattenområden enligt förordning om
områdesskydd (1998: 1252).

Landskapsanalys
I kommunens landskapsanalys (2010-02-12) är det planerade verksamhetsområdet beläget i
utkanten av landskapstypen ”Voxnans odlingslandskap”. Avgränsningen av odlingslandskapet följer
odlingsmarkens utbredning, samt i en del av den omkringliggande skogen. Inom
verksamhetsområdet berörs två av målen med odlingslandskapet:
-

Värna områdets höga naturvärden

-

möjliggöra ett fortsatt bruk av jordbruksmarken, vilket utgör grunden för det öppna
landskapets bevarande

Naturvärden
Inför planarbetet har en kartläggning av naturvärdena i området utförts. Enligt naturinventeringen
består planområdet av skogsmark av varierat slag, från tätvuxen barrskog till glesbevuxen lövskog. De
största naturvärdena finns i de redan avsatta naturvårdsområdena från skogsvårdsplanen. Inom ett
av de avsatta naturvårdsområdena påträffades violettgrå tagellav (NT: nära hotad), som är rödlistad
och död ved. Markfaunan består av lavar, mossor, ris och andra vanliga arter.
Planområdet är inte klassificerat som skyddsvärd med hänsyn till djur- och växtlivet av
Skogsstyrelsen, Länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. Vid sökning i Artportalen påträffades inga
fågel- eller växtnoteringar inom planområdet.
Ett genomförande av detaljplanen innebär att de befintliga biotoperna försvinner då området till stor
del ersätts med hårdgjorda ytor och olika byggnationer vilket kommer att påverka landskapsbilden
väsentligt. För att förändringarna ska bli minimala från grannfastigheter och riksväg 50 kommer ett
visuellt skydd kring planområdet på minst 50 meter att bildas i de västra, södra och östra delarna av
detaljplanen. I detaljplanens norra delar får inga upplag finnas och närmast fastighetsgränserna i norr
får inga byggnader uppföras. Detta minimerar de negativa effekterna på landskapsbilden och minskar
risken för buller, lukt och damm för omgivningen.

4.3 Geotekniska förhållanden
Några geoundersökningar av planområdet har inte genomförts. Enligt Sveriges geologiska
undersökning (SGU) grundlager består området, översiktligt, mestadels av morän, torv, berg i dagen
och lera-silt. Grundlagret avser en jordartstyp som kan förväntas på ett karteringsdjup av cirka 0,5 m
och som bedöms ha en mäktighet som väl överstiger 0.5 meter. I övrigt består marken av berg med
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ett tunt osammanhängande ytlager morän med en mäktighet på 0,5-1 meter i väster. I övrigt består
området i söder av ett litet parti av moränbacklandskap.
Tjälfarligheten inom området är inte detaljerat utredd men varierar troligtvis från inte tjälfarligt
(berg) till mycket tjälfarligt lera (lera-silt). Vid byggnationer bör ytterligare markundersökningar
genomföras, i form av geoteknisk undersökning eller annan sakkunnig bedömning av
markbärigheten.

Figur 1 SGU, jordarter inom planområdet

Markföroreningar
Inga kända markföreningar finns inom området. Planerad verksamhet kan dock innebära
föroreningar. Eventuella markföroreningar inom planområdet ska omhändertas omedelbart.

Radon
Planområdet redovisas i kommunens databaser som lågriskområde och normalrisk område för
radon. Vid nybyggnation ska radonundersökning utföras enligt gällande krav. Läs mer i
Miljökonsekvensbeskrivningen 3.7 Jord, berg, yt- och grundvatten.

4.4 Hydrologiska förhållanden
Huvuddelen av avrinningen från planområdet sker norrut via myrmarken ”Slåttamyran” och
”Vallamyran” och det vattendrag som korsar väg 50 för att sedan leta sig vidare, genom den
kommunala skyddsvattentäkten som förser Alfta och Runemo med dricksvatten, mot Voxnan i
nordvästlig riktning. Vattentäkten är lokaliserad cirka 1 km från planområdets norra spets.
Sannolikheten att eventuella vattenburna föroreningar från vattendrag letar sig in i åsen bedöms
dock som liten då vattendraget utgör en utströmningszon från åsen. Avrinningen från den södra
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delen av fastigheten går söderut mot Annerforsån. Utformningen av ytavrinningen,
planbestämmelser och rekommendationer finns under punkt 4.7 Vattenområden.

Figur 2 Blå markering visar vattenskyddsområdets yttre och inre gräns.

Höga vattennivåer/ras och skred
I nuläget finns det inga utredningar specifikt inom området för översvämning och ras och skred.
Klimatförändringar ställer krav på en klimatanpassning då Sverige med största sannolikhet kommer
bli både blötare och varmare. Långa tider med höga vattennivåer förväntas minska, medan antalet
kraftiga lokala skyfall förväntas öka. Den centrala delen av planområdet är en topografisk sänka och
myr som vid nederbörd kommer att ta emot vatten från omgivningen. Eventuella åtgärder för att
förebygga översvämningar och ras och skred åtligger exploatören. Utformningen av ytavrinningen,
planbestämmelser och rekommendationer finns under punkt 4.7 vattenområden.

4.5 Bebyggelseområden
Befintlig bebyggelse
Inom planområdet finns en obebodd fastighet i det nordöstra hörnet med ett antal
ekonomibyggnader. Fastigheten kommer att ingå i verksamhetsområdet och planeras för att inhysa
personalutrymmen. Den omkringliggande bebyggelsen är främst koncentrerad norr och väster om
planområdet och består av spridd bebyggelse av landsbygdskaraktär. Den närmsta
bostadsfastigheten är lokaliserad cirka 200 meter väster om planområdets yttre gräns.

Offentlig- och kommersiell service
Det finns ingen offentlig eller kommersiell service inom planområdet eller i dess närhet.
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Ny bebyggelse inom verksamhetsområde
Ett genomförandande av detaljplanen innebär att det blir möjligt att förlägga olika
industriverksamheter, främst upplag och hantering av olika massor, till planområdet. Bebyggelsen
kommer främst att vara verkstads- industribyggnader, personalbyggnader, kontor och olika
anläggningar för verksamhetens behov.

Planbestämmelser
Detaljplanen medger kvartersmark för J, industri vilket medger flexibla etableringsmöjligheter för
verksamheter, som inte är lämpliga i nära anslutning till bebyggelse eller värdefulla miljöer, att
lokalisera sig till området. Någon preciserad reglering av verksamheter och placering av byggnader
anses inte vara nödvändig då en byggnads eller verksamhets lämplighet och placering kan hanteras
inom ramen för Miljö- och byggnämndens uppdrag eller i en tillståndsprocess enligt Miljöbalken.
Kvartersmark
J-industri – Med industri menas alla slags verksamheter, lagring och hantering av varor/massor samt
kontor och personalutrymme.
Begränsning av markens bebyggande
Prickmark – mark där byggnad inte får uppföras
Markens anordnande
Upplag – upplag får inte finnas inom området. Området ska användas för parkering, lokaler och trafik
in på området mm.
Utformning
Högsta totalhöjd för byggnad är 15 meter

4.6 Friytor
Rekreation och frilufsliv
Idag utgörs planområdet av skogsmark av varierande karaktär. Jakt, bär- och svamplockning bedöms
finnas i begränsad omfattning. Det finns inga kända allmänna vandringsleder, skidspår eller
markerade skotorleder inom planområdet. Ett genomförande av detaljplanen innebär att ett idag
oexploaterat område tas i anspråk och undantas från det rörliga frilufslivet.

4.7 Vattenområden
Enligt kommunens kartdatabas finns några mindre vattendrag och myrar inom planområdet. Läs mer
under 4.4 geohydrologiska förhållanden.

Dagvatten
Ett genomförande av detaljplanen kommer att medföra att en del av vattenområdena antingen
försvinner, kulvertas eller kommer att användas, för t.ex. dagvattenhantering. Då områdets avrinning
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sker mot ett vattenskyddsområde och delar av den planerade verksamheten eventuellt skulle kunna
orsaka negativ påverkan på vattenområdena så har dagvattenhanteringen fått ett särskilt fokus.
Det finns i dagsläget inga kommunala anläggningar för dagvatten i närheten, varför
dagvattenhanteringen måste lösas lokalt. Användningen av ytorna kommer att variera. Beroende på
vilken användning ytorna kommer att få kan dagvattendammar, oljeavskiljare, absorptionsfilter,
sedimenteringsdamm eller likande anläggningar behövas innan utsläpp till recipient. I de fall material
eller massor är av sådant slag som kan urlaka ämnen som ej kan släppas ut i naturen kan mer
långtgående rening eller behandling komma att krävas.
Upplagsytorna inom planområdet kommer att utformas och styras så att ytavrinningen leds mot
våtmarken i de centrala delarna av planområdet via grävda diken eller de naturliga vattendragen i
planområdet innan vattnet via sedimentationsdammar med oljefällor rinner vidare norrut till
recipienten Voxnan.
Detaljplanen reglerar att dagvatten måste tas omhand lokalt inom verksamhetsområdet och att en
åtgärd som innebär en ändring av markens användning endast får ges under förutsättning att
dagvattenhantering anpassas. Läs mer i bifogad MKB under punkt 6.2 Mark och vatten och under
punkt 7. Miljömål och miljökvalitetsnormer.

Planbestämmelser
Placering; utformning; utförande
b1- dagvatten ska tas omhand lokalt inom verksamhetsområde innan utsläpp till recipient.
Dagvatten från verksamhetsområdet får inte riskera att påverka gällande status för grundvatten,
ytvatten och de allmänna intressena. Vid ändring av markens användning ska dagvattensystemet
anpassas innan den förändrande användningen får genomföras.

Vattenverkssamhet
Inom planområdet finns ett antal bäckar och våtmarker som avses användas som en del i
dagvattenhanteringen. Vid åtgärder som förändrar vattens djup eller läge genom muddring, grävning
eller rensning, uppförande av anläggningar i vattenomområde genom uppfyllnad, pålning eller
gjutning ska anmälan göras enligt gällande lagstiftning.

Strandskydd
Strandskydd råder längs alla stränder, insjöar och vattendrag oavsett storlek 100 meter ut och in från
vattenkant vid normalt vattenstånd. Syftet med strandskyddet är dels att möjliggöra för alla att med
stöd av allemansrätten kunna nyttja vatten- och strandområden för frilufsliv och för att bevara goda
livsvillkor för växt- och djurlivet. Totalt råder strandskydd över 1/3 av planområdets totala yta.
Enligt plan- och bygglagen får kommunen upphäva strandskyddet för ett område om särskilda skäl
föreligger och om intresset för att ta området i anspråk väger tyngre än strandskyddsintresset.
Strandskyddet avses att upphävas inom detaljplanen.
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Behovet av verksamheten
Behovet av ett större område av den verksamhet som avses är stort inom kommunen och
kommunens ställningstagande är att det är bättre att ianspråkta ett större område än flera små.
Fördelarna med detta är flera, dels att transportbehovet minskar och att kontrollen av en
verksamhets lämplighet blir enklare, då överblicken och utredningar av områdets lämplighet har
klargjorts.
Platser utanför det aktuella planområdet som kan anses vara lämpligt för en större etablering av
olika upplagsplaner har utretts vid ett flertal tillfällen av kommunen tillsammans med olika
exploatörer, men inte gått att finna. Framförallt har närheten till andra intressen och möjligheterna
till säkert omhändertagande av dagvatten, områdens storlek och bra kommunikationer inte kunnat
tillgodoses. Ovanåkers kommun har en huvudtransportled genom kommunen, riksväg 50.
Bedömningen är att den typ av verksamhet som avses skall ligga direkt i anslutning till väg 50. Längs
med väg 50 finns flera känsliga och motstående intressen som bostadsbebyggelse, allmänna, lokala
och statliga intressen. Dessa intressen skulle med stor sannolikhet påverkas negativt av en etablering
på annan plats. Då det finns en väsentlig risk att verksamheten kommer att innebära olägenheter för
omgivningen i form av eventuellt buller, damning och lukt samt stor påverkan på landskapsbilden,
vilket skulle begränsa möjligheterna för verksamhetsutövaren att använda området. Kommunens
topografi gör också att lämpliga platser för verksamheten som detaljplanen avser är mycket
begränsade, då verksamheten kräver mycket stora hårdgjorda ytor på berg, samt fyllningsmaterial
som kan tas i anspråk efter kommande behov. Detta tillsammans gör att antalet potentiella platser är
mycket begränsade. Läs mer i bifogad MKB under 4. Val av plats, nollalternativ.
Kommunen har stora behov av mellanlagring för upplag av olika massor samt som mål att ge
förutsättningar för en utveckling av befintliga verksamheter och att skapa förutsättningar för
nyetableringar och därmed ökad sysselsättning. Det finns också ett behov för näringslivet att få
tillgång till planlagd industrimark för verksamheter som kräver stora ytor. Verksamheten ger även
miljömässiga fördelar då möjligheter ges lokalt för upplag av olika massor, vilket innebär mindre
transporter.
De utredningar som har gjorts i samband med planarbetet har klargjort att etableringen är väl lämpat
då den ligger i direkt anslutning till riksväg 50, utan närhet till samlad bebyggelse, utan större
naturvärden, utan kända motstående intressen och tillgodoser ett väsentligt allmänt intresse, då
möjligheter ges för fler lokala arbetstillfällen och möjligheter för näringslivet att få tillgång till
planlagd industrimark för verksamheter som kräver stora ytor.

Samlad bedömning
Planområdet som omfattas av strandskyddet är sedan tidigare till viss del, i ianspråktaget av en
skogsbilväg och två upplagsplaner. I övrigt är området oexploaterat. Upphävandet av strandskyddet
inom hela planområdet bedöms i liten utsträckning motverka strandskyddets syften, att trygga
förutsättningar för det rörliga frilufslivet samt att bevara goda livsvillkor för växt och djurlivet. De
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närliggande områdena, söder om väg 50, är i princip obebyggda och i närområdet finns betydligt
bättre lämpade platser för det rörliga frilufslivet och områden för naturintressen.

Särskilda skäl
Ett större verksamhetsområde som ger möjlighet till nya arbetsplatser och möjligheter för lagring,
hantering, förädling och krossning av massor och material, är ett angeläget allmänt intresse som
kommunen under lång tid har efterfrågat. Detta tillsammans med att upphävandet av strandskyddet
i liten utsträckning kommer att motverka strandskyddets syften och att möjligheterna för att finna
lika bra förutsättningar på andra håll i kommunen är mycket begränsade gör att ianspråktagandet av
marken väger tyngre än strandskyddsintresset. De särskilda skäl som åberopas är MB 7 kap 18 § c
punkt 5.

Planbestämmelser
Upphävande av strandskydd
a1- område för vilket gällande strandskydd enligt 7 kap Miljöbalken är upphävt.

4.8 Gator och trafik
Fordonstrafik och utfarter
För närvarande finns en väg in till området från riksväg 50, via Alfta Kyrkby 8:3 och Gäddvik 1:17.
Vägen är grusbelagd och breddades nyligen inför byggnationen av de två hårdgjorda upplagsytorna.
Väg 50 ingår i det nationella stamnätet för transporter och är en viktig transportnod i kommunen och
i regionen. Anslutningen från riksväg 50 är godkänd av Trafikverket och har god sikt, vilket reducerar
risken för olyckor. Anslutningsmöjligheterna för transporter, med bil och med lastbil, bedöms därför
vara goda. En grind är avsedd att placeras vid väganslutning vid Alfta Kyrkby 8:3 och Alfta Kyrkby
17:22. Någon annan infart till planområdet är inte planerad. Ändringar av befintlig anslutning ska
föregås av en anmälan till Trafikverket.
Trafiken till och från området är framförallt tung trafik och den beräknade årsdygnstrafiken (ÅDT) in
och ut från området beräknas bli 70-100 transporter per dygn. Detaljplanen anger infartsvägen som
lokalgata från väg 50. Vid anslutning till verksamhetsområdet finns en planbestämmelse om
infartsområde för att markera var någonstans infart till och från området ska ske.
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Planbestämmelser
Allmänna platser
Lokalgata – Avsedd för trafik som har sitt mål vid gatan
Markens anordnande
Infart – infartsområde, område som skall användas som infart till och från området
Administrativa bestämmelser
Huvudmannaskap – Kommunen är inte huvudman för lokalgata och genomfartsväg.

Transporter av farligt gods
Riksväg 50 är utpekad hos myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) som en prioriterad
väg för transporter av farligt gods.

Gång och cykelväg
Det finns ingen gång- och cykelbana ansluten till planområdet och det planeras inga gång- och
cykelbanor i anslutning till planområdet.

Kollektivtrafik
Närmaste busshållplatsen finns vid Runemovägen, avståndet dit är ca 1,5 kilometer. Trafiken till och
från området kommer främst att vara transporter och förnärvarande finns det inte heller någon
linjetrafik i anslutning till verksamhetsområdet. Om linjetrafiken läggs om för att passera det aktuella
planområdet kan det bli aktuellt med en ny hållplats i anslutning till verksamhetsområdet.

Järnväg
Närmaste järnvägen som är i drift är i Bollnäs cirka 15 km öster om planområdet. Järnvägen från Orsa
till Bollnäs som är lokaliserad norr om planområdet är förnärvarande inte i drift. Driften kan bli
aktuell på sikt, då troligtvis för godstransporter. Om järnvägen öppnas upp kan det kommande
verksamhetsområdet få en närmare anslutning för omlastning i Alfta.

4.9 Störningar
Verksamheten är planerad till att bedrivas året runt under hela dygnet. Avståndet till närmsta
bebyggelse är ca 250 meter från verksamhetsområdets inre skyddszon och ca 200 meter från
verksamhetsområdets yttre gräns. Omgivningspåverkan kan eventuellt komma att bestå av buller,
damning, lukt, dagvatten och luft.
Gårdarna Stampes, Uggabo och Uggaberg kommer inte att klara den ekvivalenta ljudnivån för god
bebyggd miljö alla tider på dygnet, vid ett värsta scenario, men nivåerna bedöms klaras under dagtid,
vardagar enligt utförd bullerutredningen. För att minimera risken för väsentlig lukt, damm- och
bullerstörningar till närliggande fastigheter finns tre planbestämmelser som möjliggör att
störningsskydd får uppföras på prickmark och att skogsmarken ska behållas som skyddszon samt att
buller från verksamheten inte får överstiga gällande riktvärden. Övriga utredningar och åtgärder för
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att klara bullerkraven görs i samband med att planerad verksamhet prövas. Läs mer i bifogad MKB
under punkt 5. Pågående verksamhet och 6. Miljökonsekvenser och åtgärder för planerad
verksamhet.

Planbestämmelser
Störningsskydd
Störningsskydd – Störningsskydd som t.ex. bullerplank och bullervallar mm får uppföras.
Skog/skydd – Markens karaktär av skogsmark ska behållas som skyddszon.
Buller från verksamheten får inte överstiga gällande riktvärden för externt industribuller.

4.10 Teknisk försörjning
Vid eventuell anslutning till el- och fjärrvärmenät bör ledningar förläggas till befintlig lokalgata.

Vatten och avlopp
Området är inte anslutet till kommunalt VA. Närmsta anslutning finns vid Runemovägen ca 1.5 km
norr om området. En brunn kommer att anläggas på området för dricksvattenförsörjning och en
anläggning för avloppsvatten kommer att anläggas. Läs mer i bifogad MKB under punkt 6.
Vattenförsörjning, avlopp och avfall.

Dagvatten
Dagvatten ska omhändertas lokalt innan utsläpp till recipient. Läs mer i bifogad MKB under punkt 6.2
Mark och vatten och under punkt 7. Miljömål och miljökvalitetsnormen och under punkt 7.
Vattenområde.

Elenergi
Anslutning till planområdet kan ske från ledning ca i 1 km väster om planområdet. Kompletteringar
av transformatstationer kan bli nödvändigt inom området och bedöms kunna anläggas inom
kvartersmark för industriändamål.

Uppvärmning
Området har inte tillgång till fjärrvärmenät. Närmsta anslutning för fjärrvärme är förnärvarande
belägen i Alfta väster om planområdet. Det är ur hållbarhetssynpunkt viktigt att miljövänliga- och
energisnåla byggnader uppförs.

Elektronisk kommunikation
Två lösningar för fiberanslutning finns. Dels går RegNet´s fiber ute vid väg 50, dels finns tomslang
österut längs väg 50 ner till avtagsvägen mot Runemo, där en anslutning till Helsinge Nets fiber är
möjlig. I båda fall krävs en tryckning under väg 50, men förutsättningarna för anslutning till bredband
via fiber är således mycket goda.
Enligt PTS-bredbandskarta är 3G täckningen god i området.
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5. Planens konsekvenser
5.1 Konsekvensbeskrivning
Konsekvenser för enskilda fastigheter
Alfta Kyrkby 10:13 och Alfta Kyrkby 17:22 påverkas då tidigare allmän skogsmark tas ianspråktas då
området bebyggs för verksamheter med stor del hårdgjorda ytor. Alfta Kyrkby 8:3 och Gäddvik 1:17
påverkas då en del av fastigheterna planläggs som lokalgata. Kommunen är inte huvudman för
allmänna platser vilket innebär att ansvaret för byggande, drift och underhåll ligger på de enskilda
fastighetsägarna.
Enligt bifogad miljökonsekvensbeskrivning bedöms inte gården Stampes, Alfta Kyrkby 9:18, Uggabo
Alfta Kyrkby 4:10 och gården Uggaberg Alfta Kyrkby 12:21 klara den ekvivalenta ljudnivån för god
bebyggd miljö alla tider på dygnet, men nivåerna bedöms klaras under dagtid, vardagar. För att
minska eventuell bullerpåverkan kan bullerdämpande åtgärder vidtas i form av bullerplank,
vegetationszoner, täktkanter mm. Bedömningen är att verksamheten är lämplig och platsen är redan
bullerutsatt från närliggande moräntäkt samt väg 50. Åtgärder kommer att vidtas i enlighet med
detaljplanen och upprättad MKB för att minska eventuella störningar. I övrigt prövas verksamheten
enligt gällande miljölagstiftning.
De omkringliggande fastigheterna Alfta Kyrkby 9:18, Alfta Kyrkby 4:9, Alfta Kyrkby 17:21, Runemo 6:2
och Alfta Kyrkby S:16 påverkas av eventuella störningar i form av buller och vibrationer. Då området
användas i liten omfattning för frilufsliv och rekreation bedöms dock störningar bli små.

Konsekvenser för allmänheten
Verksamheten kommer att medföra att området i och kring fastigheten kommer att få höjd
bullernivå. Landskapsbilden och ”intrycket” av orörd skogsmark kommer även försämras kraftigt då
fastigheterna kommer att hårdgöras och bebyggas. Rekreationsområden för frilufsliv kommer även
gå förlorad inom området, då det i anspråktas för industriändamål. Det finns dock inga indikationer
på några motstående intressen eller att området används för frilufsliv i någon större utsträckning.
Planens genomförande kommer även att leda till fler arbetstillfällen i kommunen.
Trafiken kommer att öka från väg 50 med ca 70-100 fordon per dygn. Vägen har idag ett redovisat
ÅDT på 4400 fordon. En ökning på som mest 100 fordon per dygn innebär en ökning av trafiken med
ca 2,2 % vid full utbyggnad..

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.
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6. Administrativa frågor
6.1 Huvudmannaskap och ansvarsfördelning
Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Servitut för angörningsväg till förmån för Alfta Kyrkby
10:13 och Alfta Kyrkby 17:22 genom, Alfta Kyrkby 8:3 och Gäddvik 1:17 ska bildas. Läs mer under 6.3
fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm.
Fastighetsägarna ansvar för att kvartersmarken, såsom nybyggnationer samt underhåll av mark och
lokaler, sköts enligt gällande lagstiftning.

6.2 Planförfarande och antagande
Planen hanteras med normalt planförfarande, vilket betyder att efter samråd och bearbetning, följer
en granskningstid på minst 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. De som har invändningar mot planen kan komma med skriftliga synpunkter under
samrådstiden och/eller granskningstiden. Om planen inte överklagas vinner den laga kraft tre veckor
efter den dag antagandebeslutet tillkännagetts på kommunens anslagstavla. Överklagas planen
fördröjs tiden innan den vinner laga kraft.

6.3 Ändrad lovplikt
En åtgärd som inte kräver bygglov ska uppfylla de tekniska egenskapskraven som är väsentliga i fråga
om 8 kap 4 § punkt 1-9 i plan- och bygglagen (2010:900).
Miljö- och byggnämnden har möjlighet att ingripa med krav om åtgärder och förbud, om
byggåtgärder eller användningssätt skulle visa strider mot någon av PBL punkt 1-9.
Vissa bygglovsbefriade åtgärder kan vara anmälningsplikta.

Planbestämmelser
Verksamhetens art, omfattning och storlek gör den särskilt sårbar för löpande ändringsåtgärder där
kortsiktiga såväl långsiktiga behov av små och stora byggnadsverk finns. Bedömningen är att
redovisade avsteg från bygglovsplikten inte har några väsentliga samhällsintressen under
förutsättningar att PBL 8:4 punkt 1-9 uppfylls.
Ändrad lovplikt
Bygglov och rivningslov krävs inte för byggnader som inte används för stadigvarande vistelse. Bygglov
krävs inte för anläggningar som plank, transformatorstationer, upplag och materialgårdar, skärmtak,
färga om byggnader, byte av fasadbeklädnad, byte av taktäckningsmaterial samt skyltar och
ljusanordningar för verksamhetens behov och som inte ger betydande olägenheter för omgivningen.
Vissa bygglovsbefriade åtgärder kan vara anmälningspliktiga.
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6.4 fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm
Under planarbetet har frågan om gällande tillfart till Alfta Kyrkby 17:22 och Alfta Kyrkby 10:13
aktualiseras. Det nuvarande servitutet för tillfartsvägen, genom Gäddvik 1:17 och Alfta Kyrkby 8:3,
gäller bara vägrättigheten för Alfta Kyrkby 10:13. Detaljplanen möjliggör att ett servitut kan bildas
för lokalgatan gällande rätt för Alfta Kyrkby 17:22 och Alfta Kyrkby bildas.

Planbestämmelser
Servitut
A2 – Servitut avseende rätt till utfart för Alfta Kyrkby 10:13 och Alfta Kyrkby 17:22.
Ansökan om eventuella servitut söks hos Lantmäteriet.

6.4 Genomförandetid
Genomförandetiden är 15 år från den dagen detaljplanen vinner laga kraft.

6.5 Ekonomiska frågor
Planarbetet bekostas av Bränta AB i Ljusdal.

7. Samrådsredogörelse
7.1 Tidigt samråd
Under utformning av detaljplanen har ett antal samråd hållits med berörda parter för att öka
kunskapen och få in synpunkter i planprocessen.

Fastighetsägaren till Alfta Kyrkby 10:13 och Alfta Kyrkby 17:22
Tidigt samråd har hållits kring flera frågor rörande planens utformning.

Trafikverket
Samråd har hållits i frågor rörande angörning och tillfartsväg från väg 50/301.

Länsstyrelsen Gävleborg
Samråd har hållits kring planens syfte, huvuddrag och utformning av detaljplanen.

7.2 Formellt samråd enligt 5 kap 11 § PBL
Länsstyrelsen Gävleborg (LST)
Länsstyrelsens yttrande är omfattande. I samrådsredogörelsen beskrivs de delar som har föranlett
kommenterande förändringar.
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Synpunkter utifrån länsstyrelsens särskilda bevakningsområden/statliga intressen
Riksintressen och mellankommunala frågor
Planarbetet berör riksväg 50 som är ett riksintresse för kommunikationer. Anslutningar till och från
planområdet ska utformas så att säkra trafikrörelser kan ske i båda riktningar. Beroende på
slutsatserna i miljökonsekvensbeskrivningen bör Bollnäs kommun delta i den fortsatta
planprocessen.
Kommentar
Riksintresset för kommunikationer, riksväg 50, förtydligas och beskrivs i planbeskrivningen, se 3.4
riksintressen. För kommentarer avseende förändringar i planhandlingar angående anslutning till
riksvägen, se yttrande från Trafikverket. Bollnäs kommun har deltagit i planprocessen under
samrådet, se yttrande från Bollnäs kommun.
Miljökvalitetsnormer – ytvatten och grundvatten
De närbelägna vattendragen Voxnan och Anneforsån uppnår inte god kemisk status till år 2015 och
det är viktigt att inga ytterligare föroreningar når recipient eller vattenskyddsområdet vid Alfta
Kyrkby 16:14. Den presenterade dagvattenlösningen riskerar att ytterligare föroreningar når
recipient. Dagvattenlösningen som presenteras anses inte vara tillräcklig för samtliga uppräknade
massorna i planhandlingarna. Detta gör det osäkert huruvida detaljplanen är genomförbar utan att
ytvattnet och grundvattnet riskera att påverkas negativt. En karta som visar vattenskyddsområdet
bör även införas i planhandlingarna.
Kommentar
Detaljplanens syfte är att möjliggöra ett större enhetligt område för främst lagring av olika massor
som kräver hårdgjorda ytor på berg samt fyllningsmaterial. Varje ärende som är tillstånds- eller
anmälningspliktigt enligt annan lagstiftning än PBL prövas i en separat process. När, och om, dessa
verksamheter blir aktuella kommer en anpassning av dagvattenhanteringen att ske.
Planhandlingarna revideras och tydliggör att kommande verksamheter inom området prövas i en
kommande tillståndsprocess eller anmälan. För att säkerställa lämpligheten av ett nytt
användningsområde inom planområdet kompletteras plankartan med en planbestämmelse gällande
dagvatten och innebörden av planförslaget förtydligas i planbeskrivningen, se plankarta, 1.1 planens
syfte och huvuddrag, 4.7 vattenområden och miljökonsekvensbeskrivningen. Planhandlingarna
kompletteras även med kartor som visar vattenskyddsområdet.
Vattenverksamhet
De vattendrag som finns inom planområdet kommer att påverkas kraftigt och all verksamhet i vatten
är anmälningspliktigt till länsstyrelsens miljöenhet.
Kommentar
Planbeskrivningen kompletteras med ett förtydligande av en vattenverksamhets innebörd och
konsekvenser, se 4.7 vattenområden.
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Hälsa och säkerhet
Verksamheten ska anpassas så att bullervärdena klaras för samtliga gårdar vid samtliga tillfällen.
Planhandlingarna behöver därför kompletteras med en beskrivning om hur bullerdämpande åtgärder
kan utformas för att nå gällande riktvärden. Kommunen bör även reglera bullret i en
planbestämmelse och verksamheten inte får bullra på de tidpunkter då riktvärdena inte nås. De
utförda bullerberäkningarna bör även kompletteras med bland annat sprängning och skutknackning.
Kommentar
Planhandlingarna kompletteras i plankartan med en bestämmelse avseende buller enligt följande
skrivning ”buller från verksamheten får inte överstiga gällande riktvärden för externt industribuller.” I
miljökonsekvensbeskrivningen står det att krossverksamhet inte får bedrivas mellan 22:00 och 06:00.
Någon mer reglering eller vidare utredning om bullerdämpande åtgärder anses inte nödvändigt.
Vidare utredningar och åtgärder för att minska buller till gällande riktvärden görs i samband tillstånd
och anmälan.
Förorenad mark
Kommunen bör komplettera planhandlingen med att eventuella markföroreningar ska tas omhand
omedelbart.
Kommentar
Planhandlingen kompletteras med ett förtydligande i planbeskrivningen, se 4.3 Geotekniska
förhållanden.
Övriga risker
Berget i området är enligt databaser uranhaltigt. Planhandlingarna bör därmed kompletteras med
hur förekomsten av uranhaltigt berg ska hanteras för inte bli en arbetsmiljöfråga eller innebära risk
för vattenföroreningar. Området bär även inhägnas för att förhindra personskador.
Kommentar
Planhandlingarna kompletteras i Miljökonsekvensbeskrivningen med en analys av uranhalten i
berget, se 3.7 jord, berg, yt- och grundvatten. Inhängning och likande åtgärder för att förhindra
personskador regleras i samband med tillstånd enligt annan lagstiftning. Synpunkten innebär inga
förändringar i planhandlingen.
Strandskydd
Instämmer i bedömning att vattendragen inom planområdet saknar väsentligt betydelse för
strandskyddets syften, men instämmer inte i bedömningen i det särskilda skälet att verksamheten är
ett angeläget allmänt intresse som är svårt att tillgodose på annan plats. Kommunen bör därför
utveckla resonemanget kring varför den planerade industriverksamheten är svår att tillgodose på
annan plats.
Kommentar
En komplettering av resonemanget kring upphävande av strandskyddet sker i planbeskrivningen, se
4.7 vattenområden.
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Övriga synpunkter
Planhandlingarna behöver kompletteras med en konsekvensbeskrivning av miljömålen myllrande
våtmarker och giftfri miljö. Miljömålet grundvatten av god kvalité saknar en beskrivning av
konsekvenserna för grundvattentäckten i Runemo.
Kommentar
Planhandlingarna kompletteras i miljökonsekvensbeskrivning men en konsekvensbeskrivning av
miljömålen myllrande våtmarker, giftfri miljö och grundvatten av god kvalité, se 7.1 Relevanta
miljömål.
Trafikfrågor
Se yttrande från Trafikverket Gävleborg.
Ändrad bygglovsplikt
Kommunen bör redovisa sina motiv för att ändra bygglovsplikten i planbeskrivningen.
Kommentar
Planhandlingen kompletteras med motivering/analys av den ändrade bygglovsplikten i
planbeskrivningen, se 6.2 ändrad bygglovsplikt.
Sammanfattande bedömning
Kommunen har framfört i planhandlingarna att det är önskvärt med stor flexibilitet i vilken typ av
massor som ska kunna hanteras inom planområdet, detta skapar en otydlighet i planförslaget och i
planförslagets miljökonsekvensbeskrivning.
Kommentar
Kommunens intention är att, om det bedöms lämpligt, i framtida prövningar enligt miljöbalken eller
annan lagstiftning tillåta tänkta verksamheter inom ramen för detaljplans syfte. Kommunen är
medveten om att flexibiliteten i detaljplanens syfte skapar en otydlighet, men ger också en tydlighet
mot sakägare och andra intressenter om vad som avses att kunna bli uppfört under planens
genomförandetid. Kommunens ståndpunkt är att området är lämpligt att hårdgöra, för
verksamheter som är i enligt med planens syfte. För verksamheter som kan innebära risker för hälsa,
säkerhet och miljö prövas dessa enligt annan lagstiftning. Som ett förtydligande kompletteras
planhandlingen i planbeskrivnings syfte och huvuddrag och i miljökonsekvensbeskrivningen att flera
av de verksamheter som avses tillkomma kräver tillstånd eller anmälan enligt annan lagstiftning. Se
planbeskrivning 1.1 Planens syfte och huvuddrag och miljökonsekvensbeskrivning och
Miljökonsekvensbeskrivningen.

Lantmäteriet
Påpekar en otydlighet med avgränsningen för planbestämmelsen ”ej upplag” i plankartan. Vidare
framförs information gällande servitutsrätten för vägen, lokalgata i detaljplanen, via Alfta Kyrkby 8:3
och Gäddvik 1:17, vars nuvarande förmånsfastighet är Alfta Kyrkby 10:13 och inte Alfta Kyrkby 17:22.
För att säkra rätten att använda vägen, bör ett servitut bildas eller gemensamhetsanläggning för de
fastigheter som nyttjar angörningsvägen skapas.
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Kommentar
Komplettering sker med förtydligande i plankarta avseende ”ej upplag”, en planbestämmelse
avseende servitut för Alfta Kyrkby 17:22 läggs också in i plankartan. Se plankarta och 6.3
fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm i planbeskrivningen.

Trafikverket Gävleborg
Anslutningen till riksväg 50 ska utformas så att säkra trafikrörelser kan ske såväl nordväst mot Alfta
som mot sydost mot Bollnäs, tillstånd ska inhämtas i samband med att en ändring en enskild väg eller
utfart till allmän väg. Av planhandlingarna framgår att gällande anslutning är godkänd, men vid en
ändring av befintlig utfart behövs ett nytt godkännande. Vidare bör anslutningsvägen från riksväg 50
kunna betjäna närliggande odlingsytor sydost om vägen, detta skulle leda till att två befintliga
anslutningar till riksväg 50 skulle kunna stängas.
Kommentar:
I planbeskrivningen görs ett förtydligande om att ändring av nuvarande sträckning innebär ett nytt
godkännande från Trafikverket behövs, se 4.7 Gator och trafik. Planen ger inget hinder mot att de två
odlingsytorna i framtiden skulle kunna nyttja vägen. Prövning sker enligt tillämplig lagstiftning. Inga
förändringar sker i planhandlingen.
Kollektivtrafik och järnväg
Närmsta nuvarande busshållplats är lokaliserad 1,5 km bort. Kommunen bör därför ta ställning till om
det bör planeras en ny hållplats i närområdet. Kommunen bör även ta ställning till om järnvägen kan
spela en viktig roll för planområdet.
Kommentar
Kommunens ställningstagande kring planområdets inverkan på en framtida drift av järnvägen och
kollektivtrafik kompletteras i planbeskrivningen. Se. 4.8 Gator och trafik.

Miljö- och byggavdelningen, Ovanåkers kommun
Påpekar att fler dammar, dimensionering av dessa och bättre utredda placeringar kan bli aktuella i
framtiden, baserat på de massorna som kan bli aktuella i framtiden. Definitiva lösningar på
dagvattensystemet ska då redovisas tydligare till miljönämnden innan planerna tas i anspråk.
Kommentar
För kompletteringar och förtydligande i planhandlingarna, se yttrande från Länsstyrelsen Gävleborg.

Bollnäs kommun
Avrinnande vatten från områden passerar nära bostadshus belägna i Bollnäs kommun. Bostäderna
har enskilda vattentäkter. Risken för föroreningar av dessa vattentäkter bör utredas.
Kommentar
Miljökonsekvensbeskrivningen kompletteras med en utredning och analys av eventuell påverkan på
de enskilda vattentäkterna, se 6.2 Mark och vatten.

25

Alfta hembygdsförening
Fäbodarna norr om planområdet ska inte ta skada. En oro finns även för att ordningen inne på
området inte kan säkerställas då bygglovsplikten sänks och att avrinningen av dagvatten sker utan att
problem uppstår i framtiden i Voxnan och i Anneforsån samt att ett mindre område med värdefull
natur i södra delen ska bevaras.
Kommentar
Fäbodarna norr om planområdet berörs inte av förslaget och kommer inte att påverkas. Trots den
ändrade bygglovsplikten krävs det anmälan hos kommunen för flera av de bygglovsbefriade
åtgärderna, åtgärder som påverkar landskapsbilden väsentligt eller dagvattnet kan inte utföras utan
bygglov, tillstånd eller anmälan. Detaljplanen har en juridiskt bindande bestämmelse som anger att
dagvattnet måste anpassas efter ytorna. I samband med detaljplaneringen har en översiktlig
naturinventering utförts. Naturinventering visade att det fanns ett mindre antal värdefulla områden
som sedan tidigare vara avsatta enligt skogsbruksplanen för de aktuella fastigheterna. Dessa avses
ingå i verksamhetsområdet. Yttrandet föranleder inga förändringar i planhandlingen.

8. Granskningsutlåtande
8.1 Formellt samråd enligt 5 kap 11 § PBL
Länsstyrelsen Gävleborg (LST)
Bedömning enligt 11 kap 10 §
Länsstyrelsen redovisar att de inte har för avsikt att överpröva ärendet enligt 11 kap 10§.
Synpunkter
Länsstyrelsen meddelar att de inte har några kvarvarande synpunkter efter samrådet. Länsstyrelsen
påpekar att detaljplanen efter samrådet gjort en tydlig detaljplan där plankartan är kompletterad
med nödvändiga planbestämmelser och att den närliggande vattentäkten är väl utredd och att
konsekvenserna bedöms bli små.
Kommentar
Synpunkterna föranleder inga förändringar i detaljplanen.

Trafikverket Gävleborg
Trafikverket har inget att erinra mot planförslaget.
Kommentar
Synpunkterna föranleder inga förändringar i detaljplanen.
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Medverkande tjänstemän
Detaljplanehandlingarna har upprättats av fysisk planerare Erik Lundh. I planarbetet har även VAingenjör Johan Olanders, bygglovshandläggare Mikael Lindberg, Åsa Törngren miljö- och byggchef
och karttekniker Marit Andersson bistått med värdefull information och framtagande av underlag.
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