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Tekniska avdelningen,     
planeringsenheten 

2012-07-20 

DETALJPLAN FÖR OMRÅDE 
LÄNGS VOXNAN I CENTRALA 
EDSBYN 
ANTAGANDEHANDLING - LAGA KRAFT 

              PLANHANDLING 
Innehållande planbeskrivning, strandskydd, konsekvensbeskrivning, administrativa frågor och samråd. 
Som separata handlingar finns plankarta med planbestämmelser, checklista för behovsbedömning, 
miljö samt fastighetsförteckning. 

 

AKTUELLA HÄNDELSER 

Antagen av tekniska nämnden              

Laga kraft                           

Genomförandetiden löper t.o.m  

 

DATUM 

2012-06-14                

2012-07-20 

2027-07-20 

BERÖRDA FASTIGHETER     
Norra Edsbyn 2:11, 3:27-28, 3:34-37, 
3:41, 3:45-46, 3:62, 3:68, 3:70, 
30:68.                                         
Södra Edsbyn 9:9, 12:20-21, 12:59, 
12:62-63, 13:29, 13:102, 50:1 
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 PLANBESKRIVNING 

1. HANDLINGAR * Plankarta med planbestämmelser upprättad vintern 2012.              
* Planhandling dat. 2012-07-20 innehållande: Syfte och huvuddrag, 
beskrivning av planen, förutsättningar, konsekvenser, 
samrådsredogörelse samt utlåtande.                                                                      
* Checklista för behovsbedömning, miljö, dat. 2012-03-19                  
* Fastighetsförteckning dat. 2012-03-22 

2. SYFTE OCH 
HUVUDDRAG 2.1 Planens syfte 

Planen har flera syften. Att ge förutsättningar till nya bostäder i 
centrumnära läge. Skapa trafiksäkrade gång- och cykelstråk som 
binder samman Edsbyns centrum/Öjeparken med ett stråk längs 
Voxnan till idrottsplatsen Ön. Ökad trafiksäkerhet kring service-
anläggning för bilar. Åtgärda planbrister i närområdet, vilket innebär 
att aktualitetspröva- och modernisera bestämmelser och 
markanvändning.  

2.2 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. 

2.3 Planområdet 

Området ligger i centrala Edsbyn, längs del av gatorna Långgatan, 
Centralgatan, Uraforsvägen, Bärstavägen, Strömbrogatan, 
Bessbackavägen och Celsiusgatan. 

 2.4 Areal 

Planområdet är cirka 9 hektar. 

2.5 Markägarförhållanden 

Marken som avses att bebyggas med nya bostäder ägs av Ovanåkers 
kommun och en mindre del av Edsbyns Elverk AB. I övrigt är 
kommunen och Alfta Edsbyns Fastighetsbolag AB stora 
fastighetsägare. Resterande är några verksamheter med 
verksamhetsanknutna ägare samt privatägda bostäder. 

3. FÖRENLIGHET 
MED 3,4 OCH 5 
KAP MILJÖ-
BALKEN OCH 
MILJÖMÅLEN 

 

3.1 Behovsbedömning 

Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande påverkan på 
människors hälsa och säkerhet, på miljön eller på allmänna intressen 
enligt miljöbalken 3 eller 4 kap, att någon miljökonsekvens-
beskrivning (MKB) krävs.  

3.2 Checklista för behovsbedömning, miljö 

Inom ramen för planprocessen har ett underlag för 
behovsbedömning i form av en checklista tagits fram. Syftet med 
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listan är att få en bred belysning av miljökonsekvenserna och 
fungera som underlag för bedömning om planen kan antas få 
betydande miljöpåverkan. Listan ingår som en bilaga till planen 
under namnet Checklista för behovsbedömning, miljö, dat. 2012-03-
07. Frågor som särskilt varit föremål för utredning är risk för skred 
och översvämning.  

3.3 Miljökvalitetsnormer 

Detaljplanen bedöms inte medverka till att någon miljökvalitetsnorm, 
enligt 5 kap miljöbalken, överträds. Se checklista, miljö.  

3.4 Miljömål 

Detaljplanen bedöms inte få någon betydande negativ inverkan på 
varken lokala- eller regionala miljömål. Se Checklista, miljö. 

  

Förutsättningar 
4. PLAN-

FÖRHÅLLANDEN 4.1 Översiktsplan 

Ovanåkers kommuns gällande översiktsplan, ÖP-2000, antogs i 
december 1999. 

4.2 Fördjupad översiktsplan för Edsbyns tätort 

För tätorten Edsbyn finns en gällande Tätortsplan från 1992. 
Utbyggnadsområdet som har utlöst planarbetet är i tätortsplanen 
redovisat med samma namn som exploateringsområdet i 
detaljplanen ”Älvstranden”, och har beteckningen B 11. Området är 
redovisat som ett centralt och attraktivt läge för bostäder. 

Även strandområdet utmed Voxnans södra strand, område P3, 
redovisas som ett område som kan ge en fin miljöupplevelse. 

4.3 Detaljplaner 

Området omfattar eller anknyter till många detaljplaner av olika 
ålder. Två planer ersätts i sin helhet av denna plan, E 53 laga kraft 
1963-09-18 Lm:s. arkivnr. 21-EDS-78/1969 och E 75 laga kraft 
1978-03-23 arkivnr. 21-78:782.   

Andra planer som finns inom planområdet och delvis berörs är E 1 
laga kraft 1938-08-12 arkivnr. 21:OVÅ-581, E 7 laga kraft 1943-08-
30 arkivnr. 21-OVÅ-809, E 13 laga kraft 1945-03-26 arkivnr. 21-
OVÅ-880, E 22 laga kraft 1953-10-30 arkivnr.    21-OVÅ-1231, E 55 
laga kraft 1969-12-04 arkivnr.21-OVÅ-1637, E 71 laga kraft 1977-
09-29 arkivnr. 21-77:1348. 
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4.4 Förstudie 

Planarbetet har föregåtts av en förstudie som antagits av 
kommunstyrelsen 2008 Ks § 48 Dnr 2008.54. ”Kommunstyrelsen 
uppdrar till tekniska kontorets planeringsenhet, att påbörja ett 
planarbete med syfte att detaljplanens markanvändning ska medge 
byggande av radhus.                                                               

I planprocessen ska en trafikstudie av Celsiusgatan, Uraforsvägen 
och korsningen mellan gatorna ingå. Vid avgränsningen av 
detaljplanen ska behov av planändringar i närområdet analyseras”.  

5. NATUR 
5.1 Mark och vegetation 

Den del av planområdet som avses att bebyggas, består av ett litet 
gräsbevuxet område som till och från används som upplag för 
byggmaterial, jord m.m. och viss tippning av trädgårdsavfall 
förekommer.  

En betydande del av planområdet består av bebyggd kvartersmark 
med normal markanvändning för ändamålet. 

Planen innehåller ett omfattande gång- och cykelvägsystem GC-väg, 
som blir allmän plats i och med planens antagande. Mellan Voxnan 
och GC-vägen i söder ligger en nyligen upprustad naturmark som 
ingår i pågående satsning på rörelsestråk längs älven.  

Älvstranden som vistelseområde 

Området bedöms inte som attraktivt för människor att vistas på, 
förmodligen beroende på att det är ogästvänligt, litet och exponerat 
för omgivningen. Behov av trivsamma miljöer för människor, djur 
och växter, tillgodoses i närliggande och gästvänligare områden som 
Öjeparken i söder och naturmarken kring St. Olovs kapell i norr,  
samt södra stranden av Voxnan.   

Älvstrandens påverkan på vattenkvalité 

Området är av begränsad storlek och vid exploatering kommer en 
stor del av markytan att hårdgöras. En del av marken i form av 
byggnader och en del genom hårdgöring av angörings- och 
parkeringsytor. En positiv faktor är, att planbeskrivningen anger en 
grundprincip att dagvatten från hårdgjord mark ska infiltreras före 
utsläpp i Voxnan. Sammantaget bedöms att påverkan på Voxnans 
vattenkvalité är marginellt eller inte alls. 

5.2 Geologi 

Med hänsyn till, att den nya bebyggelsen ligger nära Voxnan har de 
geotekniska frågorna fått särskild fokus. 
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Räddningsverket 

Räddningsverket har låtit göra en översiktlig stabilitetskartering 
längs Voxnan. För området som berörs, redovisar karteringen 
”Område som översiktligt inte kan klassas som tillfredställande 
stabilt eller område som är otillräckligt utrett. Detaljerad 
stabilitetsutredning rekommenderas” 

Geoteknisk undersökning   

För att öka kunskapen om markens stabilitet, har en geoteknisk 
undersökning gjorts. Markbeskaffenheten är: under ett tunt lager av 
mulljord finns silt med hög relativ fasthet, silten är ca 2 meter djup 
och borrstopp har erhållits på 2,3 meters djup. Silten är mycket 
erosions- och tjälfarlig. Grundläggning med platta på mark eller 
plintar rekommenderas. Slutsatsen i undersökningen är att 
”Stabilitetsförhållandena är mycket goda. Inga stabilitetsproblem 
föreligger vid uppförande av planerat tvåvåningshus.” 

5.3 Översvämningsrisk 

Voxnan är en älv som är utsatt för översvämningsrisk. Med hänsyn 
till detta har riskerna noggrant utretts. Normalhöjden för älven är 
+164,00-164,50. SMHI har gjort en översiktlig översvämnings-
kartering, där höjden för 100-årsflöda överensstämmer med höjden 
för 1985 års översvämning +166,60-166,70. SMHI har beräknat 
höjden för ”högsta tänkbara” höjd till + 167,50. En uppskattad 
lägsta höjd på ök. grundplatta, bedöms ligga klart över ”högsta 
tänkbara” och ha betryggande säkerhet. (Sannolikheten för högsta 
tänkbara flöde under en 100-årsperiod är ca.1 %)   

5.4 Fornlämningar och arkeologi 

Riksantikvarieämbetets fornminnesregister har inga fornlämningar 
registrerade inom planområdet. Väster och öster om planområdet 
finns ”Övrig kulturhistorisk lämning” registrerad.         
 
Vid markarbeten på ”Älvstranden” ska särskild uppmärksamhet råda 
efter fynd i mark som kan misstänkas vara en fornlämning. Om en 
fornlämning påträffas under grävning eller annat arbete, skall 
arbetet omedelbart avbrytas till den del fornlämningen berörs. Den 
som leder arbetet skall omedelbart anmäla förhållandet hos 
länsstyrelsen. Särskild uppmärksamhet bör läggas in som en 
kontrollpunkt i byggnadsnämndens kontrollplan vid en exploatering.    

5.5 Radon 

Redovisas i kommunens planeringsunderlagskarta som normalrisk-
område för radon. 

6. BEBYGGELE-
OMRÅDEN 6.1 Nya bostäder 

Exploateringsområdet är planerat att i första hand bebyggas med 
radhus i två våningar. 8 lägenheter beräknas kunna inrymmas.                                                
En idéskiss har tagits fram som visar två olika alternativ.                
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Ett alternativ kan vara ett mera traditionellt boende i flerbostadshus.  

Buller 

Gatuetapp två för Celsiusgatan genomförs i samband med 
exploatering av bostäder, vilket innebär att gatan byggs om till en 
lågfartsgata med minskat gaturum till 4,15 m bredd. Gatan 
hastighetsbegränsas till 30 km/tim och separerar GC-trafik med 
trottoar mot Älvstranden. Den vid flera tillfällen uppmätta 
trafikmängden för platsen har varit 300 – 400 fordon ÅDT 
(genomsnitt för ett dygn). Lågfartsgata och ändrad trafikföring för 
Edsbyns Elverk (se nedan) får betydande positiva effekter för 
boendemiljön rent allmänt i området. Trots att några nya bostäder 
tillkommer bedöms trafikmängden på gatan totalt sett minska, ha 
låga hastigheter och låg andel tunga fordon.  Någon risk för 
bullerstörningar bedöms inte finnas.  
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Strömbron fungerar både som GC-bro och kraftverksdamm. Vid 
mycket höga vattenflöden, normalt inträffande vid översvämnings- 
risk och inte så ofta, kan väsentliga vattenmängder släppas i 
Voxnan. Det betyder att vid dessa tillfällen flödar vattnet  i 
Österforsen på ett sätt att det hörs från Älvstranden. Vattenbrus 
upplevs säkert olika både positivt och negativt från person till 
person. Sammantaget bedöms att dessa enstaka tillfällena inte utgör 
någon risk för hälsan eller innebär någon betydande olägenhet för 
boende och verksamheter i forsens omgivning.  

6.2 Befintlig bebyggelse 

Inom planområdet finns befintlig, blandad bebyggelse som 
villabebyggelse, hyresbostäder, anläggning som betjänar både bilar 
och bilister, daghem/förskola, frikyrkolokal och kommunkontor. För 
dessa gäller i huvudsak att markanvändning och bestämmelser 
aktualiseras och moderniseras.  

Kv. Skidan består av ett antal flerbostadshus. Markanvändningen 
bostäder förtydligas och innefattar även de sociala boendeformer 
som kan bli aktuella i kommunen. Boende är huvudsyftet, men kan 
bedrivas med personal. 

6.3 Tillgänglighet  

De planerade bostäderna har god tillgänglighet från lokalgata för 
personer med nedsatt rörelse- och orienteringsförmåga. 

Tillgänglighet inom bostäderna prövas i bygglovprocessen. 

6.4 Reglering av bebyggelse 

För bebyggelse på kvartersmark, regleras byggnadsläge och 
hushöjder för den oexploaterade Älvstranden. I befintlig bebyggelse 
bedöms att sådan detaljreglering inte behövs. Anledningen är att 
karaktär i bebyggelsen redan är fastlagd och ska ligga till grund för 
ev. kommande behov av förändringar. 

Inom ramen för miljö- och byggnämndens uppdrag, att verka för en 
god byggnadskultur och en tilltalande stadsbild, bedöms behovet av 
förändringar kunna hanteras i bygglovprocessen. Förutom det 
exteriöra, får inte förändringar orsakar betydande olägenheter för 
omgivning eller orsaka trafikfara. Särskild hänsyn ska tas, där flera 
användningsbestämmelser finns inom samma kvarter.  

7. TRAFIK 
7.1 Trafikutredning 

Som ett planeringsunderlag inför planarbetet har en trafikutredning 
tagits fram. Utredningen centralpunkt är korsningen där gatorna 
Celsiusgatan-Uraforsvägen-Strömbrogatan möts, där finns även 
fastighets- och verksamhetsutfarter. Utredningen visade att 
bärigheten på Strömbron var dålig, och att biltrafik över bron 
utgjorde en säkerhetsrisk, framförallt för gångtrafiken. 
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7.2 Genomförda trafikåtgärder    

Redan genomförda förändringar som hänger samman med trafik-
utredningen och projektet ”Längsmed Voxnan genom Edsbyn” är, att 
Strömbron har stängts och att gatan mellan Strömbron och Lång-
gatan har stängts för genomfartstrafik. En gång- och cykelled längs 
Voxnan norrut mot idrottsplatsen ÖN har anlagts. 

7.3 Planerade trafikåtgärder 

Celsiusgatan kommer att byggas om för ökad trafiksäkerhet och 
miljöförbättrande åtgärder. Den västra delen får en ny gatusektion 
som minskar de breda ytorna och gör gatan mera stadslik. Den del 
av gatan som är belägen vid exploateringsmarken kommer att 
åtgärdas i etapper. Första etappen är både enkel och billig, men ökar 
ändå trafiksäkerheten genom att gång- och cykeltrafik separeras. 
Etapp två, som avser delen som berör exploateringsområdet 
Älvstranden, beskrivs under nästa rubrik Buller.  

En ytterligare planerad förändring är, att Edsbyns Elverk planerar att 
på sikt öka sin verksamhet i området kring gatan Yxkroken. Då 
avses företagets trafikangöring koncentrerad till infarten vid 
Yxkroken. 

På södra sidan av älven har stängning av Strömbron medfört att 
genomfartstrafiken med bil mellan Strömbron och Långgatan upp-
hört. Nästa steg är att även GC trafiken leds om till ett befintligt 
parlellstråk, som kopplar ihop GC-stråket längs älven med gång-
passage över Långgatan. En ny GC-passage har anlagts på 
kvartersmark genom kv. Skidan vilken kopplar ihop Öjeparken med 
GC-stråket längs älven. Båda dessa stråk ges i detaljplanen 
markanvändning allmän plats, med kommunalt huvudmannaskap. 

8 TEKNISK-
FÖRSÖRJNING 

 

8.1 Vatten och avlopp  

Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp (VA). VA-systemet är väl utbyggt med befintlig bebyggelse 
anslutet.  

Exploateringen på ”Älvstranden” påverkas av en befintlig VA-ledning 
som ligger inom kvartersmark för bostäder. För dessa ledningar 
planeras att avloppsledningen som ligger på stort djup förstärks 
genom en chaktfri renoveringsmetod och ligger kvar, samt att 
vattenledning och VA-anslutningar till bostadshusen norr om 
Celsiusgatan flyttas ut i gatan.   

8.2 Dagvatten 

Huvuddelen av befintlig bebyggelse inom planområdet är anslutet till 
kommunalt dagvatten. Kommunen verkar för lokalt omhänder-
tagande av dagvatten LOD. Ur miljösynpunkt är en grundprincip att 
dagvatten från hårdgjord yta, ska få någon form av rening innan 
utsläpp i Voxnan sker. 
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8.3 Elenergi 

Fullt utbyggd energiförsörjning finns inom planområdet. 

8.4 Uppvärmning 

Fjärrvärmenätet är väl utbyggt inom planområdet. Anslutningspunkt 
finns i omedelbar närhet till framtida bostäder på ”Älvstranden” . 
Ur miljösynpunkt är det viktigt att energisnåla byggnader uppförs. 
Om annan uppvärmningskälla än fjärrvärme blir aktuell, är det 
viktigt att miljövänlig teknik används.  

8.5 Datakommunikation 

Fiber som ger möjlighet till anslutning av bredband finns inom plan-
området. Anslutningsmöjlighet finns i direkt anslutning till 
”Älvstranden”. 

8.6 Tekniska anläggningar 

Mindre tekniska anläggningar som betjänar det allmänna, t.ex. 
transformatorer m.m. finns och nya behov kan uppstå på platser 
som inte kan förutses. Inga platser finns redovisade i planen, om 
frågan blir aktuell prövar miljö- och byggnämnden lämpligheten från 
fall till fall.  

  Strandskydd 
9. STRANDSKYDD 

OCH 
VATTENDRAG 

9.1 Upphävt strandskydd 

Områdesbeskrivning 

Planområdet ligger längs Voxnan och enligt 7 kap miljöbalken 
omfattas planområdet till stor del av strandskydd. Detaljplanen 
upphäver strandskyddet inom kvartersmark, gatumark och gång- 
och cykelvägar, GC-väg.  

Planområdet närmast Voxnan ingår i en större, i huvudsak 
genomförd, kommunal satsning längs Voxnan genom Edsbyn. 
Satsningen syftar till att genomföra de åtgärder som ingår i gällande 
översiktsplan för Edsbyns tätort och förstudien om tätortsnära 
friluftsliv, ”Längsmed Voxnan genom Edsbyn”. Målet är ett trevligt, 
tillgängligt och attraktivt strandområde. 
 
På södra sidan av älven har ett välfungerande promenadstråk 
iordningställts. Vid Strömbron leds stråket över bron till norra sidan 
och in på ett nyanlagt stråk längs älven ner mot idrottsplatsen ÖN. 
För bl.a. ökad trafiksäkerhet har bron stängts för biltrafik. 
Möjligheten till promenadstråk mellan broarna på den norra sidan är 
sedan lång tid tillbaka utsläckt. Anledningen är att den remsa på ca 
200 m som finns mellan älven och ianspråktagen tomtplats består av 
en tvär slänt ner mot Voxnan och omöjlig att ta sig fram i.  
 
Exploateringsområdet Älvstranden är litet, smalt, ogästvänligt och 
oanvänt av allmänheten. Området används till och från som upplag 
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och tipp för trädgårdsavfall.  

Varför behövs området för boende 

Edsbyn har en åldrande befolkning, många perifert boende i stora 
villor och med stora arbetskrävande villatomter. Kravet på 
centrumnära attraktivt läge med vattenkontakt växer sig allmänt, 
allt starkare. Ett efterfrågat alternativ, är mindre radhus där endast 
ett fåtal, utan vattenkontakt, finns i befintligt bostadsbestånd. En 
försvårande faktor för nybyggda bostäder för Edsbyns förhållanden 
är dagens höga produktionskostnader. För att uppnå en så hög 
attraktivitet att boendekostnaden kan motiveras är vattenkontakt en 
betydande faktor.     

Platser utanför strandskyddsområde som skulle kunna anses vara 
attraktivt, har utretts men inte gått att finna. Uppströms längs 
Voxnan, väster om Celsiusskolan och på båda sidor om Voxnan 
infinner sig ett område med starka intressen för natur och friluftsliv.  
Att ianspråkta ytterligare mark, både inom och utom strandskydds-
område, skulle skada strandskyddets syften väsentligt. Norrut mot 
idrottsplatsen Ön har vi sedan gammalt ianspråktagen mark i form 
av verksamheter, kraftproduktion och några villor. Österforsen löper 
där ner mot idrottsplatsen Ön, längs forsens västra strand har 
nyligen anlagts en GC-väg. Detta har skett inom ramen för tidigare 
beskrivet projektet ”Längsmed Voxnan genom Edsbyn”.  

Öster om idrottsplatsen Ön finns Sässmanområdet, ett område för 
Natura-2000 med höga naturvärden. Området är under utveckling 
med projekt som syftar till att öka området tillgänglighet för 
naturupplevelser. Bostadsbebyggelse inom detta område bedöms 
som uteslutet.  

Vad som efter utredning återstår, är traditionella bostadsområden, 
där särskilda attraktivitsfaktorer saknas. Där saknas exploatörer som 
är villiga att ta de ekonomiska risker som krävs för att bidra till ett 
breddat bostadsbestånd.  

Samlad bedömning 

Kommunen har i projekt ”Längsmed Voxnan genom Edsbyn” både 
planerat och genomfört åtgärder som gagnar boende och allmänhet  
ur flera synvinklar. Ökad tillgänglighet till strandområdet har 
tillskapats genom ny GC-väg längs Voxnan, borttagande av 
överskottsvegetation för ökad vattenkontakt, trivselskapande 
åtgärder som fikaplatser, sittbänkar m.m.  

Övriga delar av upphävt området består av bebyggda tomtplatser 
och allmänt gatu- och GC-väg-system.   

Kommunens uppfattning är, att kraftfulla trivsel- och tillgänglighets-
skapande åtgärder gjorts, behovet av att ianspråkta ett mindre 
markområde väger tungt, och inte strider mot strand-skyddets 
syften.  
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Förutsättningarna för växt- och djurliv påverkas endast marginellt 
och någon oacceptabel skada uppstår inte i miljöbalkens mening. 
Allmänhetens tillgång till strandområden försämras inte, utan 
förbättras när samtliga åtgärder i området ses i ett sammanhang. 
Något realistiskt ersättningsområde utanför strandskyddat område 
har utretts men inte gått att få fram. Platsen är sedan lång tid 
tillbaka reserverad för bostadsändamål i kommunens översiktsplan.  

Särskilda skäl  

Radhus i strandnära läge är ett angeläget, allmänt intresse som inte 
kan genomföras utanför strandskyddsområde och väger tyngre än 
strandskyddsintresset. De särskilda skäl som åberopas är MB 7 kap 
18 § c punkt 5 och i styckena ovan redovisas motiven.   

9.2 Älven Voxnan 

Voxnan rinner rakt igenom planområdet. Hela södra sidan av älven 
är tillgänglig och iordningställd för allmän användning. Rekreations-
anläggningar som betjänar det allmänna, kan bli aktuell på denna 
sida. Västra delen av norra sidan är svårtillgänglig, där någon slags 
gemensamhetsanläggning för de närboende möjligen kan vara 
möjlig. För den östra delen av planområdet, där exploaterings-
området är beläget, kan båtplatser och bryggor bli aktuella.  

Med hänsyn till att anläggning nära kraftverksdamm riskerar negativ 
påverkan på kraftanläggningens funktion, ska samråd ske med 
dammägaren vid tillåtlighetsprövning av de anläggningar som kan bli 
aktuella.  

Vad som särskilt gäller för båda sidor av älven och för hela 
planområdet, är att inte tillåta byggnader och anläggningar som 
riskerar att försämra hållfastheten på strandbrink och fritt vatten-
flöde, även vid en översvämningssituation. 

  Konsekvensbeskrivning 
10. KONSEKVENS- 

BESKRIVNING 10.1 Kommunala konsekvenser 

Gator och trafik 

För kommunen gäller att fullfölja planerade och påbörjade åtgärder 
under punkt 8. redovisad Trafikstudie. 

Fastighetsregleringar och markfrågor 

Alla GC-vägar utgör allmän plats som kräver marklösen och 
fastighetsreglering i några fall. Justering av gaturummet längs 
Strömbrogatan innebär att kommunen kan avyttra viss mark till 
fastighetsägarna. Efter att lösen av mark skett på ”Älvstranden”, ska 
en fastighetsreglering bilda en exploateringsfastighet som kan säljas 
och bebyggas. 
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I detaljplanen finns en fastighetsindelningsbestämmelse som har till 
syfte att tillskapa servitut för angöringsvägar till Södra Edsbyn 12:62 
och Södra Edsbyn 9:9. Ovanåkers kommun berörs av att fastigheten 
Södra Edsbyn 12:62 kv. Skidan har sin angöringsväg över blivande 
kommunal mark. 

VA-frågor 

Besluta om hantering av befintliga VA-ledningar, se punkt 9.1. 
Intäkt i form av anslutningsavgift vid försäljning av ”Älvstranden”. 

Södra Edsbyn 12:20, Öje förskola 

Förskolan ges möjlighet till utökning av fastigheten. Planen 
överensstämmer med redan ianspråktagen mark mot Öjebäcken 
samt även bilparkering. Vid nästa större förändringsåtgärd ska 
eventuell bullerstörning från den närliggande Västra Centralgatan 
bedömas och vid behov åtgärdas.  

10.2 Konsekvenser för allmänheten 

Genomförande av Trafikutredningen, i kombination med genomförda 
åtgärder i projekt ”Längsmed Voxnan genom Edsbyn”, och 
förändringar i området kring Preem får positiva effekter. Det innebär 
väsentligt ökad åtkomlighet och trivsamhet längs Voxnan, trafik-
säkerheten ökar både för motortrafik som gående och cyklister. En 
negativ påverkan kan vara, att stängd biltrafik över Strömbron kan 
medföra förändrat vägval och förlängd resväg. 

10.3 Konsekvenser för enskilda fastigheter 

Villafastigheter påverkade av förändring längs Strömbrogatan 

Fastigheterna Norra Edsbyn 3:27, 3:34, 3:41, 3:46, 3:62 och 3:70 
föreslås få utökade fastigheter genom minskad gatumark i 
förhållande till gällande detaljplan (gatumarken anpassas i stort till 
befintliga förhållanden). Åtgärden innebär marklösen och fastighets-
reglering. Detaljerade regleringsbestämmelser som, t.ex. mark som 
inte får bebyggas, hushöjd, exploateringsgrad m.m. regleras inte i 
planen. Under rubrik Förutsättningar, punkt 6.4, beskrivs närmare 
hur förändringsåtgärder i bebyggelsen ska hanteras i bygglov-
processen.    

Södra Edsbyn 12:62, kv. Skidan 

Befintlig gång- och cykelväg i öster, liksom den på senare tid 
nyanlagda genom kvarteret mot Öjeparken, har omvandlats till 
allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Användnings- och 
egenskapsbestämmelser har moderniserats. Planen förtydligar att 
begränsad uthyrning till annat än boende kan ske.  

Egenskapsbestämmelse om mark som inte får bebyggas finns mot  
GC-väg i öster och mot V. Centralgatan. I övrigt innehåller planen 
inga detaljerade egenskapsbestämmelser. När det gäller bedömning 
av lämplighet för ev förändringsåtgärder i övrigt, som t.ex. mark 
som inte får bebyggas, hushöjd, soltillgång vid högre hus, 
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exploateringsgrad m.m. sker ingen reglering i planen. Under rubrik 
Förutsättningar, punkt 6.4, beskrivs närmare hur förändrings-
åtgärder i bebyggelsen ska hanteras i bygglovprocessen.  

I detaljplanen finns en fastighetsindelningsbestämmelse som har till 
syfte att servitut bildas för angöringsväg mot öster.  

Södra Edsbyn 12:59, Preem 

Fastigheten ges möjlighet att utökas genom att gatan mellan Lång-
gatan och Strömbron upphör som allmän gata. Detta ger möjlighet 
till utbyggnad av bilverkstad samt avstyckningsmöjlighet. Ordnade 
parkeringsplatser erhålls på kvartersmark. Förändringen innebär en 
betydlig förbättring av trafiksäkerheten.  

Fastigheten är redan i dag belastad med rättighet för grann-
fastigheten Södra Edsbyn 9:9 att angöra sin fastighet via Södra 
Edsbyn 12:59, Preem. Fastigheten Södra Edsbyn 12:62 ges rätt till 
angöring via Södra Edsbyn 12:59. I detaljplanen ingår en fastighets-
indelningsbestämmelse som har till syfte att servitut bildas för 
angöringsväg för berörda fastigheter. Marklösen och fastighets-
reglering krävs för utökning av fastigheten.    

Norra Edsbyn 3:68, Edsbyns Elverk 

För en mindre del av fastigheten, den som ligger inom planområdet, 
är syftet att försälja marken till ny ägare enligt planens 
markanvändningsbestämmelse. Mark för åtkomst av 
kraftverksdamm , väster om dammen, kommer att behållas i 
företagets ägo. Inga regleringskostnader belastar fastigheten. I 
övrigt påverkas företaget av den trafikomläggning som sker i 
området. En handling som närmare belyser aktuella frågor avses att 
upprättas mellan företaget och kommunen. Handlingen ingår inte 
inom ramen för detaljplaneprocessen.  

Södra Edsbyn 12:21 

Ett smalt område i norra delen av fastigheten utgör i planen allmän 
plats i form av gatumark. Planens intention är att kommunen ska 
lösa denna mark och bekosta en nödvändig fastighetsreglering. 

Södra Edsbyn 9:9 

Berörs av planen så till vida att ägd mark utanför den egna 
tomtplatsen får markanvändningen både gatumark och kvarters-
mark. I detaljplanen ingår en fastighetsindelningsbestämmelse som 
har till syfte att servitut ska bildas för angöringsväg via Södra 
Edsbyn 12:59. För fastigheten innebär det försäljning av mark.  
Kostnaderna för fastighetsreglering betalas av markköparna. 

Övriga fastigheter söder om Voxnan 

Syftet för övriga fastigheter söder om Voxnan är en översyn och att 
aktualisera samt modernisera användnings- och egenskaps-
bestämmelser.  
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  Administrativa frågor 
11. ADMINSTRATIVA-

FRÅGOR 11.1 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats i form av gator, gång- och 
cykelvägar, park- och naturmark.  

11.2 Ansvarsfördelning 

• Ovanåkers kommun ansvarar för planerade åtgärder på allmän  
plats och att anslutningspunkt för vatten och avlopp finns vid 
”Älvstrandens” fastighetsgräns. 

• Trafikverket är väghållare för Långgatan och V och Ö Centralgatan, 
för övrigt vägsystem är kommunen väghållare.   

• Ovanåkers kommun ansvarar för att försöka samordna de 
fastighetsrättsliga åtgärder som detaljplanen initierar.  

• Exploatör av ”Älvstranden” ansvarar för iordningställande av 
kvartersmark och uppförande av byggnader. 

• Om fjärrvärme väljs ansvarar fjärrvärmebolaget för anslutnings-
möjlighet och leverans.  
Elektra Nät AB ansvarar för anslutning till elnätet. 

11.3 Planförfarande och antagande  

Planen hanteras med normalt planförfarande. Tekniska nämnden har 
antagit planen och efter att klagotiden löpt ut vinner planen laga 
kraft.  

11.4 Genomförandetid 

Genomförandetiden föreslås till längsta möjliga, 15 år efter att 
planen vunnit laga kraft. 

11.5 Processen 

Flera ur tekniska förvaltningens personal är har varit delaktig i 
processen, ett särskilt omnämnande till Marit Andersson. Vidare har 
miljö- och byggkontoret bistått med sakkunskap i miljö- och 
byggrelaterade frågor. Utan engagemang från politiker, 
verksamhetsutövare, fastighetsägare och boende har det heller inte 
blivit någon detaljplan. 

  Samråd och utlåtande 
12. SAMRÅDS-

REDOGÖRELSE 12.1 Tidigt samråd 

Tidigt i planprocessen har samråd hållits med många parter för att 
öka kunskapen och få in synpunkter i planprocessen. 

Länsstyrelsen, samhällsbyggnads- och naturenheterna 

Samråd har hållits om plan- och strandskyddsfrågor.   
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Alfta Edsbyns Fastighetsbolag AB 

Samråd har skett om den föreslagna förändrade markanvändningen i 
området mellan kv. Skidan och Preem.  

Preem 

Samråd med både fastighetsägare och verksamhetsutövare. 
Samrådet handlade i huvudsak om att åstadkomma ökad trafik-
säkerhet, bättre parkeringsytor och möjlighet till utbyggnad av bil-
verkstad.  

Edsbyns Elverk 

Samråd om trafik- och markfrågor.  

Tidigt informations/samrådsmöte med närboende norr om 
Voxnan 

I inledningen av projekt ”Älvstranden” inbjöds de närboende till ett 
informations/samrådsmöte. Synpunkter framkom som har beaktats i 
flera sammanhang, både i planprocess och trafikutredning.   

Allmänt och annonserat samråd i Edsbyns bibliotek 

Berörda och allmänhet har givits möjlighet till information och avge 
synpunkter. Flera värdefulla synpunkter aktualiserades, både vad 
gäller detaljplanen samt huvudsakligen trafikrelaterade frågor.   

12.2 Formellt samråd enligt 5 kap 11 § PBL 

Länsstyrelsen, samhällsbyggnads- och naturenheterna, Lst 

Delar kommunens uppfattning att planen inte medför någon 
betydande miljöpåverkan. Saknar diskussion kring buller för de nya 
bostäderna. Lämpligt med utfartsförbud kring cirkulationsplatsen, se 
även Trafikverket. Berör inget område med utpekade naturvärden. 
Grönområde försvinner vilket är till men för djur- och växtlivet samt 
som rekreationsyta och strövområde. Förändrad landskapsbild.  

Upphävande av strandskydd kräver att det finns särskilda skäl. Ett 
av de åberopade skälen underkänns, men skälet att det är ett 
”allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför planområdet” 
behöver bättre utredas. Kommunen behöver visa att motsvarande 
behov inte kan tillgodoses utanför strandskyddsområde.   

Planförfattarens kommentar 

Bullerrisk för de nya bostäderna får en utvecklad skrivning med en 
ny underrubrik Buller, under punkt 6.1.  Utfartsförbud införs kring 
cirkulationsplatsen med närmaste omgivning. 

Skrivningarna om djur- och växtliv, rekreationsyta och strövområden 
föranleder kompletteringar i beskrivningstexten under punkt 5.1 
Mark och vegetation. 
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Punkt 9.1 Upphävt strandskydd, utvecklas med en beskrivning av 
förutsättningarna att tillgodose behovet av attraktiv boendemiljö i 
centrumnära läge.      

Trafikverket 

Upplyser om att Trafikverket är väghållare för Centralgatan. Anser 
att utfartsförbud ska införas i och i närheten av cirkulationsplats 
Långgatan – V. Centralgatan. Är positiv till fastighetsgemensam 
utfart.    

Planförfattarens kommentar 

Planbeskrivningen justerar väghållare för Centralgatan. Utfartsförbud 
införs i anslutning till cirkulationsplatsen.  

Lantmäteriet 

Diverse redaktionella synpunkter/funderingar angående 
bestämmelser/planbeskrivning. Våningsantal, utfartsförbud, prick-
mark, u-område. Förtydligande behövs att fastighetsgemensam 
utfart från SE 9:9 är fastighetsindelningsbestämmelse.    

Planförfattarens kommentar 

Att inte detaljreglera med egenskapsbestämmelser innebär att en 
stor del av lämplighetsprövning sker i bygglovsprocessen, se punkt 
6.4. Ang. utfartsförbud, se kommentar till Trafikverket ovan. 
Översyn sker vad gäller behovet av u-område för ledningar i mark. 
Gemensam utfart förtydligas med fastighetsindelningsbestämmelse. 
Kompletterande samråd har hållits vad gäller utformning av 
fastighetsindelningsbestämmelse liksom förenlighet med 
fastighetsbildningslagen.     

Länsmuseet 

Inom planområdet finns inga fasta fornlämningar registrerade. Längs 
Voxnans stränder förekommer, både uppströms och nedströms 
planområdet, en rad lösfynd av stenålderskaraktär samt gravar och 
järnframställningsplatser från järnåldern.  

Vid exploatering av tidigare orörd mark, förordar därför Länsmuseet 
att en arkeologisk utredning bör föregå markarbetena, för att 
säkerställa att inga tidigare okända fornlämningar berörs. 

Planförfattarens kommentar 

Exploateringsområdet mellan Celsiusgatan och Voxnan är smalt. 
Dessutom finns ett ledningsstråk längs hela området som ligger så 
djupt som 4 – 4,5 m under mark. Ett ledningstråk med en sådan 
chaktbottennivå, som därtill understigande närliggande Voxnas 
medelvattennivå, krävde vid anläggande en släntlutning på minst 1,5 
meter per 1 meter djup. Det betyder, att nästan halva planområdet 
varit uppgrävt i samband med ledningsdragningen.  
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Området anses därför inte kunna ses som  oexploaterat. Risken att 
någon oidentifierat fornfynd skull kunna ta skada, bedöms som 
väldigt liten. Behovet av arkeologisk utredning ersätts med ökad 
kontroll vid exploateringstillfället. Planbeskrivningens punkt 5.4 
kompletteras och förtydligar att uppmärksamhet ska råda och hur 
man ska agera vid exploaterings-tillfället. I samband med samråds-
redogörelsens upprättande har fördjupat samråd hållits med Bo 
Ulvhjälm på Länsmuseet, 

Miljö- och byggkontoret 

Uttalar oro för att fastighetsägare ska uppleva otydlighet om inte 
detaljplanen är väldigt reglerande. Det bör tydligare framgå att det 
kan finnas begränsningar trots att det inte framgår av detaljplanen.  

Uppmärksammar att planen inte innehåller reglering av hushöjder 
för kv. Skidan. Om en höjning av något av husen blir aktuell, görs  
lämplighetsprövning i bygglovprocessen. Det betyder att krav kan 
komma att ställes på t.ex.  solstudie och att estetik är en 
betydelsefull fråga.  

Planförfattarens kommentar 

Under punkt 6.4 redogörs för synen på den befintliga bebyggelsen,  
texten omarbetas med syfte att ytterligare förtydliga att 
lämplighetsprövning sker i bygglovprocessen. 

Alfta Edsbyns Fastighetsaktiebolag AEFAB 

Framför synpunkter om flexibilitet i planarbete för att möjliggöra 
samverkan mellan kommunen och dess bolag. Eftersträva 
kombinationen av boende och annan kommunal verksamhet i 
samma byggnad.  

Planförfattarens kommentar 

Planbeskrivningens punkt 6.2 kompletteras med att 
planbeteckningen boende innefattar de sociala boendeformer som är 
normalt förekommande i kommunen. När det gäller flexibilitet i 
kommande planer är planarbetets grunder att titta på vad som kan 
vara lämplig markanvändning i ett längre perspektiv.  

Edsbyns Elverk 

Muntliga synpunkter har framförts att företaget behöver mark väster 
om kraftverksdamm/bro för åtkomst av sin anläggning. 

Planförfattarens kommentar 

Synpunkterna har tillgodosetts genom en användningsbestämmelse  
för teknisk anläggning som syftar till åtkomst av dammanläggning.  

Centerpartiet Ovanåker, Ovanåkers Hembygdsförening och 
Svenska kyrkan 

Planförslaget är bra, inga synpunkter behöver kommenteras. 
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12.3 Egna upptäckter 

Föreslagen allmän parkering vid Öje förskola  

Det har visat sig att föreslagen allmän parkering är utrustad med 
motorvärmare, under vardagar används parkeringen i hög 
utsträckning av intilliggande förskola. Övrig tid kan parkeringen 
användas för besökande till Öjeparken. Parkeringen inordnas därför i 
kvartersmarken. GC-väg för angöring till Öjeparken tryggas. 

Underjordiska ledningar  

Underjordiska, kommunala ledningar korsar på vissa ställen mark 
som inte kommunen äger. Generellt har en bestämmelse i form av 
u-områden lagts in som skydd för framtida åtkomst. 
Planbestämmelsen behöver vara kompletterad med inskriven 
fastighetsjuridisk rätt till drift och underhållsåtgärder för att vara 
heltäckande.  

Tekniska förvaltningen har hållit samråd med Hälsinge Vatten om 
befintligt ledningssystem längs kvartersmarken på Älvstranden. 
Hälsinge Vatten har tagit fram förslag till långsiktig lösning.  

Ny angöring Strömbrogatan-Uraforsvägen   

Under pågående gatuprojektering har det visat sig att gatumarken i 
berört hörn av korsningen behöver justeras för att tillgodose 
gatubehovet.  

13. UTLÅTANDE Granskningsprocessens inkomna skriftliga 
synpunkter 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen anser att planen är förenlig med gällande översikts-
plan och har inte för avsikt att pröva planen enligt 11 kap PBL och 
bygglagen (överprövning). 

Miljö- och byggnämnden 

Miljö- och byggnämnden konstarerar att lämnade synpunkter finns 
kommenterade i planhandlingen och att vissa delar har omarbetats 
för att möta nämndens synpunkter. Nämnden har inga ytterligare 
synpunkter.  

Planförfattarens kommentar 

Den omarbetning som skett handlar om att ytterligare förtydliga att 
lämplighetsprövningen till största delen kommer att ske i bygglov-
processen och att stor vikt då kommer att läggas på gestaltning, 
omgivningspåverkan och trafiksäkerhet. 

Fastigheten Södra Edsbyn 13:101, Torun och Per- Olov 
Eliasson 

Oro finns för vad som i framtiden kan hända kring deras fastighet. 
Synpunkter framförs att för fastigheten som ligger mellan Långgatan 
och SE 13:101 ska inte fler våningar tillåtas än de två som finns vid 
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planens upprättande. 

Planförfattarens kommentar 

En höjdbegränsning på tre våningar har lagts in i planen. 
Våningsantalet är vanligt förekommande i fastighetens omgivning 
och längs Långgatan. De frågor som i övrigt tas upp i yttrandet är av 
den karaktären, att de behandlas i framtida bygglovprocesser, där 
fastigheten Södra Edsbyn 13:101 ingår bland de berörda.       

Muntliga synpunkter 

Alfta-Edsbyns Fastighetsaktiebolag AEFAB har genom Vd Mikael 
Reijer muntligen framfört synpunkter. 

- Exploateringsområdet Älvstranden kan vara aktuellt att 
bebygga för företaget. Byggrätten på området, både mot gata 
och Voxnan, bör då anpassas till att även mera traditionella 
flerbostadshus kan bli aktuella, än de i planhandlingen 
illustrerade T.ex. en byggnad närmare Voxnan för 
hyresgästers gemensamma rekreation.  

-  Kv. Skidan har i dag uthyrda lokaler i mindre skala för annat 
än boende, det bör förtydligas i planen, att detta tillåts. 

Planförfattarens kommentar 

Markanvändningens egenskapsbestämmelserna för ”Älvstranden” 
justeras för att även tillgodose behoven för ett mera traditionellt 
flerbostadsbyggande.  

Planen förtydligar att kv ”Skidan” tillåter uthyrning i mindre skala till  
annat än boende. Prövningen ska fokusera på platsens lämplighet 
och att det framgå att nya behovet inte medför någon betydande 
omgivningspåverkan.    

Samlad bedömning 

Mindre justeringar i planen görs enligt redovisning ovan. 
Justeringarna bedöms inte vara av så väsentliga att de kräver en ny 
granskningsprocess.  

Planen bedöms vara förenlig med tillämpliga bestämmelser i miljö-
balken, samt plan- och bygglagen, samt vara förenlig med 
kommunens gällande översiktsplan. Den bedöms vara väl förankrad 
hos berörda myndigheter inom planområdet och dess närmaste 
omgivning. Detaljplanen kan antas som ny, gällande detaljplan för 
berört område.     

14. PLANFÖRFATTARE Arne Stenberg 

 


