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Samhällsbyggnadsförvaltningen 
Planeringsavdelningen 

2013-03-11 

DETALJPLAN FÖR OMRÅDE 
VÄSTER OM GAMLA FALUVÄGEN 
 

ANTAGANDE/LAGA KRAFT HANDLING 

              PLANHANDLING 
Innehållande planbeskrivning, konsekvensbeskrivning, administrativa frågor, samrådsredogörelse och 
utlåtande efter granskning. Som separata handlingar finns plankarta med planbestämmelser och 
Checklista för behovsbedömning, miljö samt Fastighetsförteckning.  

            

AKTUELLA HÄNDELSER 

Tekniska nämnden, beslut om samråd 
Tekniska nämnden, beslut om granskning, 
Tekniska nämnden, antagande                 
Laga kraft                             
Genomförandetid t.o.m. 

DATUM 

2011-02-01 
2012-09-25 
2013-2-06 
2013-03-11 
2028-03-11   

     

BERÖRDA FASTIGHETER 

Södra Edsbyn 14:3, 14:5, 50:1, 56:11-
12, 56:16-22, 57:2-3, 57:5-7, 62:1 
samt Norra Edsbyn 1:7     
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 PLANBESKRIVNING 

1. HANDLINGAR * Plankarta med planbestämmelser upprättad i mars 2013                
* Planhandling dat. 2013-01-15 innehållande:                           
Syfte och huvuddrag, beskrivning av planen, förutsättningar och 
konsekvenser, samrådsredogörelse samt utlåtande.                                                                        
* Checklista för behovsbedömning, miljö, dat. 2012-04-25 Rev 
2012-09-19                                                                                   
* Fastighetsförteckning 2012-09-20 

2. PLANENS SYFTE OCH 
HUVUDDRAG 2.1 Planens syfte 

Detaljplanearbetet syftar till att skapa exploateringstomter för i 
första hand verksamheter, samt verksamheter i kombination med 
boende. Enbart boende är ett alternativ om det visar sig att behovet 
av mark för verksamheter är litet. För hela planområdet görs en 
aktualisering av markanvändningen. Planen ska ge möjlighet till 
försäljning av kommunala fastigheter.  

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. 

3. FÖRENLIGHET MED 
3,4 OCH 5 KAP 
MILJÖBALKEN. 

Miljömål 

 

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 
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. 
2012-04-25 rev. 2012-09-19. En fråga som särskilt behandlats är 
risk för markförorening. 

3.3 Miljökvalitetsnormer 

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

3.4 Miljömål 

Detaljplanen bedöms inte få någon betydande negativ inverkan på 
varken lokala- eller regionala miljömål. Se Checklista. 
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Förutsättningar 
4. PLANDATA 

4.1 Planområdet 

Området ligger strax söder om centrala Edsbyn och avgränsas av 
järnvägen i nordväst, Gamla Faluvägen i öster, Lillbovägen i söder 
och åkermark i väster. 

4.2 Areal 

Planområdet är cirka 4 ha. 

4.3 Markägarförhållanden 

Förutom kommunägd mark ingår ett antal privata villatomter, liksom 
mark längs järnvägen, som ägs av Trafikverket.  

5. TIDIGARE 
STÄLLNINGS-
TAGANDEN 

5.1 Översiktsplan 

Som översiktsplan för gäller Tätortsplan -91 för Edsbyns tätort från 
1992. Området ingår i Tätortsplanen som område B19 med 
markanvändning bostäder. ”Området ligger mitt i ett område med 
befintliga bostäder. Det återstår att avveckla nuvarande 
verksamheter och att upprätta detaljplan innan området kan göras 
klart för exploatering”.  

5.2 Detaljplaner 

Huvuddelen av området omfattas av detaljplan E4 från 1941. En 
mindre rest från en äldre detaljplan, E27 gäller i sydvästra hörnet av 
planområdet. Norrut gäller E74 från 1977, österut E50 från 1969, 
söderut E 82 från 1982.    

Markanvändningen i dag är befintlig järnväg mot nordväst, allmänt 
ändamål längs Gamla Faluvägen, en mindre del jordbruksmark i 
sydväst och i övrigt bostäder.  

5.3 Kommunstyrelsebeslut 

Synen på markbehovet för bostäder ser betydligt annorlunda ut nu, 
än då tätortsplanens upprättades. Centralt belägen mark, för 
storskaligt bostadsbyggande, är väl tillgodosett. Däremot finns 
behov av centrumnära mark för näringslivsverksamhet. Med hänsyn 
till detta har kommunstyrelsen i beslut 2010-05-06 Ks §73 Dnr 
2010.167 givit tekniska nämnden i uppdrag, att genom detaljplan 
fastlägga lämplig markanvändning för området. Andemeningen i 
beslutet är, att planen ska pröva möjligheten till näringsverksamhet 
och medge att kommunägd mark kan säljas.   

5.4 Planuppdrag från tekniska nämnden 

Tekniska nämnden har i beslut 2011-01-26 Tn 10§ Dnr 2011/8 tagit 
ställning till områdesavgränsning och inriktning på planarbetet. Det 
ska ske genom att riva gamla LBC-byggnaden, anlägga en ny gata in 
i området och se över planbrister för befintlig bebyggelse.      
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5.5 Planprogram 

Med hänsyn till kommunstyrelsens beslut om inriktning på 
markanvändning och tekniska nämndens beslut om avgränsning och 
innehåll, anses ett särskilt planprogram obehövligt. 

6. NATUR 
6.1 Natur                                                                                         
Mark, vegetation och byggnader 

Planområdet på ca 4 ha har liten höjdvariation. Det innehåller 
traditionella, bebyggda villatomter mot söder och en villatomt mot 
norr. Däremellan finns ett område, som i planen föreslås få en 
ändrad markanvändning. Förändringsområdet har fram till 1980 
använts av dåvarande Vägverket. Denna del av planområdet 
innehåller två st verksamhetslokaler, en av lokalerna används för 
försäljning och service av mindre motorfordon och den andra är för 
tillfället tom i väntan på planarbetets färdigställande. Huvuddelen av 
dessa markytor är avgrusade körytor. Inom den västra delen av 
detta område börjar sly och busk dominera, några gamla grushögar 
finns också. 

 

Vägverkets fd. anläggning, flygbild från 1969                                                     
Röda taket är nuvarande ”Lulles” 

- Förorenad mark 

Inom planområdet finns en pågående verksamhet, Lulles Motor 
Service AB. Verksamheten har identifierats och branchklassats av 
länsstyrelsen. Inom det riskklassade området har tidigare funnits en 
vägstation, sedan lastbilscentral. 

Trafikverket, tidigare verksamhetsutövare, har anlitat Hifab AB avd. 
för Miljöteknik, för en översiktlig saneringsutredning. Utredningen 
har kommit fram till att området inte i nuläget kan klassas som mark 
för känslig markanvändning MKM. Vissa föroreninger från 
petroleumprodukter har konstaterats på delar av området. 
Ytterligare utredningar är nödvändiga för att klarlägga vilka åtgärdet 
som behöver vidtas för att området ska kunna användas i enlighet 
med detaljplanens markanvändning. 

                                                                                               



5 

 

Innan kommunen avyttrar berört område, ska resultat från 
ytterligare utredning finnas, om det finns behov av efterbehandling 
till mark för känslig markanvändning MKM. Ställningstagande ska 
även finnas vem som ansvarar för efterbehandlingen.                                                                                             

- Geologi 

Inom området finns inga befintliga grundundersökningar 
registrerade. Vid en genomgång av grundundersökningar i 
omgivningen, konstateras att dessa områden har likartade 
jordartsförhållanden som tätorten Edsbyn. Jordarten är fast 
finsediment (finsilt) på fast friktionsjord (morän). Det är förhållanden 
som normalt ger god markbärighet och som klarar måttliga 
belastningar, utan risk för skred eller skadliga sättningar i 
undergrunden. 

I ett exploateringsskede 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. 

- Radon 

Redovisas i kommunens underlagskarta för planering som 
lågriskområde för radon. 

- Översvämningsrisk 

Området omfattas inte av översvämningsrisk enligt SMHI:s 
översvämningskartering. 
 

7. BEBYGGELSE-
OMRÅDE 7.1 Bebyggelseområde 

Bostäder 

Kvartersmark för tio befintliga småhus i söder och ett i norr.  

Övrig bebyggelse 

Resterande mark har huvudinriktning kvartersmark för 
näringsverksamhet, vilka även kan kombineras med bostad. När det 
gäller lämplighet och omgivningspåverkan se punkt 10.1 
Användning av kvartersmark.  

Offentlig- och kommersiell service 

Planområdet är beläget nära centrum och kollektivtrafik, trygg 
kommunikationsväg, finns för gång- och cykeltrafik.  

Tillgänglighet 

Nivåskillnaderna inom området är små, exploateringsmarken är 
tillgänglig från nyanlagd gata. Tillgänglighet till byggnaders entrè och 
inom byggnad, prövas i bygglovprocessen. 
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Byggnadskultur 

Platsen ingår inte som bevarandeområde i kulturvårdsprogram för 
Edsbyns tätort. Fastigheten Södra Edsbyn 57:3 redovisas i samma 
program som särskilt kulturhistoriskt värdefull. En kulturvärdes-
bedömning har gjorts av kulturmiljösakkunnig. Bedömningen är att 
de kulturvärden som fanns vid inventering på 1980-talet har upphört 
genom extriöra förändringar sedan lång tid tillbaka. Det finns i 
nuläget inga särskilda kulturvärden som motiverar reglering i 
detaljplanen.   

8. GATOR OCH TRAFIK 
8.1 Trafikangöring 

Planområdet ligger i direkt anslutning till Gamla Faluvägen från 
vilken området angörs. En befintlig gata, Aspvägen, betjänar 
villabebyggelsen i söder. 

8.2 Ny gata inom planområdet 

En ny gata anläggs för åtkomst av oexploaterad kvartersmark. Gatan 
ges 7 meters beläggningsbredd och bedöms inte vara i behov av 
separerad gångväg.  

8.3 Kollektivtrafik 

Planområdet ligger nära centrum och busstation för kollektivtrafik. 
Angöring finns med separerad gång- och cykelväg längs Gamla 
Faluvägen. 

9. TEKNISK 
FÖRSÖRJNING 9.1 Vatten och avlopp 

Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och 
avlopp, vilket innebär att anslutning av ledningssystem kan ske ifrån 
fastighetsgräns i gata. Ledningar för anslutning finns inom området. 
En befintlig vattenledning, placerad på kvartersmark parallellt med 
Gamla Faluvägen planeras att flyttas och har inte givits något skydd 
med u-område.  

9.2 Dagvatten 

Lokalt omhändertagande av dagvatten, LOD, förordas. 
Omhändertagande av dagvatten för egen villatomtbevattning 
rekommenderas. Dagvattenledning till nya exploateringar kommer 
att ingå i kommunens ledningssystem. 

9.3 Elenergi 

Ledningar för anslutning finns inom området. Komplettering med en 
ny transformatorstation blir nödvändig om energibehovet inom 
planområdet ökar. Någon särskild plats reserveras inte för stationen, 
om behov uppstår beräknas den kunna anläggas genom avtal på 
kvartersmark. 
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9.4 Uppvärmning 

Området har vid planens tillkomst inte tillgång till fjärrvärmenät. Det 
är ur hållbarhetssynpunkt viktigt att miljövänlig- och energisnåla 
byggnader uppförs.  

9.5 Elektronisk kommunikation 

HelsingeNet planerar för fiberutbyggnad 2013.  

9.6 Avfallshantering 

Möjligheten att hantera avfall och återvunnet material är goda. Det 
finns en väl fungerande hämtningsorganisation för avfall. Centraler 
för återvinning finns.  

10. STÖRNINGAR 
10.1 Verksamheternas omgivningspåverkan 

Användning av kvartersmark 

Med hänsyn till att områdets är boendemiljö, ska inte verksamheter 
inom planområdet, varken kort- eller långsiktigt, vara av den 
beskaffenheten att den riskerar att utgöra en betydande olägenhet 
för boende i kvarteret och dess närhet.  Verksamheter som bedömts 
kunna vara lämpliga är service, handel, kontor och småskalig 
tillverkning. Fokus vid en lämplighetsprövning ska läggas på 
omgivningspåverkan. 

Det innebär, att verksamhet i huvudsak ska bedrivas inomhus. 
Verksamhet som kan medföra kortare, betydande störningsmoment 
som skärning av stål, starkt bullrande eller liknande, inte ska 
bedrivas utomhus. Lågfrekvent buller från t.ex. fläktar ska vara väl 
ljuddämpade och tung trafik nattetid ska begränsas.   

10.2 Befintlig järnväg 

Mot nordväst ligger järnvägen som för tillfället inte är trafikerad. 
Något nedläggningsbeslut finns inte och har därför i planen 
behandlats som befintlig. Vid ställningstagande om lämplig 
markanvändning för den oexploaterade delen, har hänsyn till 
järnvägen tagits. De buller och vibrationer som kan uppstå i 
framtiden, bedöms bli på den nivån, att de inte riskerar innebära 
någon betydande olägenhet.  

10.3 Gamla Faluvägen  

Gamla Faluvägen ligger direkt öster om planområdet. Vägen har en 
dygnsmedeltrafik ÅDT på ca 1 700 fordon.  

10.4 Samlad störningsbedömning  

Planområdet bedöms inte riskera att bli utsatt för någon betydande 
störning från varken järnväg eller biltrafik. Verksamheter som ger 
betydande omgivningspåverkan av annat slag, ska inte tillåtas.  
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Planens konsekvenser 
11. KONSEKVENS-

BESKRIVNING 11.1 Kommunala konsekvenser 

Rivning av byggnad 

Byggnaden som tidigare innehållit LBC/Vägverket behöver rivas för 
att ge möjlighet till anläggande av den nya gatan som ska betjäna 
exploateringsbar mark. Kostnader hanteras i inverteringsbudget 
2012-2016.  

Gator 

En ny lokalgata anläggs för att betjäna exploateringsbar mark. 
Kostnaderna hanteras i investeringsbudget 2012-2016.                 
Gatumarken längs Aspvägen är privatägd. Intentionen i planen är att 
den ska övergå i kommunal ägo. 

Markfrågor och fastighetsreglering   

Försäljning av exploateringsmark kommer att medföra kostnader för 
fastighetsregleringar. Intäkt från försäljning bedöms överstiga de 
kommunala kostnaderna. 

VA-frågor 

För att tillgodose exploateringsmarkens behov av ledningar för 
vatten, spill- och dagvatten, kommer nya ledningar att behövas. Hur 
dessa angör området är i dagsläget inte helt klarlagt förutom att en 
vattenledning behöver flyttas. Hälsinge Vatten gör bedömningen att 
behovet av nya ledningar kommer att kunna tillgodoses på allmän 
plats i form av gatumark. Kostnader hanteras i investeringsbudget 
2012-2016.  

11.2 Konsekvenser för enskilda fastigheter 

Villafastigheter som påverkas 

Södra Edsbyn 56:5, 56:11, 56:16, 56:20 och 56:21 påverkas av att 
tidigare gatumark, i direkt anslutning till fastigheterna, omvandlas 
till kvartersmark. Det betyder att planen medger att fastigheterna 
kan utökas. Avgörande för vad som i framtiden görs, är vilket 
intresse som finns, och att uppnå överenskommelse om pris med 
markens ägare. Bedömning av lämpliga fastighetsbildningar görs av 
lantmäteriet.  

Fastigheterna Södra Edsbyn 56:17 och 56:22 ges planmässiga 
förutsättningar att utöka fastigheterna in på befintlig åkermark. En 
förutsättning för genomförande är att uppnå överenskommelse om 
pris med markens Aspvägen ägare. 

Gatumarken på Aspvägen, Norra Edsbyn 1:7 är privatägd. 
Detaljplanens syfte är att kommunen ska lösa in marken. 
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11.3 Fastighetsbildningslagen 

Plan och bygglagen 4 kap 18 § ställer krav på, att de fastighets-
bildningsåtgärder som kan bli aktuella, ska vara lämpliga och 
därmed förenliga med fastighetsbildningslagens 3 kap 1 § och 5 kap 
4 §. Samråd i frågan har hållits med Ola Gustafsson och Göran 
Johansson på lantmäterimyndigheten. Den gemensamma 
bedömningen är, att de fastighetsrättsliga åtgärder som kan bli 
aktuella blir, förenliga med lämplighetskravet. 

  

Administrativa frågor 
  
12. ADMINISTRATIVA 

FRÅGOR 
12.1 Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats.  

12.2 Ansvarsfördelning 

• Ovanåkers kommun ansvarar för gatumark inom planområdet. 
• Ovanåkers kommun ansvarar för att anslutningspunkter för vatten, 

avlopp och dagvatten finns i gata, vid tomtgräns, längs den nya 
gatan inom exploateringsområdet. 

• För befintliga bostadsfastigheter ansvarar Ovanåkers kommun för 
vatten och avloppsledningar fram till tomtgräns.  

• Ovanåkers kommun är väghållare för Gamla Faluvägen.    
• Elektra Nät AB ansvarar för anslutning till elnätet. 
• HelsingeNet ansvarar för fiberledningsnät. 
• Ovanåkers kommun tar initiativ till samordning för de 

fastighetsrättsliga åtgärder som detaljplanen initierar.  

12.3 Planförfarande och antagande  

Planen hanteras med normalt planförfarande, vilket betyder att efter 
samråd och bearbetning, följer en granskningstid på 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. 

12.4 Genomförandetid 

Genomförandetiden föreslås till längsta möjliga, 15 år. 

12.5 Processen 

Flera ur tekniska förvaltningens personal är har varit delaktig i 
processen och särskilt Marit Andersson. Vidare har miljö- och 
byggkontoret bistått med sakkunskap i miljö- och byggrelaterade 
frågor. Utan engagemang från politiker, verksamhetsutövare och 
fastighetsägare har det heller inte blivit någon detaljplan. 
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13. 

 

                                 

SAMRÅDS-
REDOGÖRELSE  

Samrådsredogörelse 

13.1 Tidigt samråd 

För att öka kunskapen och få in tidiga synpunkter i planprocessen 
har tidigt samråd hållits med flera berörda parter. 

Edsbyns Elverk, Anders Olars 

Samråd om möjligheter till elleverans, behov av en ny transformator 
kan uppstå i framtiden.  

Trafikverket, samråd med Tony Stark och senare vid möte hos 
Trafikverket 

Frågor som diskuterades var bl.a hur Trafikverket ser på sitt innehav 
av Södra Edsbyn 14:3, synen på framtida järnvägstrafik och vad 
som kan vara realistiskt i aktuellt fall.  

”Lulles”, Olle Långmo  

Bl.a. har markbehov och möjlighet till angöring av byggnad 
diskuterats. 

Norra Edsbyn 1:7, Per Anders Olsson, ägare av (bl.a. 
Aspvägen) 

Han är intresserad av att göra markbyte med kommunen. 

Södra Edsbyn 57:3, Petra Hagelin och Pär Valtersson 

De är nya ägare av fastigheten och informerades om planprocessen 
och intentionerna i planarbetet. Bl.a. diskuterades möjlighet till 
utökning med mark som lämpligen skulle kunna tillföras fastigheten. 

Tidigt informations/samrådsmöte med boende och 
verksamhetsutövare 

I inledningen av planprocessen inbjöds till ett informations/ 
samrådsmöte. Ett antal synpunkter framfördes om hur marken 
bakom ”Lulles” borde användas, gör grönområde, bygg lekplats, 
bygg bostäder, ingen angöring via Aspvägen. Intresse visades att 
öka ut tomter med den gatumark som omvandlas till kvartersmark.  

13.2 Inkomna yttranden från formellt samråd enl plan- och 
bygglagen 5 kap 11§ 

Länsstyrelsen (Lst) 

Miljökonsekvensbeskrivning MKB                                                                                  

Lst delar kommunens uppfattning att miljökonsekvenserna framgår 
av planhandlingen, och att ingen särskild miljökonsekvens-
beskrivning behöver upprättas.  

Hälsa och säkerhet  (omfattas av Lst:s bevakningsområde)                                                                       
Länsstyrelsen liksom Trafikverket anser att inga byggnader för 
stadigvarande vistelse bör finnas inom 30 meter från järnvägens 
spårmitt och att området markeras på plankartan.            
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Kommentar                                                                          
Planbestämmelsen ändras för att tillgodose synpunkten om 30 
meters avstånd från järnvägsmitt. Begränsningen finns angiven på 
plankartan som bestämmelse. Ytterligare markering på själva 
kartbilden bedöms inte nödvändig.                           

Naturmiljö                                                                                
Befintlig grönstruktur bör behållas.                                     
Kommentar                                                                           
Planområdet innehåller inte sådan värdefull grönstruktur att det finns 
motiv för planmässigt skydd. Att skötsel sker på gynnsammaste sätt 
får vi förlita oss till fastighetsägarens goda omdöme.   

Förorenad mark                                                                          

Planhandlingen anger att Lulles Motorservis AB av Lst riskklassats till 
riskklass 0 och att detta är felaktigt. Objektet är endast identifierat 
och branchklassat.                                                             
Kommentar                                                                             
Planhandling revideras enl uppgifterna från Lst.   

Jordbruksmark                                                                            
Lst anser att planen ger möjlighet att ta i anspråk jordbruksmark, 
vilken är en skyddad resurs att värna om.                       
Kommentar                                                                                
Den yta som avses, syftar till att medge ändamålsenligare 
bostadsfastigheter och är av ytterst, marginell betydelse som 
jordbruksmark. Markanvändningen i gällande detaljplan är väg- och 
parkmark. Några särskilda motiveringar för att ändra mark-
användningen till kvartersmark anses omotiverat. Synpunkterna 
föranleder inga förändringar i planhandlingen.                                                                  

                                                                                      
Trafikverket                                                                           
Anser att riktvärden för buller och vibrationer ska skrivas in som 
planbestämmelse. Vidare upplyses om, att det är exploatören som 
bekostar utredningar m.m. när det gäller frågan om buller och 
vibrationer.                                                                        
Kommentar                                                                            
Riktvärden kan över tid förändras och aktuella riktvärden bör gälla  
vid en exploateringssituation. Omgivningspåverkan prövas i 
bygglovprocessen, där trafikverket är sakägare. Inga förändringar av 
planhandlingen.  

Synpunkterna om bebyggelseavstånd finns redogjorda och 
kommenterade i yttrande från Lst. 

Försvarsmakten 

Inga synpunkter. 
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Miljö- och byggkontoret 

Framför synpunkten att utfartsförbud bör gälla från kvartersmark 
CB, centrum och bostäder, in på lokalgatan Aspvägen.          
Kommentar                                                                     
Utfartsförbudet är begränsat till utfarter på huvudstråk, Gl. 
Faluvägen. Lämpligheten av utfart på lokalgatan Aspvägen, prövas i 
bygglovprocessen. Synpunkterna föranleder inga förändringar i 
planhandlingen.                                                                    

HelsingeNet, Ovanåker                                                         
Planerar för fiberutbyggnad 2013. Avser att kontakta kommunen 
före projektering. 

Centerpartiet                                                                          
Anser att inriktningen för hela området ska vara bostäder. Motivet 
uppges vara att det finns brist på centrumnära bostadsområden i 
Edsbyn och att området är lämpligt ur flera synvinklar. Vidare ger 
inte planförslaget en bra boendemiljö med hänsyn till trafik, varu- 
och tunga transporter.  

Det är viktigt att behovet av mark för industri och näringsliv 
tillgodoses. Förslaget tillgodoser inte behovet och känns som en 
”halvmessyr”. ”Lulles” föreslås få vara kvar tills vidare, men ska ges 
hjälp att finna nya lokaler.                                                  
Kommentar                                                                           
Inriktningen på markanvändningen har en politisk förankring genom 
tidigare beslut. Under planförslagets framtagande har inget fram-
kommit som pekar på att beslutad inriktning skulle vara olämplig. 

Förslaget bedöms på ett väl avvägt sätt kunna bidrag till att en 
centrumnära, icke omgivningspåverkande, näringslivsutveckling. 
Möjligheten bedöms vara i den anda för gynnande av näringslivets 
behov som Centerpartiet efterfrågar.  Synpunkterna föranleder inga 
förändringar i planhandlingen.                                                                  

Björn Schols                                                                       
Beskriver både nuvarande olägenheter som risk för framtida problem 
med omgivningsstörningar från hjulburen trafik liksom snöskoter. 
Anser att det är att bättre alternativ att planera för enbart bostäder. 
Pekar på risk för markföroreningar.                                    
Kommentar                                                                              
När det gäller inriktningen på markanvändning hänvisas till 
kommentarerna till Centerpartiets yttrande ovan.                                                                                        
Markundersökningar pågår för att undersöka om det finns 
markföroreningar efter tidigare verksamhet. Finns föroreningar är 
syftet att marksanering ska ske. Ingen försäljning av mark kommer 
att ske innan förorenings- och ansvarsfrågan klarlagts.                    
Inga förändringar av markanvändning. 
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13.3 Muntligt samråd med Hälsinge Vatten, Åke Holm  

Samråd har hållits om behovet av framtida åtkomlighet till VA-
ledningar på kvartersmark, så kallade u-områden. Hälsinge Vatten 
gör bedömningen att de nya ledningar som kommer att behövas för 
utbyggnad av exploateringsdelen i planen, kommer att kunna 
förläggas på allmän plats i gatumark. Därmed behöver planen inte 
kompletteras med ytterligare u-områden.  

13.4 Planförfattarens samlade kommentar                                   
Efter en samlad bedömning av lämnade synpunkter, vilka redovisats 
i tekniska nämnden, har mindre justeringar gjort i planen. De 
justeringar som gjorts redovisas i planhandlingens samråds-
redogörelse. Det samlade resultatet bedöms förenligt med tillämpliga 
bestämmelser i miljöbalken och plan- och bygglagen PBL och planen 
föreslås lämnas ut för granskning i enlighet med 5 kap 18-25 §§ 
PBL.  

  

Utlåtande 
14. UTLÅTANDE EFTER 

GRANSKNING 14.1 Inkomna yttranden från formell granskning enl. plan- 
och bygglagen 5 kap 18 § 

                                                                                           
Länsstyrelsen (Lst) 

Bedömning enligt 11 kap 10 § PBL                                               
Lst redovisar att man inte har för avsikt att pröva ärendet enligt 11 
kap 10 § PBL.     

Ianspråktagande av jordbruksmark                                               
Lst anser det inte befogat attl ta jordbruksmark i anspråk, för att 
gynna privata intressen. Att berörd mark i gällande detaljplan är 
angiven som ”Väg och Park” gör att Länsstyrelsen inte kommer att 
gå vidare och pröva ärendet. 

Upphävande av äldre detaljplan                                                 
Genom upphävandet uppstår ett område som inte blir detaljplanelagt 
i centrala Edsbyn. Att denna kil inte blir detaljplanerad kan få 
konsekvenser på framtida bygglovhantering.                        
Kommentar                                                                       
Området väster om den nya detaljplanen längs järnvägen har en 
äldre inaktuell detaljplan. Den kil som nämns i yttrandet ligger i 
direkt anslutning till den inaktuella detaljplanen. En detaljplan ska 
vara genomförandeinriktad och kommunen har i nuläget inga planer 
för detta område. När planer för området finns, avses detaljplanering 
att ske. Den nya detaljplanen kommer då att innefatta även den kil 
som nu upphävs. Inga olägenheter med tänkt förfarande kan ses. 
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Redaktionellt                                                                              
Lst anser att grundkartan är onödigt detaljerad, vilket försvårar 
läsningen av detaljplanen. Vidare anses Lst att användnings- 
bestämmelser ska redovisas på flera ställen inom samma 
användningsområde på grund av att underjordiska ledningar delar in 
områdena i två delar.                                                         
Kommentar                                                                                
För att öka läsbarheten av planen redovisas inte underjordiska 
ledningar på antagandekartan.                                                    
Det är användingsgränserna som avgränsar markanvändningen. Att 
det finns andra typer av linjer inom området motiverar inte att 
redovisa markanvändningen inom varje underområde. När det gäller 
berört fall kommer inte de underjordiska ledningarna att redovisas. 
Inga ändringar görs när det gäller redovisningsmetodik.  

Björn Schols                                                                       
Yttrandet ovan från samrådsskedet återupprepas.                    
Kommentar                                                                               
Den kommentar som lämnats i samrådsredogörelsen ovan gäller 
även som kommentar i granskningsskedet.  

 

14.2 Planförfattarens samlade utlåtande efter granskning och 
antagande                                                                            
Mindre justeringar har gjorts i planen i enligt med redovisning ovan, 
i övrigt har redaktionell bearbetning utförts. Länsstyrelsens 
synpunkter är tillfredställande hanterade, meddelande har lämnats 
att ingen överprövning sker.  

Detaljplanen är förenlig med tillämpliga bestämmelser i miljöbalken 
och plan- och bygglagen, samt upprättad i enlighet med 
detaljplanens syfte.  

                  

15. PLANFÖRFATTARE Arne Stenberg 

 


