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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 berörda myndigheter, föreningar och enskilda 

som har ett väsentligt intresse av detaljplanen. Samtliga synpunkter som inkommer 

sammanställs, kommenteras och vägs in i planprocessen.  

Detaljplanen handläggs med standardförfarande 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 detaljplanearbetet 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 Bakgrund 

Inom fastigheten Södra Edsbyn 13:119 bedrivs den kommunala förskolan Fölet. Byggnaden 

uppfördes 1976 som lekskola och har mellan 1988 och 2001 använts som kontor. Underliggande 

detaljplan ändrades till detta ändamål 1993. Tidsbegränsat bygglov beviljades 2001 för 

förskoleverksamhet och förlängdes 2011. Vid årsskiftet 2015-2016 upphör det tidbegränsade 

bygglovet och det är ej möjligt att förlänga lovet ytterligare. Planarbetet är initierat av 

fastighetsägaren till Södra Edsbyn 13:119, då den pågående förskoleverksamheten avses att 

fortsätta även efter årsskiftet. Fastighetsägaren har även haft önskemål om att kommunen ska 

prova lämpligheten av andra framtida verksamheter inom fastigheten.  Om 

förskoleverksamheten inte upphör inom angiven tid, blir verksamheten olovligt. Miljö- och 

Byggnämnden är då skyldig att ingripa enligt 11 kap. PBL. 

1.2 Planens syfte och huvuddrag 

Detaljplanens syfte är att: 

 möjliggöra en fortsatt skolverksamhet,  

 prova möjligheten till att i framtiden bedriva andra verksamheter, 

 utöka byggrätten och möjliggöra en säkrare parkeringslösning inom Södra Edsbyn 

13:119 

Inom ramen för detaljplanens tryggas även parkeringen i korsningen Åkergatan och 

Apoteksgatan.  

1.3 Planområdet 

Planområdet är lokaliserat i centrala Edsbyn vid korsningen Åkergatan och Apoteksgatan inom 

del av fastigheten Södra Edsbyn 13:119 och Södra Edsbyn 50:1. 

1.4 Markanvändning 

Inom planområdet finns idag en förskoleverksamhet med en lekplats, grönytor och två stycken 

komplementbyggnader. Norr och väster om förskolan finns parkeringsplatser med utfarter mot 

Åkergatan och Apoteksgatan. 

1.5 Markägoförhållande 

Marken inom planområdets ägs av Alfta-Edsbyns Fastighets AB och Ovanåkers kommun. 

1.6 Samrådets syfte 

Syftet med samrådsskedet 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.  
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1.7 Processen 

Detaljplanen genomförs med standardförfarande. Vilket innebär samråd, granskning av förslaget 

utifrån inkomna yttrande och antagande före laga kraft. 

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 betydande miljöpåverkan enligt PBL 4 kap 34§ och 

MKB-förordningen. Om behovsbedömningen visar att detaljplanen kan antas medföra 

betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning innehållande en miljökonsekvensbeskrivning 

(MKB) upprättas. 

En behovsbedömning har tagits fram i samråd med Länsstyrelsen och finns bifogad i 

planhandlingarna under checklista för behovsbedömning, miljö. 

2.2 Checklista för behovsbedömning, miljö 

Detaljplanen bedöms inte medföra någon betydande påverkan enligt Miljöbalken 3 eller 4 kap. 

Någon miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt Miljöbalken 6 kap, 11,12 §§ har därför inte 

upprättats. 

3. Tidigare ställningstagande 

3.1 Översiktsplanen, ÖP 2000 och fördjupad tätortsplan för Edsbyn 

Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP 2000, antagen i december 1999 och 

fördjupade tätortsplan för Edsbyn antagen 1991. 

3.2 Detaljplaner 

Planområdet ingår som en del i detaljplanen ” Del av kv. STOET, Södra Edsbyn 13:119, 13:156, 

13:160 m.fl.” och en mindre del ingår i ”Stadsplan över kv. Stoet och Fölet m.m.” Båda 

detaljplanerna har ett tillägg avseende upphävande av tomtindelningar inom 

stadsbyggnadsplaner, antagen 2013.  

Genomförandetiden för detaljplanen ”Del av kv. STOET” gick ut 1998. I detaljplanen finns 

användningen lokalgata, och kontor och bostad. Kontorsändamålet regleras i planen med en 

utnyttjandegrad på 450 m2. En liten del av planområdet är avsatt som bostadsändamål för 

parkering med korsprickad mark där endast garage och uthus får uppföras. Stadsplan över kv. 

Stoet och Fölet m.m. omfattas av mark som inte får bebyggas. 

3.3 Skydd 

Detaljplanen omfattas inte av några särskilda intressen eller skydd enligt miljöbalken och 

kulturminneslagen.  
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4. Förutsättningar och förändringar 

4.1 Mark och vegetation 

Marken består av förskolan och en grusbelagd parkering (P-parkering i plankarta). Inom 

förskoleområdet finns gröna ytor för lek och utevistelse samt vegetation bestående av buskar 

och björkträd. Förskoleområdet avgränsas även av ett stängsel. 

4.2 Geologi 

Geotekniskt förhållande 

Inga befintliga grundundersökningar finns registrerade inom planområdet.  SGU 
jordartskartering visar att det västra området består av lera-silt och den östra delen av 
älvsediment.  

Markföroreningar 

Inga kända markföroreningar inom planområdet eller i dess närområde. 

Radon 

Kommunens underlagskarta för Radon anger att området är mark med lågrisk för radon. Vid 

nybyggnation ska radonundersökning göras enligt gällande krav.  

4.3 Bebyggelse  

Befintlig bebyggelse 

Inom planområdet finns en befintlig föreskolebyggnad. Byggnaden är i en våning. Byggnaden har 

två stycken komplementbyggnader som underordnar sig huvudbyggnaden.  

Användning av planområde/Ny bebyggelse 

Detaljplanen medger skola, centrumändamål, kontor och bostäder för att ge fastigheten en 

flexibilitet i användningen. Möjlighet till ytterligare exploatering möjliggörs också inom 

fastigheten jämfört med den gamla detaljplanen. Behovsbedömning av lämplig verksamhet har 

gjorts efter parkeringsbehov, platsens lämplighet och fastighetens läge i tätorten. 

Planbestämmelser 

Markanvändning 

S-Skola 

Alla slags skolor, undervisningslokaler samt komplement till skolverksamheten. 
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K-kontorsändamål  

Med kontorsändamål menas kontorsverksamhet, konferenslokaler och liknande personaltät 

verksamhet med liten varuhantering. Verksamheten får inte medföra betydande olägenheter för 

omgivningen. 

C-centrumändamål 

Med centrumändamål menas sådan verksamhet som bör ligga centralt och som inte bedöms 

medföra betydande olägenheter för omgivingen.  

B-Bostäder 

Bostäder samt bostadskomplementbyggnader. 

Marken närmast Åkergatan ska hållas byggnadsfri med avseende på trafiksäkerhet. Bebyggelsen 

begränsas till två våningar. Exploateringsgrad och lämplighet av tillkommande byggnader och 

verksamheter prövas av Miljö- och byggnämnden. Tyngdpunkten i bedömningen ska vara 

placering och lämplighet på plats.  

Planbestämmelser 

Egenskapsbestämmelser 

II- högsta antal våningar. 

Prickmark – mark där byggnad inte får uppföras 

Ute- och lekmiljöer 

Plan- och bygglagen ställer krav vid anordnande tomter av ska det finnas tillgång till tillräckligt 

stor friyta lämplig för lek och utevistelse. Tillgång till ändamålsenlig föreskole- och skolgård 

spelar en viktig roll i barns och ungas bildning samt i deras sociala och fysiska utveckling.  De 

båda allmänna intressena av tillräcklig yta för lek och utevistelse samt, parkering kommer ofta i 

konflikt med varandra. Inom skoltomten ska friytan ha företräde.  

Inom och i direkt anslutning till planområdet finns grönytor för lek och utevistelse, se karta s.9. 

Innanför skolområdet finns lek- och gemensamhetsytor för förskolebarnen och växtlighet i form 

av träd och buskar. Växtligheten bör i så stor utsträckning som möjligt bevaras så länge den inte 

innebär någon risk för människors hälsa och säkerhet. Friytorna inom skolområdet är placerade 

så barnen själva kan ta sig dit.  Direkt utanför planområdet finns lekplats och pulkabacke inom 

samma fastighet. Möjlighet finns att utöka och iordningställa större lekytor mellan 

parkeringsytan och befintlig skolgård.  
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4.4 Trafik 

Gatunät, parkering, angörning och utfart 

Två lokalgator går genom planområdet. Åkergatan är en viktig passage för barn och ungdomar 

från Lillboområdet, söder om planområdet till Celsiusskolan. En cykelväg längs Åkergatan är 

under uppbyggnad. Den nya detaljplanen påverkar inte dragningen av cykelvägen utan bedöms 

kunna inrymmas inom allmän platsmark. Trafikmätning har utförts för Åkergatan, trafikflödet får 

ses som normalt för en tätort (under 500 fordon per dygn).  Apoteksgatan har en betydligt 

mindre trafik och nyttjas nästan enbart av fastigheterna längs gatan.  

I nuläget finns det fyra in- och utfarter från planområdet, två från Åkergatan och två från 

Apoteksgatan. De två in- och utfartsgatorna från Åkergatan avser avlämning av elever och 

inlastning av varor. Infarterna från Apoteksgatan avser parkeringsytan i nuvarande detaljplan.  

 
Kartan visar en illustration över nuvarande förhållanden, kommande och möjliga förändringar inom 

planområdet. Den röda linjen visar rörelsestråken från planerade parkeringsanläggningar. 

Detaljplanen ska medverka till att trafiksituationen till och från planområdet förbättras. Trafiken 

som förskolan förväntas alstra är dels en mindre mängd personbilar/cyklister som tar sig till och 

från förskolan och enstaka varutransporter. Bedömningen är att det behövs sju stycken 

parkeringsplatser för hämtning och lämning och cirka 4 stycken parkeringsplatser för lärare. 

Parkering för lärare sker inom nuvarande parkeringsanläggning i korsningen Åkergatan och 

Apoteksgatan. Parkering för hämtning och lämning av barn med bil kommer att förflyttas till den 

norra delen av kvartersmarken för skolområdet (Södra Edsbyn 13:119). Parkeringsanläggning 

kan vid behov utökas i södergående riktning om det inte inskränker på barnens behov av 
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utemiljöer. Nuvarande angörning för avlämning och hämtning av barn längs Åkergatan ersätts 

med en cykelparkering som ansluter till den nya GC-vägen. Förändringarna innebär att bilar inte 

behöver backa ut på en trafikerad väg utan att hämtning och lämning kan ske avskilt från övrig 

trafik, vilket ökar tryggheten och säkerheten för barnen. Apoteksgatan är även betydligt mindre 

trafikerad än Åkergatan. Cykelparkering ansluter direkt mot GC-vägen längsmed Åkergatan. 

Entrén för förskolan är även på den östra fasaden vilket medför att inga barn behöver vistas i 

direkt närhet av biltrafik från avsedda parkeringar till entrén. (se kartskiss s.9) 

Planbestämmelser 

Allmänna platser 

LOKALGATA – Avsedd för all trafik som har sitt mål vid gatan 

Kvartersmark 

Parkering – Självständig parkeringsanläggning 

Egenskapsbestämmelse 

Utfartsförbud – körbar förbindelse får inte anordnas 

4.5 Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Området ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp, vilket innebär att 

kommunen är huvudman för ledningsnätet fram till fastighetsgräns. 

Dagvatten 

Ovanåkers kommun kommer att ta fram en dagvattenpolicy. Den kommer bland annat behandla 
hur dagvatten ska hanteras vid nyanläggning av dagvattenlösningar samt ange riktlinjer för när 
åtgärder på befintliga system anses nödvändiga.  
 
Kommunen verkar idag för lokalt omhändertagande av dagvatten (LOD).   

Befintliga system 

I området finns ett väl utbyggt dagvattensystem av traditionell typ. Genom planområdet finns 

en dagvattenledning från fastigheterna öster om planområdet. Dagvattenledningen ansluter till 

Åkergatan för att sedan rinna vidare norrut. Om utsläppspunkten bedöms ha så stora 

föroreningshalter att en rening behövs, förespråkas rening via filterbrunn innan utsläpp. 

Anläggning av sådana brunnar kan göras inom allmän platsmark norr om fastigheten innan 

utsläpp till recipient.  

Elenergi 

Utbyggt ledningssystem finns inom området. Nya tekniska anläggningar som betjänar 

planområdet, bedöms vara komplement och kan medges inom ramen för redovisad 
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markanvändning. Lämplighetsprocessen avseende tekniska anläggningar sker i 

bygglovsprocessen. 

Elektronisk kommunikation 

Inom planområdet finns tillgång till tele- och bredbandsnät.  

Uppvärmning 

Fjärrvärme finns inom området men är ej anslutet till förskolan. Vid nybyggnad eller 

förändringar i befintligt byggnadsbestånd är det viktigt ur hållbarhetssynpunkt, att miljövänliga 

och energisnåla byggnader uppförs.  

4.6 Sociala frågor 

Jämställdhet, tillgänglighet och trygghet 

Detaljplanens genomförande kommer att leda till att jämställdhet, tillgängligheten och 

tryggheten förbättras inom och till och från planområdet. Jämställdheten förbättras, då det blir 

enklare att nå fastigheten, då planens genomförande innebär förbättringar avseende 

tillgängligheten för framförallt gång- och cykeltrafikanter. utfartsförbudet längs Åkergatan och 

Apoteksgatan innebär att fordon inte kan backa ut som tidigare vilket förbättra tryggheten för 

oskyddade trafikanter. Tryggheten ökar också då all personbilstrafik till och från fastigheten 

kommer att angöras via Apoteksgatan. I övrigt är tillgängligheten till planområdet acceptabel, 

nivåskillnaderna är små och kvartersmarken har god framkomlighet från allmän platsmark. 

4.7 Störningar 

Befintlig bebyggelse/Ny bebyggelse 

Nuvarande verksamhet har funnits i snart 15 år. Inga anmälningar om att verksamheten har varit 

störande, har kommit till kommunens kännedom. Övrig verksamhet som kan bli aktuell inom 

planområdet kommer till största delen att bedrivas inomhus. Verksamheterna bedöms inte 

medföra någon ökad omgivningspåverkan. 

Då detaljplanen omfattar bostadsändamål vilket utgör en förändring jämfört med gällande 
detaljplan. Gällande förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, ska följas:  

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en 
bostadsbyggnads fasad, och 2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 
uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden.  

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att 
bullret inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.  

För avsteg från riktvärdena skall förordningens avstegsprinciper följas. 

 

Befintlig trafik 
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Någon bullerutredning har inte gjorts i samband med detaljplanen. Bedömningen är att buller 

från trafiken är begränsad. 

Samlad störningsbedömning 

Verksamheterna kommer till största delen att bedrivas inomhus. Verksamheterna bedöms 

således inte medföra någon ökad omgivningspåverkan. Vidare har befintlig verksamhet en tyst 

sida från vägen.  

5. Planens konsekvenser 

5.1 Konsekvensbeskrivning 

Konsekvensbeskrivningen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som erfordras för ett samordnat och ändamålsenligt genomförande 
av detaljplanen.  

Konsekvensbeskrivningen har dock ingen självständig rättsverkan. Beskrivningen är vägledande 

vid genomförandet av detaljplanen. 

Kommunala konsekvenser 

Planen innebär att förskoleverksamheten kan fortsätta att bedrivas inom fastigheten.   

Konsekvenser för allmänheten 

Konsekvenserna för allmänheten blir små. Framförallt är detaljplanen positiv ur ett socialt och 

trygghetsperspektiv, då trafiksäkerheten ökar efter detaljplanens genomförande.  

Konsekvenser för enskilda fastigheter 

 SE 13:119 

Södra Edsbyn 13:119 påverkas genom att denna detaljplan ger mer flexibel användning än den 

tidigare och får en användning som överensstämmer med pågående verksamhet.  

Södra Edsbyn 50:1 

Fastigheten påverkas i den mån att den pågående projekteringen av GC-vägen från Lillbo till 

Celsiusområdet kan genomföras planenligt. Trafiksäkerheten mot Åkergatan förbättras även då 

utfartsförbud råder.  

6. Administrativa frågor 

6.1 Planförfarande och tidplan 

Detaljplanen genomförs med standardförfarande enligt följande tidplan om detaljplanen inte 
överklagas. 

Samråd: september 2015 
Granskning: oktober-november 2015 
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Antagande: november 
Laga kraft: december 

Laga kraft: tre veckor efter antagandet av detaljplanen 

6.2 Huvudmannaskap  

Kommunen är huvudman för allmän platsmark. 

Fastighetsägarna ansvar för att kvartersmarken, såsom nybyggnationer samt underhåll av mark 

och lokaler, sköts enligt gällande lagstiftning. 

6.3 Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dagen planen vinner laga kraft. 

6.4 Ekonomiska frågor 

Detaljplanen bekostas av Alfta Edsbyns fastighets AB, därför ska ingen planavgift tas ut för 

planområdet. 

6.5 Fastighetsrättsliga frågor 

Ledningsrätt 

Ledningsrätt för allmänna ledningar ska ges för de ledningar som finns på kvartersmark. 

7. Samrådrådsredogörelse 

7.1 Formellt samråd enligt 5 kap 11 § PBL 

Länsstyrelsen Gävleborg 

Länsstyrelsen redovisar att de inte har några synpunkter utifrån sina särskilda 

bevakningsområden; riksintressen, mellankommunala frågor, miljökvalitetsnormer, hälsa och 

säkerhet och strandskydd. 

Barns utemiljöer 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör resonera kring föreskolegårdens storlek och hur den 

förhåller sig till boverkets nya vägledning och allmänna råd för barns utomhusmiljö, BFS 2015:1. 

Framförallt bör ett resonemang föras kring förskolans dimensionerade storlek, placering av 

förskola i täta trafikmiljöer, placering och avgränsning av lekytor inom kvartersmark för 

ändamålet samt att friytor inom kvartersmark för skola ska ha företräde framför parkeringsytor.  

Vidare föreslås även kvartersmarken för skola, centrum, kontor och bostäder att utökas norrut 

mot Apoteksgatan.  

Trafikfrågor 

Kommunen bör lägga större vikt på att beskriva hur hämtning/lämning ska ske och hur detta 

påverkar barnens trygghet. 
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Kommentar 

Förskolebyggnaden är ca 450 kvadratmeter stor och den totala ytan för skoländamål uppgår till 

ca 3500 kvadratmeter inklusive ca 350-400 kvm parkeringsyta, som har anlagts under 

detaljplaneprocessen, inom fastigheten för förskolan. Parkeringsytan används övrig tid av 

besökare till de närbelägna hyreshusen inom samma fastighet.  

Förskolan är en tvåavdelningsskola och inrymmer ca 35-40 barn. Det totala antalet barn kan 

skifta något från år till år. Räknar man bort parkering samt den nuvarande förskolebyggnaden 

ger detta en ca 60-65 kvm friyta per elev. Vilket ligger inom de dimensionerade måtten för barn i 

förskolan.  I direkt anslutning till skolområdet finns även stora grönytor med bl.a. pulkabacke 

och lekplats. Detaljplanförslaget innehåller en stor blandning av framtida verksamheter vilket 

länsstyrelsen står bakom. Att binda detaljplanen med ytor för lek, samt parkering med 

egenskapsbestämmelser, känns då onödigt planbestämmelserna med största sannolikhet blir 

överflödiga i samband med annan användning. En bedömning av lämplighet anses kunna 

hanteras inom Miljö- och byggnämndens uppdrag för lovgivning. En utökning mot Apoteksgatan 

är inte aktuell, dels på grund av att det skulle få stora konsekvenser för kommunens tillgång på 

parkeringar. Planområdet utökas dock något i öster inom samma fastighet. 

Synpunkter och kommentarerna föranleder tillägg och förtydligande i planbeskrivningen under 

kapitlet 4.3 Bebyggelse och 4.4 Trafik utifrån synpunkterna och rapporten 2015:8 Gör plats för 

barn och unga samt BFS 2015:1 Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid 

fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet. 

8. Granskningsutlåtande  

8.1 Inkomna yttranden från formell granskning enl. plan och bygglagen 5 

kap 18 §  

Länsstyrelsen Gävleborg 

Bedömning enligt 11 kap 10§  
Länsstyrelsen redovisar att de inte har för avsikt att överpröva ärendet enligt 11 kap 10 §.  I 
övrigt framför Länsstyrelsen Gävleborg inga synpunkter på planhandlingarna.  

9. Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har tagits fram av fysisk planerare Erik Lundh Ovanåkers kommun. Karttekniker 

Marit Andersson har tagit fram grundkarta och bistått med information och administrativt 

arbete med planhandlingarna.  

 


