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              PLANHANDLING 
Innehållande planbeskrivning, konsekvensbeskrivning, administrativa frågor och samråd. Som 

separata handlingar finns plankarta med planbestämmelser. Tillägget gäller för detaljplan U25 1997-

01-08, 21-P 97-77. 
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Beslut om samråd 
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Antagen av tekniska nämnden 
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Voxna 25:3, Voxna 65:6, Voxna 

1:18, Voxna 25:2, Voxna 65:1, 
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 PLANBESKRIVNING  

1. HANDLINGAR * tillägg till planbeskrivning 

* tillägg till plankarta 

* Gällande detaljplan fastställd 1997-01-08, plankarta med 

bestämmelser och beskrivning i separata handlingar 

 

2. SYFTE OCH 

HUVUDDRAG 

2.1 Syfte  

Syftet med ändringen av detaljplanen, centrala Voxnabruk, är 

att utöka användningsmöjligheterna för kvartersmarken inom 

Voxna 25:3 samt att upphäva fastighetsindelningsbestämmelsen 

för att möjliggöra en fastighetsreglering.  

 

2.2 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. 

2.3 Planens huvuddrag 

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att genomföra 

försäljningen av hela eller del av Voxna 25:3, samt att 

genomföra försäljningsstimulerande åtgärder i form av 

möjligheter till avstyckning, delning av elabonnemang och 

planförändringar. Tekniska nämnden fattade 2013-11-20 beslut 

om att uppdra åt planavdelningen att påbörja en planprocess för 

fastigheten.  

Fastigheten är bebyggd med två byggnader (se figur 1) där 

grundskolans verksamhet avvecklades höstterminen 2013. Den 

norra byggnaden används som förskola och har för närvarande 

sju elever och två heltidsanställda. 

Detaljplanen, Centrala Voxnabruk U25, antogs 1997 och 

genomförandetiden gick ut den 8:e januari 2012. Strandskydd 

råder sedan 8:e januari 2012 på fastigheten. Voxna 25:3 består 

av kvartersmark för skoländamål i två våningar. Fastigheten är 

särskilt utpekad som riksintresseområde för kulturmiljövård, där 

karaktärsbyggnad till väsentliga delar skall bevaras. Den totala 

byggnadsarean får inte överstiga 1000 m2 och fastigheten får 

inte delas.  

2.4 Planförfarande 

Ändringen av detaljplan handläggs med enkelt planförfarande 

och förväntas kunna antas av tekniska nämnden under 2:a 

kvartalet 2014.  

2.3 Planområdet 

Fastigheten som planförslaget omfattar är lokaliserat i centrala 

Voxnabruk ca 2 mil väster om Edsbyn. Planområdet avgränsas i 

norr och öster av lokalgatan Dammvägen, som bildar en 

ianspråktagen gräns mellan Voxnan och den aktuella 
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fastigheten. Öster om fastigheten ligger lokalgatan Bruksvägen. 

Söder om fastigheten finns 2 bostadsfastigheter. 

 

2.4 Areal  

Fastigheten som omfattas av planförslaget är 7000 m2. 

 

2.5 Markägarförhållanden  

Fastigheten ägs av Ovanåkers kommun.   

3. FÖRENLIGHET 

MED 3,4 OCH 5 

KAP MILJÖ-

BALKEN  

 

3.1 Behovsbedömning, miljökvalitetsnormer och 

miljö 

Avvägning mot Miljöbalken är utförd.  

Planavdelningen gör bedömningen att genomförandet av planen 

inte kommer att medföra någon betydande påverkan på 

miljökvalitetsnormerna som åsyftas i Miljöbalken 6 kap 11 § eller 

Miljöbalken 3 kap och 4 kap att någon 

miljökonsekvensbeskrivning eller detaljerad checklista för 

miljöbedömning behöver upprättas. Bedömning är utförd utifrån 

miljöpåverkan avseende miljö, hälsa, hushållningen med mark, 

vatten och andra resurser.  

  Förutsättningar  
4. PLAN-

FÖRHÅLLANDEN 4.1 Översiktsplan  

Förslaget är förenligt med gällande översiktsplan, ÖP 2000, 

antagen i december 1999.  

4.2 Detaljplaner  

Den aktuella fastigheten ingår i detaljplanen, Centrala 

Voxnabruk U25. Detaljplanens lagakraft datum är 8 januari 1997 

och genomförandetiden för detaljplanen gick ut 8 januari 2012.  

Ändringen av detaljplanen påverkar inte underliggande 

detaljplans syfte. 

4.3 Riksintresse 

Fastigheten ingår i riksintresse för kulturvård K 580, Voxna bruk. 

Ändringen av detaljplanen antas inte påverka riksintresset 

negativt.  

5. NATUR 
5.1 Mark och vegetation 

Marken på fastigheten består av en större grusplan, ett antal 

parkeringsplatser samt lek- och idrottsytor som har används av 

skolan. Resterande markområden är gräsytor med ett fåtal träd. 

Fastigheten avgränsas av ett stängsel.  
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6. BEBYGGELE-

OMRÅDEN 6.1 Befintlig bebyggelse  

Fastigheten består av två huvudbyggnader, varav en står tom 

för tillfället och den andra används som förskola. Byggnaderna 

avskiljs med stängsel. Voxnaskolan är särskilt utpekat och båda 

byggnader är lokaliserad inom riksintresset för kulturmiljövård. I 

inventeringen ”Bebyggelse i Ovanåkers kommun del 1” är 

Voxnaskolan klassad inom grupp II ”övriga byggnader med stort 

kulturhistoriskt värde, vilket bevarande kan anses vara 

väsentligt allmänt intresse”. Klassificeringen är inte juridiskt 

bindande.  

    

Figur 1. Bilden till vänster är gamla Voxnaskolan och till höger förskolan. 

Planändringen bedöms inte medföra någon väsentlig skada på 

riksintresset syfte eller Voxnaskolans kulturhistoriska värde.  

6.2 Reglering av bebyggelse  

I nuvarande plan är regleringen S, skola. Utnyttjandegraden e2 

är 1000m2 och området får inte delas in i flera fastigheter. 

Fastigheten är särskilt utpekad q riksintressant kulturmiljö, där 

karaktärsbyggnader till väsentliga delar ska bevaras. Åtgärder 

som förändrar utseendet kräver bygglov. Vid underhåll, 

eventuell ombyggnad och helt ny byggnation skall traditionella 

material och färgtyper användas och färgsättningen ska vara 

historisk riktig.  

 

Figur 2.  Utdrag ur gällande detaljplan 
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Följande bestämmelser upphävs eller ersätts: 

 

Följande bestämmelser berörs inte av tillägget: 

 

 

6.3 Användning av mark och vatten 

S, skola står kvar med tilläggen C centrumändamål och B 

bostad.  Bedömningen är att en bestämmelse om reglering av 

byggrätten är uppenbart obehövlig. U-områden i underliggande 

detaljplan berörs inte av tillägget.  

 

Exploateringsgrad och lämplighet av tillkommande byggnader 

och verksamheter prövas av Miljö- och byggnämnden. 

Tyngdpunkten i bedömningen ska vara kulturell anpassning, 

placering samt lämplighet på plats.  

 

 

Figur 3. Ny reglering av Voxna 25:3  

7. STRANDSKYDD 

OCH 

VATTENDRAG 

Enligt bestämmelsen i underliggande plan råder strandskydd på 

den aktuella fastigheten sedan 9 januari 2012 då 

genomförandetiden för underliggande plan gick ut. 

Ovanåkers kommun avser inte att prova strandskyddet i 

samband med ändringen av den nuvarande detaljplanen.  

Vid framtida bygglov prövas strandskyddet i separat process.   
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8. Geotekniska 

förhållanden 9.1 Geologi  

Geoteknisk undersökning  

Huvuddelen av fastigheten är idag bebyggd, liksom angränsade 

fastigheter. Några komplikationer anses därmed inte föreligga 

och några geotekniska undersökningar har därför inte bedömts 

som nödvändigt i planprocessen.  

Radon 

Mätningar har gjorts inne i de båda byggnaderna. 

Planavdelningen har i samråd med miljöavdelning gjort 

bedömning att planområdet är lågriskområde för radon.  

  Konsekvensbeskrivning 

9. KONSEKVENS- 

BESKRIVNING 9.1 Konsekvenser av tillägget  

Markanvändningen samt att möjliggöra en avstyckning av 

fastigheten kommer inte att påverka fastigheten, närområdet 

eller riksintresse negativt. Förändringen av 

användningsmöjligheterna för kvartersmarken på fastigheten 

kommer endast att utöka flexibiliteten för ägaren av fastigheten. 

  Administrativa frågor 

10. ADMINSTRATIVA-

FRÅGOR 10.1 Planförfarande och antagande  

Med stöd av 5 kap, 7 § har planförförandet bedrivits som ett 

enkelt planförfarande därför att:  

 

- planen är inte av principiell betydelse eller av stor vikt 

- planen överensstämmer med översiktsplanen  

- planen kommer inte att medföra någon betydande 

miljöpåverkan  

- planen saknar intresse för allmänheten  

Planprogram bedöms som uppenbart obehövliga.  

10.2 Huvudmannaskap  

Inget huvudmannaskap berörs av ändringen av detaljplanen.  

10.3 Genomförandetid  

Genomförandetiden för underliggande detaljplan har gått ut.  

Med stöd av kap 4, 24 § PBL förnyas genomförandetiden för 

området som planen omfattar med 5 år från den dagen planen 

vinner laga kraft.  
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  Samråd och utlåtande 

11. SAMRÅDS-

REDOGÖRELSE 

11.2 Formellt samråd enligt 5 kap 11 § PBL  

Länsstyrelsen 

Samråd har hållits med länsstyrelsen Gävleborg om lämplighet 

av åtgärden, planprocessen, strandskydd och tillvägagångssätt.  

Lantmäteriet 

Trafikverket 

Barn- och skolnämnden 

Kända sakägare 

Berörda sakägare har skriftligt blivit kontaktade via mail och 

brev om tilläggets betydelse och omfattning. 

Fastighetsförteckning över sakägare  

Beteckning av fastighetsägare och adress 

Voxna 25:1 

NN 

Voxna 25:2 

NN 

Voxna 25:3 

Ovanåkers kommun 82880 Edsbyn 

Voxna 18:1 

Ovanåkers kommun 82880 Edsbyn 

Voxna 18:1  

NN 

Voxna 65:1  

Bergvik skog väst AB, Trotzg 25 79371 Falun 

Voxna 65:4 

NN 

Voxna 65:6 

NN 
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12. UTLÅTANDE 
Länsstyrelsen (LST)  

LST redovisar att man inte har för avsikt att pröva ärendet enligt 

11 kap 10 § PBL.  

 

Riksintressen 

Då fastigheten ligger inom riksintresse för kulturmiljövård 

bedömer Länsstyrelsen att det bör finnas 

varsamhetsbestämmelser i planen.  

 

Länsstyrelsen har i övrigt inga synpunkter utifrån sina särskilda 

bevakningsområden; Mellankommunala frågor, 

miljökvalitetsfrågor, miljökvalitetsnormer, hälsa och säkerhet 

och strandskydd. 

 

Miljöbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att miljöpåverkan 

inte kan antas bli betydande att en miljöbedömning 6 kap 11 § 

och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap 12 § 

miljöbalken behöver upprättas.  

 

Övrigt 

Kommunen föreslår att detaljplanen ska upprättas genom ett 

tillägg till gällande detaljplan. Länsstyrelsen delar inte den 

bedömningen av val av planförfarandet.  

 

Länsstyrelsen bedömer att ny detaljplan bör upprättas då 

markanvändningen föreslås ändras.  

 

Planförfattarens kommentarer 

Ovanåkers kommun har en lång tradition av att arbeta med att 

bevara våra värdefulla kulturmiljöområden.  

 

Underliggande detaljplan, Centrala Voxnabruk, antagen 1996-

12-12 har en varsamhetsbestämmelse q på aktuell fastighet, 

som innebär att karaktärsbyggnad till väsentliga delar skall 

bevaras. Varsamhetsbestämmelsen i underliggande detaljplan 

berörs inte av tillägget. Ovanåkers kommun bedömer att 

nuvarande varsamhetsbestämmelse ger ett fullgott skydd till den 

utpekade fastigheten.  

Ovanåkers kommun gjorde i ett tidigt skede en avvägning 

mellan alternativa planprocesser. Då planuppdraget ansågs vara 

av begränsat intresse och inte av stor vikt bedömdes planens 

syfte kunna genomföras genom att göra ett tillägg till nuvarande 

detaljplan med enkelt planförfarande. Länsstyrelsen föreslår att 

en ny detaljplan bör upprättas för aktuell fastighet då 

markanvändningen föreslås ändras. Ovanåkers kommun delar 

inte denna uppfattning och föreslår att planen ska antas som 

tillägg till nuvarande detaljplan.  

Efter en avstämning om yttrandet, per telefon, med ansvarig 

handläggare på Länsstyrelsen Gävleborg godkändes val av 

planprocess. Skrivning om varsamhetsbestämmelser ger 

anledning till ett förtydligande i planbeskrivning under punkt 6.2, 

reglering av bebyggelse. I övrigt föranleder synpunkterna inga 

förändringar i planhandlingen eller i planförfarande. 
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Miljö- och byggavdelningen  

Miljö- och byggavdelningen framför synpunkter på att 

användningsområdena täcker in en stor variation av 

verksamheter och att det därmed skulle behövas en specifikation 

om vilken typ av verksamheter man avser och att användningen 

skola bör specificeras till en av byggnaderna.  

 

I övrigt framförs redaktionella synpunkter på planhandlingen.  

 

Planförfattarens kommentarer 

Under planarbetet har en lämplighetsprövning av 

användningsområden skett på aktuell fastighet. Bedömningen är 

att skol-, bostads- och centrumverksamhet är lämpligt på 

platsen. Att specificera skola till en av byggnaderna är vanskligt 

då framtida förändringar är svåra att förutse, desamma gäller 

centrumändamål. Betydande olägenheter och vilken verksamhet 

som är lämplig på plats avgörs följaktligen i bygglovsskedet. 

Voxna 65:6 NN 

Framför synpunkter kring att den aktuella fastigheten bör 

innehålla ytor för parkändamål. Detta för att möjligheten till lek- 

och idrottsytor inte ska försämras för barn och ungdomar. Vidare 

ska lekutrustningen finnas kvar där då den tillhör de boende i 

Voxnabruk.   

 

Planförfattarens kommentarer 

I underliggande detaljplans planhandling, som gäller tillsammans 

med tillägget, under punkten Friytor, lek och rekreation finns 

följande skrivelse: ”Kommunalt iordningställda lekplatser finns 

inom skolan och förskolans tomt för deras verksamheter.” I 

planens närområde finns både en idrottsplats, samt områden 

avsatta för natur. Bedömningen är därmed att tillgången på 

friytor för lek är god inom närområdet. Synpunkterna föranleder 

således inga förändringar i detaljplanen.   

Frågan angående lekutrustning kan inte regleras inom planen. 

Synpunkten har skickats vidare till ansvarig tjänsteman.  

Övriga sakägare 

Samtliga övriga kända sakägare har inget att erinra mot förslag 

till ”ändring av detaljplan för centrala Voxnabruk, Voxna 25:3 

genom tillägg”. 

13. PLANFÖRFATTARE Erik Lundh, fysisk planerare 

 


