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Planbeskrivningen 
Det är plankartan som är juridiskt bindande med bestämmelser enligt Plan- 
och bygglagen (PBL) eller Miljöbalken (MB) och detta dokument, 
planbeskrivningen, skall förtydliga de bestämmelser som plankartan 
redovisar genom resonemang och analyser. 
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Inledning 
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 förändringar av mark- och 
vattenanvändningen ska ske mot bakgrund av vad som från allmän 
synpunkt sett är en lämplig utveckling. Mark får tas i anspråk för att 
bebyggas endast om den från allmän synpunkt är lämpligt för ändamålet. 
En detaljplan ska också tillgodose både lokala, regionala och nationella 
mål och lagar. När man tar fram en detaljplan sker detta i samråd med 
länsstyrelsen och andra berörda myndigheter, föreningar och enskilda som 
har ett väsentligt intresse avseende den aktuella detaljplanen. Samtliga 
synpunkter som inkommer sammanställs, kommenteras och vägs in i 
planprocessen. 
 

Så här görs en detaljplan 
Planbesked 
Den som vill undersöka möjligheten att bygga något ansöker om 
planbesked hos kommunen. I planbeskedet beskrivs vad man vill bygga, 
var man vill bygga och i vilken omfattning. Planeringsavdelningen 
presenterar ansökan för kommunstyrelsen som beslutar om processen 
skall påbörjas eller inte. 
 

Samråd 
Om ett positivt planbesked ges påbörjas arbetet med att ta fram en 
samrådshandling. Syftet med handlingen är att få ett så bra 
beslutsunderlag som möjligt genom att samla in kunskap och 
sammanställa denna. Synpunkter samlas in från länsstyrelsen, 
lantmäterimyndigheten, andra berörda kommuner, kända sakägare, 
boende som berörs och enskilda i övrigt som har ett väsentligt intresse av 
planförslaget. De synpunkter som kommer in under samrådstiden 
sammanställs i en samrådsredogörelse. Planhandlingarna justeras efter 
inkomna synpunkter. 
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Granskning 
Innan detaljplanen kan antas skall den vara tillgänglig för granskning under 
minst två veckor vid standardförfarande. Granskningens syfte är att visa 
det bearbetade planförslag som kommunen har för avsikt att anta och 
samtidigt ge berörda intressenter en sista möjlighet att lämna synpunkter. 
Inkomna synpunkter sammanställs sedan i ett granskningsutlåtande som 
skall innehålla en redovisning av kommunens ställningstaganden och 
förslag med anledning av synpunkterna. I de fall kommunen inte 
tillgodosett inkomna synpunkter bör det ges en tydlig motivering. 

 
Antagande 
När granskningsutlåtandet har skickats ut kan planen antas av 
kommunstyrelsen eller kommunfullmäktige. Sakägare som inkommit med 
skriftliga synpunkter under samråds- eller granskningsskedet vilka inte 
blivit tillgodosedda kan överklaga beslutet hos Mark- och miljödomstolen. 
Länsstyrelsen kan välja att överpröva detaljplanen.  
 

Laga kraft 
När tiden för överklagande och överprövning har gått ut (tre veckor efter 
att antagandet tillkännagivits) vinner detaljplanen laga kraft om ingen 
överklagan eller beslut om överprövning har inkommit. Om däremot 
överklagan eller beslut om överprövning inkommit vinner planen laga kraft 
alternativt förkastas efter avgörande i domstol. 

  
 
 Planhandlingar 
 Plankarta med bestämmelser 
Planbeskrivning 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta 
 

Bilagor 
Undersökning för strategisk miljöbedömning 2021-12-17 
Naturvärdesinventering, Nabban   2022-02-23 
Fågelinventering     2022-05-25 
Arkeologisk utredning     2022-06-16 
PM geoteknik       2022-05-20 
MUR/Geoteknik      2022-05-20 
VA- utredning      2022-05-17 
Bullerutredning      2022-04-01  

Här befinner vi oss nu 
i processen 
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Planens huvuddrag 
Planförfarande 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med plan- och 
bygglagen (SFS 2010:900). 
 

Planområdet  
Planområdet omfattas av en del av fastigheten Alfta Kyrkby 11:5 vilken ägs 
av Ovanåkers kommun. Fastigheten köptes av kommunen 1963.  

Figur 1 Planområdet markerat med rött 
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Marken utgörs av en västlig utlöpa av Nabbaberget. Sluttningen ner mot 
Kyrktjärns östra sida är till stora delar skogbevuxen. Området ligger strax 
sydost om Alfta centrum med närhet till handel, service och skola och i 
direkt anslutning till Kyrktjärn med badplats, grillplats och brygga. På 
fastigheten finns även ett elljusspår och ett promenadstråk passerar över 
fastigheten, rundar Kyrktjärn och leder tillbaka till Alfta centrum. 
 
I avstyckningsprotokollet står att läsa: ”Styckningslotten är avsedd att 
användas för Alftas tätort såsom fritidsområde. Vidare ska lotten användas 
som tomtplats för skidlift, skidstuga m.m. Lotten är lämplig härför”.  
  

Bakgrund och syfte  
Att tillskapa attraktiva boendemiljöer är angeläget i Ovanåkers kommun, 
både för att stimulera inflyttning men också för att öka rörligheten på 
bostadsmarknaden vilket i sin tur ökar utbudet av olika boendeformer. 
Attraktivt boende kan vara närhet till vatten och natur utan att för den skull 
ligga långt från handel och service. Attraktivt boende kan även vara ett 
boende där stor vikt läggs på hållbarhet och möjligheten till en sund livsstil. 
Området Nabban vid sjön Kyrktjärn i Alfta har de förutsättningar som krävs 
för att skapa denna attraktivitet.  
Områdets nuvarande nyttjande för fritidsändamål skall i och med planen 
säkerställas. Sammanlagt omfattar föreslagen exploatering 10-13 
friliggande villor. 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för byggnation av attraktiva 
bostäder med hög kvalitet i samspel med naturen samt att tillvarata, 
stärka och tillgängliggöra friluftsområdets verksamhet med målsättningen 
att bibehålla grön infrastruktur och biologisk mångfald. 

  

Värdegrunder 
Ovanåkers kommun liksom övriga kommuner i Sverige kan i sitt arbete 
 med detaljplaner översätta internationella, nationella och regionala mål 
och miljömål till lokala åtgärder. I planen avser Planeringsavdelningen att 
främja god bebyggd miljö, levande skogar, biologisk mångfald och 
ekosystemtjänster. 
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Agenda 2030 
Agenda 2030:s mål nummer tre har lyfts in vid detaljplanearbetet i Nabban; 
 

Mål 3: God hälsa och välbefinnande 
Att säkerställa hälsosamma liv och främja välbefinnande för alla i alla 
åldrar. 
Hur uppnår vi detta mål i detaljplanen? Genom att i planbestämmelser 
trygga området som fritidsområde så att ett varierat utbud av 
verksamheter och rekreativa värden tryggas. 
 

Sveriges miljömål  
Tre av Sveriges totalt 16 miljömål har lyfts in i detaljplanearbetet. De två 
miljömålen definieras av riksdagen så här; 
 

God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam 
livsmiljö samt medverka till en god regional och global miljö. Natur- och 
kulturvärden ska tas till vara och utvecklas. Byggnader och anläggningar 
ska lokaliseras och utformas på ett miljöanpassat sätt och så att en 
långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra resurser främjas. 
Hur uppnår vi detta mål i detaljplanen? Genom placering och utformning av 
tomtmark, byggnader och vägar på ett sätt så att platsens naturliga 
förutsättningar tas till vara. Dispositionen av marken ger ett samspel 
mellan bebyggelse och natur och skapar en välbalanserad helhet.  
 

Levande skogar 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas 
samtidigt som den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden 
och sociala värden värnas. 
Hur uppnår vi detta mål i detaljplanen? Planens bestämmelser för 
markanvändning tar sin utgångspunkt i genomförd naturvärdesinventering 
där biologisk mångfald och natur- och kulturvärden inventerats och 
analyserats. 
 

Ett rikt växt- och djurliv 
Tätortsnära natur som är värdefull för friluftslivet, kulturmiljön och den 
biologiska mångfalden värnas och bibehålls samt är tillgänglig för 
människan. 
Hur uppnår vi detta mål i detaljplanen? Planens bestämmelser syftar till att 
stärka och utveckla områdets befintliga naturvärden samt öka 
tillgängligheten till området. 
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Lokala ställningstaganden  
Genom att planera för en mark- och vattenanvändning där ekologiska 
processer vägs in kan marken användas på ett mer hållbart sätt. Då kan vi 
även i framtiden räkna med de nyttor naturen ger oss, till exempel rent 
vatten, pollination av växter, motståndskraft mot oönskade förändringar 
samt god hälsa genom möjligheten att vistas i naturen. Den biologiska 
mångfalden och områdets befintliga ekosystemtjänster (nyttor som 
naturen ger) skall värnas i detaljplanen så att dessa värden efter planens 
genomförande finns kvar.  
 

Grön infrastruktur 
Grön infrastruktur betyder nätverk av livsmiljöer, strukturer, naturområden 
samt anlagda element som utformas, brukas och förvaltas så att biologisk 
mångfald bevaras och att ekosystemtjänster främjas. Nabban med sin 
skogbevuxna sluttning mot Kyrktjärnen har idag en fungerande grön 
infrastruktur som skall värnas i detaljplanen så att dess funktion efter 
planens genomförande kan bibehållas.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
Hållbart byggande 
Användningen av energi, mark och material skall ske på ett 
resursbesparande och miljöanpassat sätt. Kommunen har genom 
markanvisningsavtal möjlighet att tillse att dessa mål uppfylls i samband 
med försäljningen av tomtmark.   
 

Social hållbarhet 
 Social hållbarhet kan uppnås när alla individer får sina rättigheter 
 respekterade.   
Samhällsplanering kan användas för att skapa förutsättningar för social 
hållbarhet. I detaljplanearbetet vid Nabban har dialog och samtal med 
medborgare och aktörer i samhället påverkat planens utformning. 
Detaljplanen väger in frågor som tillgänglighet, integration, trygghet, 
folkhälsa, arkitektur och byggnadskultur, detta konkretiseras genom 
planens bestämmelser.   
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Planförslag 
Planens innehåll 
Genomförandetiden för detaljplanen är 10 år. Planområdet begränsas till 
ca 40% av fastighetens totala yta på ca 45 hektar.  Att begränsa planens 
yta till att enbart innefatta den del vi i dagsläget har behov av utgår från 
ställningstagandet att respektera samhällets utveckling och inte genom 
planläggning hindra framtidens ännu icke uttalade behov. 
 

Bostäder 
Inom planområdet föreslås bostadsbebyggelse i form av 13 friliggande 
enbostadshus. Planen medger bostadsbebyggelse i souterräng för att 
nyttja markens naturliga sluttning ner mot Kyrktjärn på ett positivt sätt och 
för att ge möjlighet till fria siktlinjer från samtliga bostäder. Mellanrum 
mellan tomterna är en viktig del i att främja den gröna infrastrukturen och 
möjligheten att röra sig genom området. Skalan på ny bebyggelse tar sin 
utgångspunkt i områdets terrängförhållande och befintliga 
bebyggelseskala.  

 
Friluftsliv / Natur 
Friluftsområdet Nabban innehåller en före detta slalombacke som på 
senare tid använts som ”bikepark”, ett elljusspår 2,5 km långt samt flertalet 
stigar, en toppstuga som sköts av Alfta Ösa OK, två konstverk ”Jättar” som 
står i den före detta slalombacken, en badplats med bryggor både för bad 
och fiske, omklädningshytt, torrdass samt vindskydd. Från Alfta centrum 
kan man via väg och stig gå runt Kyrktjärn. Vid Nabban går denna stig 
alldeles vid vattnet och utgör där en del av elljusspåret. Stigar samt 
elljusspåret nyttjas även för ridning. I samband med byggnation av 
bostadshus enligt planen kommer elljusspårets sträckning behöva 
anpassas till de nya förhållandena genom omdragning på en del av 
sträckan. 

Planbestämmelse kvartersmark 
B Bostäder - Användningen bostäder används för områden för olika 
former av boende av varaktig karaktär. Även bostadskomplement ingår i 
användningen. 
 

E Tekniska anläggningar -  Användningen tekniska anläggningar 
inrymmer områden för tekniskt ändamål. 
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Genom att jobba med grön infrastruktur vid planläggningen av området 
ska rörligheten och öppenheten för både djur, natur och människa 
beaktas. 
Variationsrikedomen för friluftsliv i området är stor och ett av planens 
syften är att stärka denna genom att tillvarata befintligt utbud men även 
att genom planbestämmelser möjliggöra utveckling av friluftsverksamhet.  
Kommunen har i samband med planläggningen initierat en utredning som 
skall ge förslag på hur friluftsområdet Nabban kan utvecklas både vad 
gäller innehåll och utformning. 
 

 

 
Trafik 
Vägar och utemiljö inom planområdet bör där det är rimligt ges en 
utformning för att uppfylla kraven för god tillgänglighet. 
Området angörs från Alfta via Skindravägen alternativt från länsväg 301 
avfart Runemovägen via Skindravägen. Från Skindravägen går en väg via 
en planskild korsning under riksväg 50 fram till planområdet, denna väg 
har kommunalt huvudmannaskap. 
 

  

Planbestämmelse allmän plats 
N Natur - Användningen natur används för att reglera naturmark som 
till exempel grön och skogsområden.  
Användningen natur innefattar alla typer av friväxande natur. I 
användningen ingår även mindre park-, vatten- och friluftsanläggningar 
och andra komplement för naturområdets användning. Det kan till 
exempel vara anlagda gångstigar, motionsslingor, gång- och cykelvägar 
eller utrymmen för omhändertagande av dagvatten. 
 

Egenskapsbestämmelser allmän plats med kommunalt 
huvudmannaskap 
MV- Mark och vegetation. Kommunen kan i detaljplan reglera mark och 
vegetation på allmänna platser. 

Planbestämmelse vattenområde 
W Vattenområde - Bestämmelsen vattenområde används vid 
planläggning av områden som ska vara öppet vatten eller för områden 
där kommunens avsikt med planeringen är att karaktären av öppet vatten 
ska finnas kvar. 

Skidåkare på Kyrktjärnen 
vid Nabban 1902 
Foto Agnes Andersson 
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 Bil  
Inom planområdet anordnas vägen med kommunalt huvudmannaskap 
med vändplan dimensionerad för avfallsbil vid södra änden av 
bostadsområdet. Körbanebredden inom området är 5,5 meter med 
vegetationsklädda svackdiken för omhändertagande och infiltration av 
dagvatten.  
 

Parkering 
Boendeparkering sker på den egna fastigheten. Bostadshus placeras 7 
meter in från fastighetsgräns för att ge utrymme för uppställning av två 
bilar. Besöksparkering sker på tomtmark. Parkeringsplatser för nyttjande 
av området för friluftsliv anordnas i befintligt läge.  
 

Gång och cykel 
Gång- och cykelväg planeras till friluftsområdet med kommunalt 
huvudmannaskap för att öka tillgängligheten och ge valmöjlighet att ta sig 
till och från området utan bil.  
Inom bostadsområdet sker gång- och cykel i blandtrafik och gatan 
utformas utan trottoarer. 
 

 Kollektivtrafik 
Närmaste busshållplats i två riktningar finns på Långgatan cirka 1,1 km 
från planområdet. Ett sätt att stimulera kollektivt resande är att anlägga en 
väderskyddad cykelparkering vid denna hållplats. Ingen ny kollektivtrafik 
planeras tillkomma i och med denna detaljplan. 

Planbestämmelse allmän plats 
GATA - Användningen gata används för att reglera gator avsedda främst 
för trafik inom en tätort eller för trafik som har sitt mål vid gatan. En gata 
är en allmän plats som är avsedd för både för fordonstrafik och gång- och 
cykeltrafik. En gata avgrenas från huvudnätet och ingår i lokalnätet med 
lägre framkomlighet och ofta många utfarter. 
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Förutsättningar 
Tidigare ställningstaganden 
Översiktsplan 
I ÖP 2030 (Översiktsplan Ovanåkers kommun) är området vid Nabban 
utpekat som ett fritidsområde. Detaljplanens syfte är att säkerställa 
Nabban som fritidsområde och ge förutsättningar för utveckling av 
befintliga och nya verksamheter. 
 

Tematisk översiktsplan 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
Kyrktjärn finns upptagen i den tematiska översiktsplanen för 
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen lagakraftvunnen 2011-01-13. 
Området på Kyrktjärns östra sida är utpekat som LIS-område för rörligt 
friluftsliv och turism. Detaljplanens bestämmelser sker i linje med detta 
utpekande. 
 

Beslut om planläggning 
Beslut om planuppdrag fattades av Tekniska nämnden 2019-02-14. 
 

Strandskydd 
Planområdet berörs av strandskydd. Kommunen anför som särskilt skäl 
för dispens från strandskyddet att: 

• Området är utpekat som ett LIS- område för rörligt friluftsliv och 
turism. 
 

Områden planlagda för bostadsändamål i detaljplanen hamnar utanför 
strandskyddszonen och kommer därmed inte att påverka allmänhetens 
tillgång till strandområdet, ej heller innebära en negativ inverkan på 
livsvillkoren för djur- och växtlivet.   
Till friluftsområdet finns idag en väg med tillhörande parkeringsyta, vidare 
från den och in i området leder en grusväg för underhållsfordon till 
befintliga friluftsanläggningar såsom vindskydd, utedass samt förråd. 
Både befintlig parkeringsyta samt tillfartsväg ligger inom 
strandskyddszonen.  Från befintlig tillfartsväg löper även en 
granulatbelagd väg till vattenreservoaren placerad en bit upp i den 
nedlagda slalombacken. Tillfartsvägen till det planerade bostadsområdet 
samförläggs med befintlig väg från parkeringsytan för att sedan leda 
vidare mot området för bostäder. Den nya vägen kommer vid sträckan 
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över den nedlagda slalombacken att hamna inom strandskyddszonen, 
men ovanför befintlig väg. 
Kommunen anför som särskilt skäl för dispens från strandskyddet 
gällande den nya vägen att: 

• Området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften. 

• Området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget 
allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. 

 

Nya ställningstaganden 
Attraktivitetsgrunden förändras över tid, utveckling och mod krävs för att 
hitta attraktiva lägen för nyetablering av bostäder. Att integrera boende, 
friluftsliv och fritidsaktiviteter med varandra minskar risk för zonering av 
verksamheter och bidrar därmed till ökad trygghet, integration och 
tillgänglighet.  
 

Detaljplan 
Fastigheten Alfta Kyrkby 11:5 är inte detaljplanelagd sedan tidigare. 
 

Natur och miljö 
Mark och vegetation 
Nabban, en västlig utlöpa av Nabbaberget, sluttar ner mot Kyrktjärnen. 
Området består av uppvuxen blandskog som delvis gallrats ut. Stenblock 
och mindre höjder ger karaktär åt terrängen. I den östra delen av 
fastigheten utanför planområdet finns en nyckelbiotop på 0,9 ha barrskog 
där det finns rikligt med döda träd och högstubbar. 
En naturvärdesinventering enligt SIS 1990000:2014 utfördes under 
senhösten 2020 av Ekologigruppen. Den ligger till grund för de 
ställningstaganden som gjorts i fråga om grönytors utbredning och 
innehåll samt vägars och bostäders placering med målet att bibehålla och 
skapa en god grön infrastruktur och biologisk mångfald inom 
planområdet. Planerad bebyggelse ligger inom områden med två olika 
naturvärdesklasser, klass 3 (Påtagligt naturvärde) och klass 4 (Visst 
naturvärde). Planens bestämmelser utformas för att möta dessa 
förutsättningar genom att befintlig vegetation runt tomtmark samt väg inte 
får påverkas i samband med exploatering. Särskild hänsyn skall ges äldre 
träd samt död ved. Vid eventuellt behov av avverkning inom tomt- och 
vägmark bör ved sparas och placeras ut i närliggande skogsområde i syfte 
att främja biologisk mångfald.  
  

Fågelliv 
I Naturvärdesinventeringen konstaterades förekomst av hackmärken efter 
spillkråka. En fågelinventering genomfördes därför under våren 2022 för 
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att tydligare kunna fastställa förekomsten. Inventeringen påvisar inte 
någon häckning eller förekomst av spillkråka inom området. Två arter, 
rödvingetrast och gulsparv, vilka är rödlistade och kategoriseras som 
”Nära hotad” har en möjlig häckning inom området. Grönfink, rödlistad och 
kategoriserad som ”Starkt hotad” på grund av en sjukdom som drabbat 
arten noterades också inom området och kan ha en möjlig häckningsplats 
där. I samband med planens genomförande är målsättningen är att 
minimera påverkan på växt- och djurliv då mark som inte tas i anspråk för 
byggnation inte får påverkas. Detta säkras genom planbestämmelser. 
 

Artskydd 
Genomförandet av detaljplanen får inte påverka växt- och djurliv på ett 
negativt sätt. En  planbestämmelse (MV) skyddar mark och vegetation 
inom allmän plats med kommunalt huvudmannaskap med syfte att 
bibehålla de förutsättningar som krävs för att upprätthålla befintlig 
livsmiljö för de arter som finns i området.  
 

Fornlämningar 
Inom planområdet nära strandlinjen vid Kyrktjärn finns en fornlämning 
registrerarad sedan tidigare av Riksantikvarieämbetet, det är en 
fångstgrop.  
I samband med planläggningen har en arkeologisk utredning genomförts 
av Länsmuseet Gävleborg på uppdrag av Ovanåkers kommun med syfte 
att fastställa om fler fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar 
finns inom området. En genomgång av historiska kartor och 
terrängskuggning har genomförts samt en okulär besiktning på plats, 
provgropsgrävning, undersökning av lämningar samt GPS-inmätning. Två 
områden med äldre åkermark med tillhörande röjningsrösen påträffades 
samt sju enskilt liggande röjningsrösen.  
I samband med detaljplanens genomförande kommer erforderliga 
åtgärder vidtas enligt Länsstyrelsens beslut gällande hantering av 
lämningar.  
 

Geotekniska förhållanden 
Enligt Sveriges geologiska undersökning (SGU) föreligger ingen risk för 
skred inom området. 
En geoteknisk utredning har genomförts i samband med planarbetet för 
att tydliggöra beskaffenheten hos befintliga jordlager samt 
grundvattensituationen. Resultatet visar att det i området inte föreligger 
risk för stabilitetsproblem. Den generella jordlagerprofilen består av ett 
tunt lager mulljord ovan morän på berg. Moränen är generellt blockrik. 
Inom planområdet skall markvegetation och träd sparas där inte bygg- och 
anläggningsåtgärder kräver markåtgärder. Detta förhållningssätt minskar 
risk för erosion då växternas rötter håller kvar markmaterialet.  
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Radon 
Planområdet ligger inte inom riskområde för radon enligt Sveriges 
geologiska undersökning (SGU).  
 

Grundvatten och avvattning 
För att kontrollera grundvattnets beskaffenhet föreslås vattenprov tas och 
analyseras från närliggande brunnar före exploateringen. Detta för att ha 
som referens, om diskussion angående eventuell påverkan skulle uppstå. 
 

Grundvatten 
I och med de dagvattenåtgärder som planeras finns ingen risk för 
förorening av grundvattnet. 
 

Avvattning 
Området avvattnas idag genom naturlig infiltration via markvegetationen. 
 

Områdets karaktär 
Kulturhistoriskt sammanhang 
Stationssamhället Alfta utvecklades vid sekelskiftet 1800-1900 ur Alfta 
kyrkby då järnvägen anlades mellan Bollnäs och Orsa. Under 1960-1970-
talet upplevde Alfta en stor inflyttningsvåg på grund av framväxten av två 
stora industrier.  
På Kyrktjärns västra och södra sida breder odlingslandskapet ut sig, norr 
om Kyrktjärn passerar riksväg 50 och parallellt med denna järnvägen som 
idag inte är i bruk. 
Vid Kyrktjärns östra kant stiger den skogbeklädda sluttningen Nabban upp 
mot Nabbaberget. Skogen har alltid varit en viktig resurs i bondesamhället 
och utgjort en del av det välstånd som alftabönderna innehaft. Det öppna 
odlingslandskapet samt skogsmarken utgör tillsammans kulturlandskapet 
runt Alfta. Samhällsutvecklingen under senare delen av 1900-talet då 
industrier anlades på tidigare åkermark har till viss del bidragit till en 
förändring av detta kulturlandskap.  
 

Flygbild Alfta med omnejd 1950 
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Befintlig bebyggelse i Nabban 
Fritt liggande i skogssluttningen ner mot Kyrktjärn ligger tre mindre 
fritidshus, alla på ofri grund inom fastigheten Alfta Kyrkby 11:5. Dessa är 
av enklare karaktär och uppförda i en tid då fritidshus inte hade 
åretruntstandard. Byggnaderna angörs via stig alternativt via skogsbilväg. 
Två av dem är äldre timrade härbren som placerats med gaveln mot 
vattnet och försetts med altaner. Enklare uthus kompletterar fritidshusen. 
Till den numera nedlagda slalombacken hör några enklare 
servicebyggnader. Högst upp i den före detta slalombacken ligger en 
timrad toppstuga kallad Nabbastugan med tillhörande grillplats. Stugan 
sköts av Alfta-Ösa OK och är flyttad till platsen från Älvkarhed, Viksjöfors. 
På dess brokvist står årtalet 1834. En vattenreservoar ligger vid 
slalombacken och tjänar Alfta samhälle. Vid Kyrktjärn finns en badplats 
med brygga samt brygga för fiske. Till badplatsen hör en enkel 
omklädningshytt, torrdass och förråd. 
 

Värdefull karaktär 
Området karaktäriseras av glest placerade mindre byggnader av enkel 
karaktär med en tydlig omsorg om skala och detaljer. De är uppförda i trä 
alternativt klädda med träpanel. Byggnaderna omges av högvuxen och 
ibland tät grönstruktur. Väsentligt för området i framtiden är att bibehålla 
tankar kring skala, placering i terrängen, detaljutformning samt varje 
enskild byggnads unika värden. 
Områdets befintliga kulturvärden bestående av fritidshusbebyggelse ska 
respekterats och har givits förutsättningar att bevaras genom planens 
bestämmelser. Äldre bebyggelse skall kunna samexistera med ny 
bebyggelse utan att dess kulturhistoriska värde minskas. En avvägning 
gällande möjlig exploateringsgrad grundar sig i betydelsen av att tillräckligt 
mycket grönstruktur lämnas mellan fastigheterna för att behålla 
skogsmarkskaraktären samt att hänsyn tagits till befintliga naturobjekt 
som stenblock, äldre träd samt formationer i terrängen vid planeringen av 
tomternas placering och antal.  
 

Utformning samt utförande  
En bedömning med utgångspunkt i kulturvärden har gjorts både inom 
planområdet men även för hur ny bebyggelse kan komma att inverka på 
det omgivande kulturhistoriska landskapet. Ny bebyggelse inom 
planområdet skall förhålla sig till områdets förutsättningar på ett likartat 
sätt som befintliga fritidshus då hänsyn till topografi, vegetation och 
exploateringsgrad ges hög prioritet i planen.  
Stor vikt i detaljplanen läggs på att behålla områdets karaktär av 
skogssluttning så att ingen negativ påverkan på kulturlandskapet i eller 
utanför planområdet skall ske.  
Samtliga byggnader inom planområdet skall utföras med fasadmaterial av 
trä. Mark som inte tas i anspråk för byggnation inom kvartersmark skall 

Nabbastugan vintern 1966 
Fotograf Fritz Hed 
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ges förutsättningar att bibehålla sin karaktär av skogsmark och dess 
höjdläge får inte förändras ej heller hårdgöras. Dessa bestämmelser syftar 
även till att skapa goda förutsättningar för infiltration av dagvatten inom 
området. 
För att byggnader inte skall blockera siktlinjer och ge ett klumpigt intryck 
bör de utformas så att dess kortaste sida ligger parallellt med gatan. 
Byggnadskroppar bör av samma anledning utföras rätvinkliga. För att klara 
tillgänglighetskraven inom kvartersmark samt ett effektivt nyttjande av 
ytan kan byggnader med fördel utformas i souterräng. Detta angreppssätt 
gynnar dessutom en minimal förändring av markens naturliga lutning 
samt främjar sikten genom området. En enkel markering av tomtmarkens 
utbredning tydliggör för de som vistas i naturområdet vad som är privat 
mark och ger en anvisning hur man kan röra sig mellan tomter. 
 

 
Figur 2 Exempel på uppstolpad grundläggning med stolpar av trä vilket ger ett diskret 
angreppssätt på naturmarken, Järvsö 

 
 

Egenskapsbestämmelser kvartersmark 
Utformning och utförande 

b - Bestämmelser om utförande reglerar byggnadsteknik. Bestämmelsen 
betecknas på plankartan med b eller med olika symboler. Det kan till 
exempel vara regleringar av en lämplig schaktningsnivå eller att en viss del 
av marken ska vara genomsläpplig eller inte får hårdgöras 
 

e - Bestämmelser om utnyttjandegrad tillämpas på kvartersmark för att 
reglera bebyggandets största eller minsta omfattning. 
 

f -  Kommunen kan i detaljplan reglera delar på byggnadsverk, 
fasadutsmyckningar, material och färgsättning samt typer av byggnader. 
Bestämmelser om utformning kan användas om det finns särskilda skäl 
att ta hänsyn till, som förhållanden på platsen eller i omgivningen. 
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n -  Markens anordnande och vegetation. Syftet med sådana 
bestämmelser kan vara att skapa goda boendekvaliteter eller att behålla 
en viss karaktär i ett område. Syftet kan även vara att göra marken lämplig 
ur hälso- och säkerhetssynpunkt. 
 

Att reglera höjd med avseende på utformning kan handla 
om den inverkan som byggnadens höjd och volym får på 

upplevelsen av den byggda miljön, som att skapa ett vackert 
gaturum eller att bevara en viss utsikt.  
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Service 
Nabban ligger cirka 1,5 kilometer från centrala Alfta centrum där både 
kommersiell och offentlig service finns i form av mataffär, skola, förskola, 
idrottshall, vårdcentral med mera. 
   

Figur 3 Illustrationsplan över planområdet med föreslagen placering samt orientering av byggnadskroppar 
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Teknisk försörjning 
All teknisk försörjning skall förläggas i vägkropp i samband med 
utbyggnaden av den nya tillfartsvägen.  
 

Vatten och spillvatten 
Inom planområdet kommer nya ledningar för vatten och spillvatten dras 
och de delar som planläggs för teknisk anläggning, bostäder och gata 
planeras utgöra verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 
avloppsreningsverk klarar den ökade belastningen från planområdet då 
dagvatten separeras från spillvattnet och tas om hand lokalt inom 
planområdet. 
Den nya verksamheten inom planområdet kopplas på befintliga ledningar 
för vatten och spillvatten söder om riksväg 50. 
För att ansluta spillvatten från planområdet till befintligt ledningsnät krävs 
att en avloppspumpstation anläggs. Ett område planläggs för teknisk 
anläggning för att möjliggöra denna funktion. 

 
Dagvatten 
Dagvatten från vägar och kvartersmark samlas upp i öppna 
vegetationsklädda diken, dessa infiltrerar och fördröjer dagvattnet samt 
binder partiklar och föroreningar innan det infiltrerar ner till 
dagvattenrecipienten som är Kyrktjärn. Recipient för planområdet är 
vattenförekomst MS_CD: WA65641381, Kyrktjärn vilken i dag är klassad 
med måttlig ekologisk status, med målet god ekologisk status. Vidare 
är Kyrktjärn klassad med ej god kemisk status, med målet god kemisk 
status. Bedömningarna bygger i hög grad på modeller och 
expertbedömningar då mätdata till stor del saknas. 
Vid extrema flöden kommer dagvatten att ledas på ytan utan att påverka 
bebyggelsen negativt då områdets skogsmarkkaraktär utgör en naturlig 
vattenuppsamlare.  
Delar av problemen med ekologisk status kan kopplas till morfologiska 
förändringar och dålig kontinuitet hos de vattendrag som avbördar 
Kyrktjärn orsakade av vattenkraftens reglering. 
Bedömningen att Kyrktjärn i dag inte uppnår god kemisk status baseras på 
expertbedömningar som gör gällande att denna typ av sjöar normalt sett 
har problem med bromerad difenyleter samt kvicksilver och 
kvicksilverföroreningar. 
 
Med föreslagen hantering av dagvatten och avlopp inom planområdet är 
bedömningen att uppsatta miljökvalitetsnormer för Kyrktjärn möjliga att nå 
vid detaljplanens genomförande. 
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Uppvärmning 
Energiförbrukningen i nybyggnationer är idag så låg att det inte motiverar 
en utbyggnad fjärrvärmenätet med hänvisning till det långa avståndet till 
befintligt nät. Ny bebyggelse förutsätts använda lokala lösningar för 
uppvärmning. 

 
El 
Anslutning till befintligt elnät vilket ägs av Ellevio kommer behöva göras. 
Ledningar förläggs i ny väg. För att täcka samtliga fastigheters behov 
kommer nätstation med erforderlig kapacitet förläggas inom området.  

 
Avfallshantering 
Sortering av fraktioner sker via hushållskärl vid den egna fastigheten. 
Vändytor för avfallsbil dimensioneras så att backande fordon undviks. För 
avfallshanteringen ansvarar BORAB (Bollnäs Ovanåkers Renhållnings Aktie 
Bolag).  

 
Störningar, hälsa och säkerhet 
Buller 
 

 
En bullerutredning har genomförts med syfte att kartlägga ljudnivåer från 
trafik vid de planerade bostadshusen för nuläget och för ett prognosår, 
2040, samt med avseende på industriverksamheter i närområdet. 
Resultatet från utredningen visar att riktvärden för både trafik- och 
industribuller uppfylls vid de planerade bostädernas fasader. 

 
 Tillgänglighet 
 Byggnader inom planområdet skall vara åtkomliga för räddningsinsatser 
enligt BBR 5:72. Ingen byggnad får ha längre avstånd än 50 meter till 
uppställningsplats för räddningsfordon. Vändplan inom bostadsområdet 
dimensioneras så att räddningsfordon kan vända. 
 

Enligt Svensk författningssamling (SFS) Förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader gäller att buller från spårtrafik och 
vägar inte bör överskrida 
   1. 60 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. 
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 Planens konsekvenser 
Bedömning av betydande 
miljöpåverkan 
 
 I detaljplaneprocessen är ambitionen att minimera detaljplanens negativa 
påverkan på miljön och behov av skyddsåtgärder föreskrivs som 
planbestämmelser så att betydande miljöpåverkan inte uppkommer. 
 

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 
När kommunen upprättar en detaljplanplan ska det göras en så kallad 
strategisk miljöbedömning om genomförandet av planen kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. För att ta reda på om en strategisk 
miljöbedömning behöver upprättas görs en undersökning. Denna 
undersökning resulterade i ställningstagandet att en strategisk 
miljöbedömning enligt Miljöbalken inte behöver upprättas då planens 
genomförande inte antas innebära betydande miljöpåverkan. 
Undersökningen finns som bilaga till detta dokument. 
 

Påverkan på natur 
Skogsmark 
I samband med utbyggnad av väg och bostäder kommer skogsmark att 
behöva tas i anspråk. Utanför tomtmark samt vägområde får inte 
avverkning eller påverkan på markvegetationen ske enligt föreslagna 
planbestämmelser. Vid avverkning av större träd bör dessa sparas och 
placeras ut inom skogsmarken för att gynna biologisk mångfald och 
kompensera för förluster i samband med avverkning. Inom kvartersmark 
reglerar planbestämmelser graden av möjligheten att hårdgöra ytor samt 
påverkan på befintlig markvegetation. Ett restriktivt förhållningssätt till 
avverkning av framförallt äldre träd skall gälla generellt inom planområdet. 
 

Hälsa och säkerhet 
Detaljplanen bedöms inte ha negativ påverkan på hälsa och säkerhet. 
 

 Folkhälsa 
Då ett av planens huvudsyften är att stärka, tillgängliggöra och ge 
möjlighet till utveckling av Nabban som ett tätortsnära friluftsområde 
kommer planens genomförande ha en positiv inverkan på folkhälsa både 
för boende i Alfta samhälle vilka ges möjlighet att nyttja området för 
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fritidsaktiviteter och rekreation såväl som för de boende inom området. 
Detaljplanen ger möjlighet att utöka befintlig parkeringsyta som tjänar 
friluftsområdet och kommunen planerar att bygga ut gång- och cykelväg 
till Nabban för att därigenom öka allmänhetens tillgång till friluftsområdet. 

 

Omgivningspåverkan 
Buller och luftkvalitet 
Ny bebyggelse och verksamheter inom planområdet bedöms inte påverka 
omgivningen i sådan omfattning att det kan anses ha negativ inverkan 
gällande buller och luftkvalitet. 
 

Estetisk och visuell påverkan 
Nabbans sluttning ner mot sjön Kyrktjärn är väl synlig från Alfta och 
länsväg 301. Utbyggnad av bostäder på denna sluttning kommer att ha 
visuell påverkan på Alfta samhälle med kringliggande bebyggelse och 
förbipasserande bilister. Att skapa en genomtänkt bebyggelse som kan 
bidra med höga arkitektoniska och estetiska värden i sitt samspel med 
naturen är ett av planens viktigaste mål. Genom att i detaljplanen ha 
bestämmelser för byggnaders placering, skala och anpassning till platsens 
naturliga förutsättningar kan utbyggnationen av Nabban ske i samspel 
med naturen och friluftslivet i området och därigenom öka Nabbans 
attraktionskraft både som friluftsområde och bostadsområde.  
 

Detaljplanens 
genomförande 
Nedan redogörs för de organisatoriska, ekonomiska, tekniska och 
fastighetsrättsliga åtgärder som krävs för detaljplanens genomförande 
samt de konsekvenser detta innebär för fastighetsägare och andra 
berörda. Även information om kommande avtal redovisas.  
 

Organisatoriska och administrativa 
frågor 
Huvudmannaskap  

Kommunen är huvudman för allmän plats (naturmark och väg) i 
detaljplanen. Kommunen är också huvudman för allmänna vatten- och 
spillvattenledningar inom planområdet genom det kommunala 
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driftsbolaget Helsingevatten. För övriga ledningar (el, fiber, tele mm) är 
respektive ledningsägare huvudman.  

 
Genomförandetid 
Detaljplanen föreslås få en genomförandetid på 10 år. Detaljplanen 
bedöms kunna genomföras under genomförandetiden.   

 
Ansvarsfördelning 
Kommunen ansvarar för framtagande av detaljplan och erforderliga avtal 
för detaljplanens genomförande. Kommunen ansvarar även för 
myndighetsutövning vid granskning av lov och anmälan.  
Kommunen ansvarar för att allmänna anläggningar inom detaljplanen 
byggs ut. Kommunen via Helsingevatten ansvarar för att vatten- och 
avloppsledningar byggs ut. Respektive ledningsägare ansvarar för att 
ledningar byggs ut till kvartersmarken. Om möjligt samordnas byggnation 
av vägar, vatten- och avloppsledningar samt övriga ledningar.    
Lantmäterimyndigheten beslutar i kommande fastighetsbildningsärenden 
kopplade till detaljplanens genomförande.  
Kommande byggherre ansvarar för byggnation av samtliga byggnader och 
anläggningar inom kvartersmarken.  

 

Ekonomiska frågor 
Kostnader för detaljplanens upprättande kommer att tas ut i samband 
med bygglovshantering via uttag av planavgift. Det kommunala 
verksamhetsområdet för vatten  och avlopp kommer att utökas så att det 
innefattar planområdet. Avgifter för anslutning till vatten- och avloppsnätet 
kommer att tas ut enligt för tidpunkten gällande taxa.  
Kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar inom detaljplanen 
bekostas av kommunen med möjlighet till hel- eller delfinansiering av 
exploatör av kvartersmarken. Utveckling, drift och skötsel av natur- och 
friluftsområdet bekostas av kommunen. All byggnation inom kvartersmark 
bekostas av exploatör.  
Kostnader för åtgärder gällande fornlämningar och övriga kulturhistoriska 
lämningar som måste hanteras enligt länsstyrelsens beslut bekostas av 
ansvarig exploatör. 

 
Avtal 
Kvartersmark i detaljplanen planeras att anvisas via markanvisningsavtal 
till en exploatör i samband med detaljplanens antagande. Marken säljs via 
marköverlåtelseavtal i samband med bygglov för att säkerställa att 
området bebyggs innan försäljning. Markanvisningsavtalet kommer 
innehålla principer för köpeskilling, underlag för fastighetsbildning, 
principer för samarbete under utbyggnadsskedet och principer för 
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fördelning av kostnader för detaljplanens genomförande. 
Markanvisningsavtalet kan även innehålla principer för bebyggelsens 
utformning och anpassning till naturen. 

 

Tekniska frågor 
Samtliga ledningar samförläggs i gata genom samordnad 
markentreprenad. 
Genom utbyggnad av vatten- och avloppsledningar till planområdet finns 
även möjlighet att ansluta närliggande bostadsområde till kommunalt 
vatten och avlopp. 
Utbyggnad av allmän plats och kvartersmark ska samordnas för att 
minimera omgivningspåverkan och påverkan på naturmiljön. Tillfart till 
området är begränsad i höjd under riksväg 50 varför tillfart av byggtrafik till 
området kan behöva ske via alternativa vägar. Detta undersöks i samband 
med planering av arbetena och erforderliga avtal med 
samfällighetsföreningar som sköter gemensamhetsanläggningar för väg 
tecknas.  
Elljusspårets sträckning behöver justeras i samband med detaljplanens 
genomförande, detta ombesörjs av ansvarig enhet inom projektet. 
Utveckling av friluftsområdet sker oberoende av detaljplanens 
genomförande och hanteras av ansvarig enhet inom kommunen. 
Exploatören ansvarar för eventuella kompletterande utredningar på 
kvartersmark som kan vara nödvändiga för detaljplanens genomförande.  
 

Fastighetsrättsliga frågor 
Befintliga förhållanden 
Planområdet ligger inom fastigheten Alfta Kyrkby 11:5 vilken ägs av 
Ovanåkers kommun. Fastigheten har inga inskrivna rättigheter. Fyra 
oinskrivna rättigheter finns inom detaljplaneområdet varav tre äldre 
upplåtelser för fritidshusbebyggelse samt en upplåtelse för ett konstverk. 
Detaljplanen omfattar del av vattenområdet Kyrktjärn vilket är outrett.  
De tre befintliga upplåtelserna för fritidhusbebyggelse kommer inte 
påverkas i samband med planens genomförande. Planläggningen innebär 
att marken planläggs som allmän plats Natur, detta får till följd att de 
byggnader som idag står på ofri grund kommer att kunna underhållas och 
finnas kvar i befintligt utförande däremot ges de inte möjlighet till 
utveckling. 

 
Fastighetsbildning 
I samband med försäljning av kvartersmark enligt detaljplanen måste 
fastighetsbildning i enlighet med detaljplanen genomföras. Kvartersmark 
avsedd för avloppspumpstation kan komma att avstyckas till en egen 



 

29 
 

fastighet. Kommunen ansvarar för att ansöka om och bekosta 
fastighetsbildning i relation till lantmäteriet. Detaljplanen kräver i övrigt 
ingen fastighetsbildning för sitt genomförande.  
 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 
Alfta Kyrkby 11:5 avstår ca 15 500 kvadratmeter mark till kvartersmark för 
bostäder. Exakt område kommer att fastställas av lantmäteriet i samband 
med fastighetsbildning. Inga övriga fastigheter berörs fastighetsrättsligt av 
detaljplanen.  
 

Medverkande tjänstepersoner 
Planhandlingarna har upprättats av planarkitekt Hanna Gäfvert, 
Planeringsavdelningen Ovanåkers kommun i samverkan med följande 
tjänstepersoner 
 

Planeringsavdelningen 
Patrik Svärd, fysisk planerare 
Johan Olanders, planeringschef 
Hannah Linngård, mark- och exploateringsingenjör 

 
Gatuavdelningen 
Jens Olsson, GIS- ingenjör 
Lars Engman, mätningstekniker 
Frida Jonsson, GIS- ingenjör 
Ulf Ståhlberg, gatuchef 
 
 
Kommunstyrelseförvaltningen 
Planeringsavdelningen 
 
 
 
 
Johan Olanders   Hanna Gäfvert  
planeringschef    planarkitekt 
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