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1. Inledning 

Detaljplan för Industriområde Berga och Gretes har varit ute på samråd. Samrådet 

genomfördes under perioden 20 januari till 10 februari 2020. Under samrådet erbjöds de som 

berörs av planens innehåll möjlighet att inkomma med synpunkter på planhandlingarna. 

Denna samrådsredogörelse redovisar inkomna synpunkter och den fortsatta hanteringen av 

planärendet.  

Under samrådet inkom 16 yttranden, varav 8 från myndigheter och bolag och 8 från 

privatpersoner, föreningar och kommungrupper. Personnamn anges inte. Yttrandena har 

sammanfattats i samrådsredogörelsen och är i sin helhet diarieförda och finns tillgängliga hos 

Ovanåkers kommun.  

2. Sammanfattning av inkomna synpunkter 

Nedan sammanfattas och kommenteras inkomna synpunkter. I kommentaren lämnas också 

förslag på hur inkomna synpunkter tillvaratas i den fortsatta planeringen.  

Länsstyrelsen i 

Gävleborg 

2020-02-11 

Sammanfattande bedömning 

Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen behöver beskriva hur 

snöhanteringen planeras, för att minska belastningen till närliggande 

vattenförekomster. Kommunen behöver också föra ett resonemang 

om risken med att ha bostäder och industri i direkt anslutning till 

varandra. För att detaljplanen ska vara möjlig att genomföra bör 

kommunen innan granskningsskedet inventera och redovisa vilka 

biotopskydd som finns inom området och hur dessa ska hanteras. 

Detaljplanen innebär att jordbruksmark tas i anspråk. Kommunen ska 

redovisa huruvida behovet av industrimark kan tillgodoses på annan 

mark inom kommunen eller inte. 

Synpunkter utifrån Länsstyrelsens särskilda 

bevakningsområden/statliga intressen 

Miljökvalitetsnormer 

Ytavrinningen sker via småbäckar till närliggande vattenförekomst 

(Muckeltjärn) som inte uppnår ”God ekologisk status” på grund av 

mänsklig aktivitet. Det innebär morfologiska förändringar, ökad 

belastning av närsalter och andra oönskade ämnen. De närliggande 

vattenförekomsterna ska uppnå ”God ekologisk status” (MKN) år 

2027. Dagvattensystemet leds till dessa vattenförekomster via 

småbäckar vilket ökar belastningen på dem. 

Det är bra att kommunen skriver att dagvattenpolicyn ska följas, så 

att dagvattnet ska passera fördröjningsytor och infiltrationsbäddar 

lokalt nära föroreningskällan. Till granskningsskedet ska kommunen 

även redovisa hur och var man har tänkt sig samla snömassor nära 

föroreningskällorna. Detta för att klargöra att smältvatten inte 

kommer laka ur föroreningar och sprida dessa till närliggande 

vattenförekomster. Detta gäller även vid skyfall. 
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Hälsa och säkerhet 

Buller och risk 

I planbeskrivningen redovisas att det finns bostäder cirka 50 meter 

från planområdet, men att kommunen vid försäljning av mark bör 

anpassa lokaliseringen av tillkommande verksamhet med hänsyn till 

verksamhetens eventuella störning enligt 9 kap. miljöbalken, samt att 

tillkommande verksamheter ska följa Naturvårdsverkets vägledning 

från 2015. Länsstyrelsen anser att kommunen i planbeskrivningen 

också ska föra ett resonemang om risken med att ha bostäder och 

industri i direkt anslutning till varandra. 

I detaljplan finns möjlighet att använda planbestämmelsen J – 

Industri eller Z – Verksamheter. Enligt Boverket ska verksamheter 

med begränsad omgivningspåverkan lokaliseras inom Z – 

Verksamheter, och verksamheter med större påverkan bör lokaliseras 

inom J – Industri. Det finns ingen tydlig gräns mellan vad som ryms 

inom J – Industri eller Z – Verksamheter utan det är en bedömning 

som kommunen behöver göra från fall till fall. Länsstyrelsen 

uppmanar kommunen att överväga om Z – Verksamheter kan vara en 

lämpligare användningsbestämmelse utifrån vad som står i 

planbeskrivningen. Om kommunen står fast vid 

användningsbestämmelsen J – Industri så ska kommunen motivera 

varför denna bestämmelse används istället för Z – Verksamheter i 

planbeskrivningen. 

Förorenade områden 

Länsstyrelsen instämmer i kommunens bedömning om att det inte 

finns något som tyder på att kloridföroreningen på fastigheten S 

Edsbyn 11:72 skulle riskera att spridas till Muckeltjärn. 

Strandskydd 

Planområdet berör inte generellt strandskydd. Dikena faller under det 

generella biotopskyddet. 

Övriga synpunkter 

Biotopskydd 

Området berörs inte av generellt strandskydd, men däremot av 

generellt biotopskydd i form av öppna diken i jordbruksmark. Utifrån 

planhandlingarna går det inte att utesluta att planen även berör 

generellt biotopskydd för åkerholme, odlingsrösen och stenmurar. 

Kommunen behöver inventera och redovisa detta i den fortsatta 

planprocessen. Exempel på åtgärder som kan skada biotopen är: 

grävning, avverkning (på åkerholme), borttagande av delar eller hela 

biotopen etcetera. 

Det finns inget hinder mot att anta en detaljplan som berör ett 

biotopskyddsområde men det krävs dispens från 
biotopskyddsbestämmelserna för att genomföra planen. Därför är 

det angeläget att kommunen till granskningsskedet redovisar vilka 

biotopskyddsområden som finns inom eller i direkt anslutning till 
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planområdet, hur de påverkas och vilka särskilda skäl som finns för 

dispens. Det är även viktigt att det görs en redovisning av vilka 

kompensationsåtgärder som kan göras för att kompensera för de 

värden som går förlorade när biotopskyddsområdet påverkas. Dispens 

från biotopskyddet prövas enligt miljöbalken. Prövningen är skild 

från planprocessen men det är en fördel om dispensansökan och 

planprocessen kan samordnas. Ansökan bör göras innan detaljplanen 

antas då det annars kan bli svårt att genomföra planen. Vid 

planeringen är det viktigt att tänka på att biotoper kan tillföra 

värdefulla egenskaper i ett område. I stället för att ta bort en biotop 

kan de sparas inom eller intill det planlagda området för att bibehålla 

eller stärka till exempel estetiska värden, kulturhistoriska värden, 

naturvärden eller ekossystemtjänster. 

Jordbruksmark 

Större delen av planområdet ligger inom jordbruksmark. Exploatering 

av jordbruksmark är ett permanent ingrepp som gör att marken inte 

kan användas för livsmedelsproduktion i framtiden. Kommunen har i 

planhandlingarna beskrivit att det är brist på industrimark i Edsbyn 

och att planen tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse. 

Länsstyrelsen anser att kommunen i fortsatt planarbete ska redovisa 

och ta ställning till huruvida behovet av industrimark kan tillgodoses 

på annan mark inom kommunen eller inte. 

Sociala aspekter 

Frågan om tillgänglighet räknas sedan 2011 som ett av de allmänna 

intressena och i PBL förtydligas det att en god livsmiljö utifrån ett 

socialt perspektiv ska vara tillgänglig för alla samhällsgrupper. Det är 

därför viktigt att ta med dessa aspekter i redan i detaljplaneskedet. 

Det innebär att planprocessen även ska pröva möjligheterna för 

personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga får möjlighet 

att använda det kommande planområdet. 

Övrigt 

Väg 596 är en statlig väg och det är av stor vikt att kommunen har 

vidare dialog med väghållaren om bland annat 

hastighetsbegränsningen och anslutning till väg 596. Det kommer i 

den fortsatta processen att behöva upprättas avtal mellan 

kommunen/exploatören och ansvarig väghållare i sakfrågor. 

  

 Svar: 

Miljökvalitetsnormer 

Planbeskrivningen uppdateras med ett resonemang kring hur 

hanteringen av snömassor ska ske inom planområdet. 

Hälsa och säkerhet 

Planbeskrivningen uppdateras med att kommunen bör vid försäljning 

av mark inom området anpassa lokaliseringen av tillkommande 
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verksamhet med hänsyn till verksamhetens eventuella störning enligt 

9 kap. miljöbalken. 

Plankartan uppdateras så att delar av planområdet enbart tillåts för 

Z - verksamheter. Områdena för J-Industri motiveras i 

planbeskrivningen. 

Förorenade områden 

Noteras. 

Strandskydd 

Noteras. 

Övriga synpunkter 

Biotopskydd 

En inventering av biotopskyddet kommer att genomföras. Åtgärder 

som kan skada biotopsområdet kommer att identifieras och 

kompensationsåtgärder föreslås. Ansökan om dispens för 

biotopskydd kommer att skickas in innan detaljplanen antas.  

Jordbruksmark 

Planbeskrivningen uppdateras kring huruvida syftet med planen går 

att tillgodose på annan mark i kommunen eller inte. 

Sociala aspekter 

Noteras. 

Övrigt 

Dialog har skett med Trafikverket och avtal kommer att skrivas. 

Lantmäteriet 

2020-02-11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste 

förbättras 

GEMENSAMHETSANLÄGGNING 

När del av Bergsvägen ska övergå från att förvaltas genom 

gemensamhetsanläggning till att istället utgöra allmän plats med 

kommunalt huvudmannaskap så behöver gemensamhetsanläggningen 

Ämnebo ga:1 omprövas genom en anläggningsförrättning. Det 

behöver förtydligas i planbeskrivningen. Det behöver också framgå 

vem som ska initiera och bekosta en sådan omprövning. 

GRUNDKARTAN 

En teckenförklaring till grundkartan saknas. 

UTSKRIFTSFORMAT 

På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska 

användas för att den angivna skalan ska stämma. 

Delar av planen som bör ses över 

DEL AV SAMFÄLLIGHET INOM PLANOMRÅDET SAKNAS I 

GRUNDKARTAN 
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Samfälligheten Södra Edsbyn s:1 har i grundkartan samma 

utformning som i den digitala registerkartan. I registerkartan är dock 

endast en del av samfälligheten inlagd, vilket signaleras med 

tätningsgränser i registerkartan. Den samfällda vägen fortsätter längre 

söderut. Vid planläggning är det viktigt att de fastighetsrättsliga 

förhållandena redovisas korrekt inom planområdet. 

OSÄKER GRÄNS I ANSLUTNING TILL KVARTERSMARK 

I planförslaget har allmän plats GATA lagts ut i direkt anslutning till 

gränsen mot Ovanåker Södra Edsbyn 1:12. Varken i grundkartan eller 

i registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna längs den 

gränsen. I Lantmäteriets digitala registerkarta anges gränsen vara 

inlagd med 0,65 m kvalitet.  

Lantmäteriet vill här påminna om att detaljplanen inte påverkas om 

gränsen visar sig ha ett annat läge. Risken med att planlägga utan att 

ha koll på gränsens rätta läge är att antingen en del av kvartersmarken 

ligger på grannfastigheten eller att det blir en remsa mellan den 

planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Om gränsen är 

osäker är det lämpligt att så snart som möjligt utreda gränsen och 

göra en gränsutvisning där man letar upp och mäter in befintliga 

gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en 

fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens läge är 

klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens 

rätta läge göras. 

Delar av planen som skulle kunna förbättras 

(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger 

inom Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt 

Lantmäteriet skulle förbättra detaljplanen.) 

PLANKARTAN FÖLJER INTE BOVERKETS 

REKOMMENDATIONER 

Regeringen har i flera sammanhang betonat vikten av att 

detaljplanerna utformas på ett enhetligt sätt för att underlätta framtida 

digitalisering och förenkla byggprocessen. Detaljplanen tas fram 

enligt PBL med de regler som gäller för detaljplaner med planstart 

från och med januari 2015. För denna typ av detaljplaner bör som 

bekant Boverkets allmänna råd (2014:5) om planbestämmelser för 

detaljplan, tillämpas. Plankartans utformning uppfyller inte dessa råd 

på följande punkter: 

Kombinationer av användningar bör betecknas med samtliga 

relevanta beteckningar och redovisas var för sig i listan med 

planbestämmelser. I det här fallet är bestämmelsen GÅNG/CYKEL 

redovisad på samma rad bland planbestämmelserna. 

PLANOMRÅDESGRÄNSEN 

Exempelvis i norra planområdets västra kant är planområdesgränsen 

otydlig. Kanske skulle det kunna bero på att gränsen har alltför 

många brytpunkter. Det behöver ses över. 
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 Svar:  

Gemensamhetsanläggning 

Planbeskrivningen uppdateras angående skrivningen om 

gemensamhetsanläggningen för Bergavägen.  

Grundkarta 

Teckenförklaring till Grundkartan kommer att infogas. 

Utskriftsformat 

Skalan på plankartan och utskriftsformatet kommer att läggas till. 

Del av samfällighet inom planområdet saknas i grundkartan 

En dialog har förts med Lantmäteriet och då samfälligheten är 

utanför planområdet bedöms den inte som relevant i den fortsatta 

planprocessen. Om planområdet ändras så att samfälligheten berörs 

ska den ritas in i primärkartan. 

Osäker gräns i anslutning till Kvartersmark 

En gränsutmätning har utförts av kommunen och gränsmarkeringar 

som härstammar från akt 21-78:875 har återfunnits och mätts in.  

Plankartan följer inte Boverkets rekommendationer 

Användningen gång och cykel ses över. 

Planområdesgränsen 

Gränsen ses över. 

Kommunförbund-

et Hälsingland 

(KFH) 

2020-02-10 

Remissyttrande avseende detaljplaneförslag för 

industriområde, Södra Edsbyn 50:1 m.fl., dnr. 2017/133  
 

Syftet med detaljplanen är att pröva en möjlig utveckling av nya 

industriområden i anslutning till befintlig industrimark i sydöstra 

delen av tätorten Edsbyn.  
I tillhörande planbeskrivning finns avstånd till närliggande bostäder 

angivet samt att transportleder för farligt gods inte finns i 

detaljplaneområdenas närhet (>150 meter).  

 

Däremot behandlas inte den risk som framtida etableringar kan 

innebära på sin omgivning. Då planen tas fram i förberedande syfte 

och det inte finns någon klar etableringspart i dagsläget är denna 

bedömning mycket svår att göra. Med hänsyn till det bör det i 

planbeskrivningen anges att vid en framtida etablering bör en 

utredning av verksamhetens påverkan på människors liv och hälsa 

samt miljö göras för att kunna avgöra om etableringen och dess 

placering är lämplig. 

 Svar: Kommunen anser att någon ytterligare utredning inte behöver 

tas fram i samband med detaljplanen. Planbeskrivningen uppdateras 

dock om att framtida etableringar i området som bedöms kunna 

påverka människors liv och hälsa bör utredas vidare.  
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Helsinge vatten 

AB 

Epost 

2020-01-20 

Det södra planerade industriområdet ligger inom verksamhetsområdet 

för vatten och avlopp i Ovanåkers kommun.  

Vid det norra området behöver gränserna för verksamhetsområdet 

justeras. Se bifogad karta. 

Vi önskar att få ta del av Översiktlig VA-utredning. Ramböll 2017-

06-02 som nämns i handlingen. Det skulle förenkla vår framtida 

detaljprojektering av VA-ledningarna till området. 

 Svar: Detta framgår även i planbeskrivningen att 

verksamhetsområdet för vatten och avlopp kommer justeras i det 

norra området. 

Utredningen har skickats till Helsinge vatten. 

Miljö- och 

byggförvaltningen  

2020-02-07 

Yttrande 

Miljö- och byggförvaltningen asner att en geoteknisk undersökning 

som säkerställer om nya byggnader kräver pålning eller ej bör 

utföras.Om en sådan undersökning inte utförs bör det tydligt framgå i 

detaljplanen att en sådan utredning ska göras av respektive exploatör 

som söker bygglov. 

Miljö- och byggförvaltningen har inget övrigt att erina mot 

detaljplanen och delar bedömningen att anspråktagande av denna 

mark saknar betydelse för strandskyddets syften. 

 Svar: Någon ytterligare geoteknisk utredning anses inte nödvändig 

för att pröva markens lämplighet i detaljplanen. Planbeskrivningen 

kompletteras med information om att respektive exploatör behöver 

utreda vilken grundläggningsmetod som krävs för byggnaderna man 

vill uppföra i bygglovet. 

Trafikverket 

Epost 2020-02-06 

Som beskrivs i planen så har samrått skett i ett tidigt skede kring hur 

det norra området ska anslutas till väg 596.  

 

Gällande den redovisade anslutningen mot väg 596 måste ett avtal 

upprättas mellan exploatören och Trafikverket. Avtalet ska vara 

påskrivet innan några fysiska åtgärder får utföras på anslutningen. 

Syftet med avtalet är att reglera anslutningens utformning (radier, 

vilplan, sikt mm) samt medge tillstånd att utföra åtgärder inom 

Trafikverkets vägområde enligt 43§VL.  

 

Ansökan om avtal söks via adress trafikverket@trafikverket.se  

 

Vi har tittat vidare på alternativet sänkt hastighet och har kommit 

fram till följande rekommendation där vi föreslår att hastigheten 

justeras till 60 km/tim över hela sträckan istället för till 50 km/tim i 

korsningen. Delsträckan där det är 50 km/tim idag och den med 

föreslagen 50 km/tim är ganska bred och har bra sikt, samt 

kvarvarande 70-sträckor blir relativt korta.  

Det är även ett steg att gå emot jämna hastighetsgränser vilket redan 

har genomförts runt centrala Edsbyn. 

 

 

mailto:trafikverket@trafikverket.se
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För att underlätta en tydlig vägvisning till områdena rekommenderar 

vi att verksamhetsområdena namnsätts. 

 Svar: Noteras. 

Kommunen ställer sig positiv till förslaget kring 

hastighetsbegräsningarna.  

Det södra området kommer att namnges till Berga och det norra 

området namnges till Gretes. 

Länsmuseet 

Gävleborg 

2020-02-10 

Länsmuseet Gävleborg anser att det är nödvändigt att arkeologiska 

utredningar utförs inför projekterandet av industriområden. 

Erfarenhetsmässigt har det visat sig att det ofta framkommer 

oregistrerade lämningar vid utredningar. Vanligt förekommande 

lämningar som kan komma att beröras i samband med nyetableringar 

inom eller i närområdet till historiska byar utgörs av vanligen 

ödegårdsbebyggelse, torp och backstugor, fäbodar, fossil åker och 

industrilämningar. Byar med medeltida grund brukar oftast ha sitt 

ursprung i förhistorien. Då Edsbyn har medeltida ursprung kan det 

förväntas att förhistoriska boplatser, gravar och att lämningar efter 

boplatsanknutna aktiviteter kan påträffas i samband med 

markarbeten. Förekomsten av vattendrag, sjöar om myrmarker kan 

också tala för att möjlig järnframställning, smedjor och 

kolningsgropar kan påträffas i området. 

 

Enligt historiskt kartmaterial utgör planområdena åkermark från 

åtminstone 1700-tal och har brukats fram till idag. En 

ekonomibyggnad hörande till gården Emmans finns markerad i 

ekonomiska kartan från år 1960 i samband med det norra 

planområdet. Stående byggnader registreras inte i 

fornminnesregistret. Det som kan förväntas förekomma inom 

planområdet utgörs troligen av fynd och lämningar efter förhistorisk 

bebyggelse och boplatsanknutna aktiviteter, vilka inte är synliga 

ovan mark och finns bevarade under ploglagret. Enligt 

fornminnesregistret finns två fyndplatser registrerade i närheten till 

planområdet. Dessa utgörs av stenåldersfynd i form av en stenhacka, 

en spånkniv av flinta och ett flintavslag. Fynden antyder att 

planområdet kan komma att beröra boplatslämningar och/eller 

aktivitetsytor från stenålder - bronsålder. I anknytning till boplatser 

finns oftast också gravar. Inom norra planområdet finns ett lägre 

impediment. På impediment gömmer sig ofta bebyggelselämningar 

och gravar.  

I planbeskrivningen används under rubriken Kulturmiljö/Kulturarv på 

sidan 9 begreppet ”kvarlämning”, vilket gör meningen svår att förstå. 

Om det är den lada och jordkällare som finns kvar idag som avses 

vore det bättre att använda termen ”bebyggelselämning” alternativt 

”stående byggnad”.  

Länsmuseet anser generellt sett att kommunerna bör vara väldigt 

restriktiva med att ta jordbruksmark i anspråk för ny bebyggelse. 

Samtidigt kan det i vissa fall finnas fördelar att samordna 

industrietableringar till ett visst område i utkanten av en tätort. I det 
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här fallet finns det mark som redan idag används för industriändamål 

i anslutning till de två områden som nu föreslås i planförslaget. 

 Svar: Kommunen noterar att Länsmuseet i Gävleborg anser att det är 

nödvändigt att utföra en arkeologisk utredning inför projekterandet 

av planområdet. Länsstyrelsen i Gävleborgs län har inte påtalat att 

det krävs någon arkeologisk utredning i sitt samrådsyttrande, därför 

anser kommunen inte att det krävs i detaljplanearbetet. 

Text om en okänd fornlämning påträffas i samband med grävarbeten 

måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras till 

länsstyrelsen läggs till i planbeskrivningen. 

 

Länsmuseets synpunkt kring att ta jordbruksmark i anspråk för ny 

bebyggelse noteras. 

 

Privatperson 1 

Epost 2020-02-09 

Privatperson 1 protesterar mot beslutet om att ett industriområde vid 

det så kallade Gretes samt Berges ska genomföras. 

 

Privatperson 1 anser att: 

 

Ännu en gång har kommunen visat sig inte kunnat stå för något man 

lovat. Att ens planera för ett industriområde på den begärda platsen är 

ett hån mot dom bönder med flera som utsattes för hot om 
expropriering när Faluvägen eller ”Förbifart Lillbovägen byggdes. 

Godtyckligt nog så antogs istället en debatt mellan markägare och 

kommunen som senare skulle lägga grunden för den senare komna 

byggnationen av vägen. 

 

Alla markägare var tvungen att offra något för att inte riskera att 

verksamheten skulle tillintetgöras. Detta i och med att den första och 

begärda sträckningen av vägen skulle korsa fyra gårdar. Efter enorma 

protester så slutade det lyckligtvis i detta fall med att stora 

närliggande arealer som då placerades norr om Faluvägen skulle 

lämnas åt kommunen för framtida industrimark. Motbudet till 

kommunen var att lämna all mark söder om Faluvägen för all framtid 

orörd som jordbruksmark. Detta antogs, och det var denna premiss 

som lade grunden till att vi idag har Faluvägen. 

 

Andra saker som bekymrar mig rör mig både på personligt plan i och 

med min situation som lantbrukare och närliggande markägare. Samt 

på ett nationellt plan med frågeställningar till hur man förhåller sig 

till Miljöbalken och Gävleborgs Handlingsplan För Sveriges 

Livsmedelsstrategi. 

 

Vi börjar med miljöbalken. Jag har därför gjort ett utdrag från kapitel 

3 paragraf 4: 

 

4 §   Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse. 

Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller 

anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga 
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samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 

allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 

anspråk. Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så 

långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra ett 

rationellt skogsbruk. 

 

Frågan är då följande: 

På vilket sätt skall detta industriområde tillgodose väsentliga 

samhällsintressen? 

 

Nästa punkt jag vill lyfta gäller Gävleborgs Handlingsplan För 

Sveriges Livsmedelsstrategi. Denna handling är antagen av Region 

Gävleborg, Länsstyrelsen och LRF, Lantbrukarnas Riksförbund i 

samråd med varandra. Detta för att säkra Sveriges 

självförsörjningsgrad samt att garantera att förutsättningar för att 
bedriva livsmedelsproduktion i Sverige inte ska försämras utan tvärt 

om, förbättras. 

 

Jag ser det även som en självklarhet att ni i planeringsarbetet av detta 

industriområde har stenkoll på denna handling. Det är trots allt en 

representant från samma parti som styr här hemma i kommunen och 

som ni själva med era väljare valt fram att representera partiet i 

Region Gävleborg som har varit med och undertecknat denna 

handling. (Eva Lindberg, Region Gävleborg, Per Bill, Länsstyrelsen 

och Maria Jonsson LRF) 

 

Mål 1, Första sidan: 

 

”Jordbruksarealen i länet ska inte minska” 

För att livsmedelsproduktionen i Sverige ska kunna öka måste det 

finnas produktiv jordbruksmark. Exploatering av jordbruksmark är 

ett permanent ingrepp som gör att marken inte kan användas för 

livsmedelsproduktion i framtiden. De främsta orsakerna till 

exploatering är byggande av bostäder, industrilokaler av olika slag, 

vägar, järnvägar och täkter. 

Det är kommunerna som i första hand ansvarar för den fysiska 

planeringen av mark. De ska följa Plan och bygglagen samt 

miljöbalken, men kommunerna har ändå stora möjligheter att styra 

hur marken ska användas. Länsstyrelsens uppgift i den fysiska 

planeringen är att delta i samråd, granska slutliga planförslag och 

tillhandahålla underlag. Lagstiftning om jordbruksmark finns i 3 kap. 

4 § miljöbalken. Jordbruksverket har utvärderat hur bestämmelsen 

tillämpas och konstaterat att tillämpningen brister, skyddet för 

marken fungerar inte som avsett. 

Det finns i dagsläget betydande arealer jordbruksmark som inte 

nyttjas för produktion, en hel del ligger exempelvis i träda. 

Den här markreserven utgörs många gånger av lite sämre 

jordbruksmark, men den är en viktig tillgång i och med att produktion 

trots allt kan återupptas på marken. 
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Åtgärder 
1.1 Kommunerna tar stor hänsyn till jordbruksmarken och 

bevarandet av livskraftig jordbruksproduktion i den 

fysiska planeringen. 

1.2 Om jordbruksmark trots allt exploateras undersöker 

kommunerna möjlighet till att återuppta produktion på 

mark som inte är i bruk. 

1.3 Region Gävleborg beaktar jordbruksmark och tar hänsyn 

till handlingsplanens mål vid infrastruktursatsningar i den 

regionala infrastrukturplanen. 

1.4 Kommunerna ger utrymme för vegetabilieproduktion i och 

i närheten av tätorter på mark som inte redan används för 

odling. 

Punkt 1: 

Den följs inte. 

Ett tydligt exempel var när plantskolan i Älmfors var ute till 

försäljning. Detta område hade lämpat sig exemplariskt för 

industrimark. Men vad hände med det? Absolut ingenting. 

 

Punkt 2: 

Den följs inte. 

Sedan är problemet att det finns knappt någon jordbruksmark i 

kommunen (eller i länet) som inte brukas av bönder redan, eller som 

ligger latent. 

 

Punkt 3: 

Den följs inte. 

Trots löften om bevarande av jordbruksmark så planeras det ständigt 

nya byggnationer på jordbruksmark. 

 

Punkt 4: 

Oklart om det följs, ni får gärna underrätta mig om jag har fel. 

 

Nu från min personliga agenda. 

Detta är mark jag arrenderar och är djupt beroende av i min 

produktion. Mark i anslutning till gården är absolut ingenting som 

växer på träd. Vare sig den används som bete eller för vallodling och 

därefter foder till djuren så är försvinnandet av marken förödande på 

sikt. Samtidigt blir det längre körningar för att få ihop foder. Det 

hjälper varken miljön, plånboken eller verksamheten. 

 

En annan invändning jag har är svarstiden på utskicket. Att skicka ut 

en sådan här handling med svarstid från 20 Januari till 10 Februari 

visar enbart på i hur mycket gråzon kommunen jobbar i med 

individuella fall. 30 dagar är otroligt kort tid för att lyfta motstånd 

mot ett ärende som detta. Men jag gissar rimligtvis också på att det 

var tanken. Utskicket hade rimligtvis kunnat gå ut i höstas för att 

sedan lyftas för diskussion och debatt. 



 13 

Min avslutningsfråga är vad marken rent juridiskt är klassat som 

idag? Att lyfta mark ur jordbruksproduktion får endast och kan endast 

ske via länsstyrelsen. 

Det skriver Naturvårdsverket på sin hemsida. Allt som bär ett 

matjordslager anses som jordbruksmark och skall det ske någon 

annan slags användning av marken än just det. Så är det en ansökan 

om ändring till länsstyrelsen som gäller. 

 Svar:  

Förbifart Lillbovägen 
Om kravet på en skriftlig garanti från kommunen kan följande 

framföras. 

Enligt bilagan, Remissbearbetning – Lillbovägens förlängning från 

sammanträdesprotokollet 1989-01-31 saknar ett sådant avtal praktisk 

betydelse, på grund av att kommunens översiktsplanering (enligt 

plan- och bygglagen) ständigt ska ajourföras med hänsyn till den 

rådande samhällsutvecklingen. 

 

Sedan 1989 har Ovanåkers kommuns översiktsplan reviderats ett 

flertal gånger och ersatts av nya versioner ett par gånger. Gällande 

översiktsplan, ÖP2030 som antogs 2017 pekar ut planområdet söder 

om Faluvägen som utvecklingsområde för verksamheter och industri.  

 

Miljöbalken 

Kommunen anser att industrimarken behövs för att tillgodose ett 

väsentligt samhällsintresse. 

 

Planläggning av kommunens mark är en ständig avvägning av olika 

intressen, varav jordbruksmark är en av dessa. Kommunens 

markinnehav är begränsat och lämplig mark för industri och 

verksamheter är svårlokaliserad. Kommunen har utrett andra 

alternativa lokaliseringar och kommit fram till att planförslagets läge 

är mest lämpad ur flera aspekter. 

En del av det södra området är redan ianspråktaget av industri vilket 

gör en förtätning av området lämplig. Planförslaget är även 

lokaliserat nära Edsbyns sydöstra industriområde med befintlig 

infrastruktur och service. Området är dessutom utpekat som 

utvecklings-/förtätningsområde för industri och verksamheter i 

Översiktsplan 2030 som antogs 2017. 

 

I gällande översiktsplan framgår att vid framtida 

bebyggelseutveckling bör jordbrukets intressen prioriteras. I 

närheten av och i anslutning till befintlig bebyggelse kan dock detta 

frångås då bristen på mark för exploatering och utveckling av 

befintlig bebyggelse inte kan ske på andra platser och då det 

tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse, till exempel bebyggelse- 

och näringslivsutveckling. 

 

 

 

Svarstid 
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Noterat. 

 

Kommunen följer Boverkets riktlinjer för samråd. 

Rekommendationen är minst två veckors svarstid vi 

standardförfarande. Kommunen valde att utöka den rekommenderade 

svarstiden till totalt tre veckor för att förlänga svarstillfället.  

 

Detaljplanen kommer även att gå ut på granskning där myndigheter 

och sakägare ges möjlighet att lämna ytterligare synpunkter.    

 

Gävleborgs Handlingsplan För Sveriges Livsmedelsstrategi 

Kommentarer kopplat till åtgärd 1.1  i Gävleborgs handlingsplan för 

Sveriges livsmedelsstrategi 

Ovanåkers kommun tar stor hänsyn till jordbruksmark i den fysiska 

planeringen, men samtidigt finns i vår kommun en 

översvämningsproblematik att ta hänsyn till samt att planeringen 

måste ta hänsyn till industriområdens möjlighet att förses med vatten 

och avlopp utan onödig belastning på miljön. Vidare bör nya 

industriområden ligga så till att de som sysselsätts där kan ta sig dit 

från tätorterna via kollektivtrafik, gång och cykel. Detta för att följa 

klimatmålen samt främja folkhälsan. Slutligen behöver ny 

industrimark även ligga så till att den är attraktiv för någon att 

etablera sig på. Denna marks närhet till befintlig industri är här ett 

viktigt argument och en stor fördel. Att lägga stora kommunala 

resurser på ett område ingen är intresserad av vore olyckligt om 

sedan ingen vill etablera sig där. Specifikt vad det gäller området för 

fd. Älmfors plantskola ser Ovanåkers kommun inte att det området 

uppfyller dessa kriterier och marken ägs inte av Ovanåkers kommun. 

 

Kommentarer kopplat till åtgärd 1.2  i Gävleborgs handlingsplan för 

Sveriges livsmedelsstrategi 

Ovanåkers kommun driver dels ett projekt som syftar till att gynna 

och utveckla så kallat utmarksbruk där tidigare brukad åkermark 

åter igen kan tas i bruk. Ovanåkers kommun driver dessutom ett 

projekt där en aktionsplan för gynnande av biologisk mångfald 

kommer att tas fram. I den aktionsplanen kommer kommunal mark 

som i dag inte nyttjas för livsmedelsproduktion att ses över för att se 

om den är lämpad för livsmedelsproduktion. 

Kommentarer kopplat till åtgärd 1.3 i Gävleborgs handlingsplan för 

Sveriges livsmedelsstrategi 

Åtgärd 1.3 i åtgärdslistan är riktad till Region Gävleborg och inte till 

kommunerna.  

Kommentarer kopplat till åtgärd 1.4 i Gävleborgs handlingsplan för 

Sveriges livsmedelsstrategi 

Se svar till åtgärd 1.2 ovan. 
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Mark i anslutning till gården 

Kommunen förstår att jordbruksmark nära brukningscentra är extra 

värdefull. Men marken är också extra värdefull för t.ex. en 
industrietablering då den har flera värden så som närhet till 

kommunalt vatten och avlopp, kollektivtrafik, gång och cykelstråk 

samt befintlig industri. 

  

Lyfta mark ur jordbruksproduktion 

Åtgärden kommer omfattas av detaljplan och någon ytterligare 

särskild prövning krävs inte för områden som prövats genom en 

planprocess enligt Plan- och bygglagen (PBL). 

  

Privatperson 2 

Avskrivning av 

handskrivet brev 

Inkom 2020-02-09 

Vi önskar att åkermarken får vara kvar som jordbruksmark! 

För tillfället arrenderar vi våra åkrar till grannen. Han planerar att 

utöka djurproduktionen med flera djur. Han behöver odla för alla 

djur. 

 

Vi funderar så småningom att återta endel till ev. får-grisar. Hur som 

helst åkermarken vill vi ska vara kvar!  

 

Ladan (Ladorna) tillhör privatperson 3! Detta var Privatperson 3s 

(Far) alltid noga med att bekräfta! Bönderna runtomkring här vill alla 

ha kvar odlings och jordbruksmark! Förstör inte mer av landskapet – 

levande åkerjord! 

 

Förra sommaren/hösten bedrevs asfaltstillverkning uppe vid 

Bergavägen (vägförvaltningens område). Det mullrade och dånande 

från tidig morgon till kväll. Orsakade en fruktansvärd stress och 

tinnitus. Det hjälpte absolut inte med hörselskydd. Lider av ständig 

tinnitus. 

 Svar: Ovanåkers kommun undviker i möjligaste mån att ta 

jordbruksmark i anspråk  men samtidigt finns i vår kommun en 

översvämningsproblematik att ta hänsyn till samt att planeringen 

måste ta hänsyn till industriområdens möjlighet att förses med vatten 

och avlopp utan onödig belastning på miljön. Vidare bör nya 

industriområden ligga så till att de som sysselsätts där kan ta sig dit 

från tätorterna via kollektivtrafik, gång och cykel. Detta för att följa 

klimatmålen samt främja folkhälsan. Slutligen behöver ny 

industrimark även ligga så till att den är attraktiv för någon att 

etablera sig på. Denna marks närhet till befintlig industri är här ett 

viktigt argument och en stor fördel. 

Privatperson 3 

Avskrivning av 

handskrivet brev 

Inkom 2020-02-09 

Jag pga. sjukdom kanske lindrig och operation av skada på ben var 

tvungen till att minska på mitt yrkesarbetande inom skog och 

lantbruk men så fort som möjligt det går att komma på en kontant 

ekonomisk lösning tänker jag starta upp med  

någon slags jordbruksproduktion med djurhållning och då behöver 

jag all produktiv jordbruksmark som finns på kartbilagan nr 1, dom 

tätt rödmarkerade och dom glest rödmarkerade och det blå i det tätt 

rödmarkerade är rester utav boställe från svunna tider som är 



 16 

bevarandevärt kulturellt och visa även för vår eftervärld hur folk 

tidigare levde och ladan i det glest rödsträckade området är 

fortfarande min det har far och jag vetat och varit överens om i alla 

tider får inte jag ha den kvar där kräver jag att få den kostnadsfritt 

flyttad till ett annat ställe som jag önskar jag har även en spekulant på 

denna lada som inte bestämt sig ännu, men hur som helst så om den 

inte får stå kvar där så kräver jag att denna blir kostnadsfritt flyttad 

till en plats som jag önskar, och jag vägrar till att sälja ifrån någon 

mark, men jag kräver att markkartbilaga nr 1 även dom rödsträckade 

…, alltså vägran till försäljning ifrån mig. Och för det omtalade 

åkeriets skull så passar det bättre på Bergavägen kartbilaga 2 att på 

Faluvägen exvis från denna korsning och norrut, att gräva och strax 

schakta dessa massor och på så sätt få längre och bättre sikt att dessa 

långa ekipage och bättre sikt trafiksäkerhetsmässigt sett än kartbilaga 

nr 1 skogsdungen som skymmer sikten och även det gula partiet 

bergknallen som också skymmer sikten trafiksäkerhetsmässigt för 

dessa långa och tunga fordon.  

Som sagt jag tänker åter starta jordbruksproduktion i någon form så 

fort det går att göra det kontant ekonomiskt! 

 Svar: Planområdets norra del är kommunal mark och något köp av 

er mark är inte aktuellt. 

 

I det norra planområdet har en jordkällare beträffas. Det har 

troligen funnits en byggnad i anslutning till jordkällaren. 

Jordkällaren finns inte med i riksantikvarieämbetets forn- och 

bebyggelseregister och bedöms därför inte påverka möjligheten att 

exploatera området. Påträffas en okänd fornlämning i samband med 

grävarbeten måste arbetet omedelbart avbrytas och anmälan göras 

till länsstyrelsen. 

 

Ovanåkers kommun har med Trafikverket undersökt andra alternativ 

och kommit fram till att en sänkning av hastigheten på väg 596 till 

50km/h samt använda den befintliga infarten till det norra området 

är det bästa alternativet. Södra området är fortsatt tillgängligt via 

Bergvägen. 

 

Ovanåkers kommun har sökt efter handlingar som på något vis 

styrker att ladan skulle tillhöra er, eller att ladan ska flyttas på 

kommunens bekostnad. Inga dokument som styrker detta har hittats. 
Privatperson 4 

Epost 2020-02-10 

Hej! 

 

Som medlem i ridklubben, ridskoleelev, hästägare och mamma till 

två barn som rider på ridskolan i Edsbyn vill jag protestera mot 

planerna för Berga och Gretes. 

 

Jag är relativt nyinflyttad till Edsbyn och blev riktigt förvånad över 

ridskolans placering. Jag har vart medlem eller besökt många 

ridklubbar under åren, men aldrig en som ligger så illa. 
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För mig är kontakten med hästen och naturupplevelsen det viktiga 

med min ridning. Lektionsridning i ett ridhus är ett sätt att få en stark, 

hållbar, lydig häst att rida ut på. Och självklart att förbättra min egen 

ridning. 

 

Som ridskoleelev i Edsbyn är dock ridning inom ridhuset inom 

ridhusets fyra väggar nästan det enda som erbjuds. Lektioner i 

naturen finns knappt, till skillnad från andra ridskolor jag ridit på - 

och jag förstår varför med den starkt trafikerade bullrande miljön 

kring ridskolan. Det brukar finnas både kortare slingor i naturen att 

skritta fram och skritta av på, och längre stigar som bjuder på 

varierad ridning.  

 

Som medlem kan jag hyra en häst eller ponny att rida ut på - men 

vart? Hitintills har det enda vettiga alternativet vart över den mark ni 

nu planerar att göra industri av. Där finns en liten grusväg som leder 

till en stig där markägaren sagt det är ok att rida så man kan ta sig till 

Bergavägen.  

 

Med mindre barn är en skrittur längs grusvägen tvärs över Faluvägen 

en lagom tur, där har man chansen att få lite naturupplevelse. Dock så 

måste man först trixa sig förbi lastbilstrafiken och trucktrafiken vid 

Svenska Fönster och sen korsa Faluvägen. Det är inte roligt med små 

barn på ryggen även om ponnyn är snäll. Och inte som vuxen heller 

alla gånger, farten är ofta hög och sikten skymd. 

 

Vad blir alternativet om det blir industri även där? Skritta längs 

asfalterad cykelbana bort förbi IP till Lillbo, och sen vidare genom 

bostadsområdet för att komma bort mot slalombacken? 30 min skritt 

på asfalt innan man kommer till skogen. 

 

Skritta bort över Barnängen för att korsa 301'an och rida längs gamla 

landsvägen. Det är ca 20 min skritt på vanliga villagator och förbi 

industrier! 

 

Skritta längs cykelbanan mot Karl Hedin (vilket man nu fått dispens 

för - Bra!) och korsa Faluvägen för att ta sig bort mot Bergavägen 

och Kråkberget. Det är enda rimliga alternativet, men inte särskilt 

trevligt. På vintern kör de skoter längs cykelbanan, och trafiken på 

Faluvägen är tung. Att småprata med barnen medans de rider är 

omöjligt. Det blir rakt fram på asfalt, korsa vägen, rakt fram på 
grusväg, och innan man fått nått mjukare under hovarna får man 

vända hem igen om man inte ska vara ute mer än en timme. 

 

Nybörjare sitter inte så stadigt i sadeln alla gånger, och oavsett hur 

bra man rider åker man ibland i backen. Jag bävar för att det blir på 

asfalt. 

 

Det var inte det här jag väntat mig när jag flyttat till en liten, mysig 

kommun med närhet till naturen och frilutftsälskande människor. 
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Jag vill ge mina barn, och många andras, möjligheten till en mysig 

stund med hästen, i naturen. Inte bara inom fyra väggar. För att ge det 

idag måste jag antingen köpa en egen ponny eller välja ett privat 

alternativ.  

 

Trist tycker jag! Jag vill utveckla Ridklubben och uteritter är 

verkligen något som frågas efter av många. Men det går inte att 

erbjuda på ett vettigt sätt idag, och absolut inte om planändringen 

genomförs. 

 

Vänliga hälsningar 

Privatperson 4 

 

 Svar: Ovanåkers kommun är medveten om Ridskolans olämpliga 

placering. Ovanåkers kommun förstår också att det planerade 

industriområdet inte gör situationen bättre, men behovet av ny 

industrimark i bra lägen är stort och därför vill Ovanåkers kommun 

ändå planera detta område för industri. Frågan angående Ridskolans 

lokalisering har lyfts i några sammanhang redan och det bästa vore 

att hitta en annan lokalisering för Ridskolan som är mer naturnära 

samt säkrare för elever, lärare, föräldrar och hästar. 

Privatperson 5 

(3 sakägare) 

Epost 

2020-01-26 

Enligt översiktsplan 2030 finns bl.a. planer på att göra ett nytt 

industriområde söder om Faluvägen, vilket kommer innebär att 

tätorten Edsbyn mer och mer omringas av industrier. Detta känns 

ogenomtänkt och som dålig, långsiktig planering. Industrierna 

kommer att byggas nära bostadsområdena ”Lillbo” och ”Nyköping” 

och medför buller hela dagarna och kvällarna samt mer trafik – 

hälsoaspekt. Vi bor i närheten av Svenska fönsters fabrik med 

ständiga ljud från fläktar m.m. samt övriga industrier vid Hinsmyran. 

Skogsområden vid våra genomfartsvägar, där inga människor eller 

bostäder finns, lämpar sig bättre för industrier. Bra exempel är Slåtta 

industriområde och Alfta östra. 

Ett ämne som diskuteras hett idag är miljömål. Kommunen ska också 

jobba mot de miljökvalitetsmål regeringen satt upp, där bevarande av 

jordbruksmark är en del i arbetet. Livskraftigt jordbruk och rikt 

odlingslandskap anses vara betydelsefullt och sett till hållbar 

utveckling måste vi börja tänka mer långsiktigt. Just nu finns en trend 

av långsam minskning av arealen åkermark, där minskningen ökar 

främst i Norrland. Att det inte satsas på att bevara åkermark beror till 

största del på faktorer som gynnar den ekonomiska tillväxten, d.v.s. 

kortsiktiga lösningar som exploatering med industrier som ni föreslår. 

Svensk åkermark kommer att bli mer attraktiv i och med ökade 

klimatförändringar. Ökad havsnivå och ökenspridning i andra länder, 

men bättre förutsättningar för odling i Sverige. Ur ett ekonomiskt 

perspektiv är det klokt att fortsätta bruka och odla jordbruksmarken 

vi har, istället för att i ett senare skede inse att den är obrukbar p.g.a. 

industriernas framfart. 
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Enligt en studie från Jordbruksverket finns flera anledningar till att 

bevara ett öppet landskap. Den biologiska mångfalden och 

kulturmiljövärdena är två av dem. Flera av de tillfrågade i studien såg 

även bevarande av åkermark för rekreation och hälsa som högst 

prioriterat. Övriga anledningar till att bevara åkermark var estetiska 

motiv och kulturhistoriska anledningar.  

En annan aspekt som ofta diskuteras är livsmedelstillgång och 

lokalproducerad mat. Närodlat, ekologiskt och småskaligt är ord som 

idag är starkt förknippade med utvecklingen inom 

livsmedelsbranschen. Konsumenterna har börjat ställa högre krav på 

maten och producenterna och Sverige importerar idag mer än 50% av 

maten vi äter. Livsmedelsproduktionen är idag väldigt sårbar, inte 

minst med tanke på rådande oroligheter i världen och 

klimatförändringar såsom extrema väderförhållanden. Skulle tullarna 

stängas, tar det tre dagar innan våra matförråd är tömda och 

svenskarna börjar svälta. Ur ett beredskapsperspektiv är en inhemsk 

produktion av livsmedel en styrka. Tätortsnära produktion och 

stadsodling är med andra ord på frammarsch. Det finns och kommer 

att finnas ett stort konsumentstöd för närproducerade livsmedel och 

ett måste för att säkerställa tillgången på livsmedel. Hur ska 

livsmedelsfrågan lösas, inte minst i den offentliga sektorn, om det 

byggs industrier på befintlig jordbruksmark? 

I Regeringens livsmedelsstrategi mot 2030 som släpptes för något år 

sedan, framgår det tydligt att de tror på svensk landsbygd och svensk 

livsmedelsproduktion. De är övertygade om att mer mat kan 

produceras i Sverige.  

Vi blir oroliga över den utveckling man kan se i vårt samhälle, inte 

bara i Edsbyn. De ekonomiska målen för kommunen spelar så stor 

roll att de mer långsiktiga värderingarna som kommunen har, kring 

miljö och hållbar utveckling, är underordnad de ekonomiska målen. 

Jordbruksmark exploateras ofta utan de avvägningar och 

beslutsunderlag som lagen kräver, lagstiftningens långsiktiga 

perspektiv på resurshushållning får stå tillbaka för externa 

intressenters efterfrågan på mark för byggnation. Öppna ytor i tätorter 

är unikt och bör bevaras och brukas! 

Denna fråga ligger varmt om hjärtat. Framtidens utmaningar med 

ökat behov av stabil och säker livsmedelsproduktion, samt ökande 

befolkning och klimatförändringar innebär att kommuner måste börja 

sätta de långsiktiga värdena av att bevara åkermarken högre upp på 

dagordningen, inte minst med tanke på att bebyggd åkermark inte kan 

tas i bruk igen.  

Ett annat förslag på hur marken skulle kunna användas är genom 

småskalig odling, t ex i form av kolonilotter eller liknande. Detta för 

att fler ska kunna få möjlighet att odla sin egen mat. Här skulle 

kommunen också kunna jobba med integration. Småskalig, lokal 
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livsmedelsproduktion är en växande näring, som skapar många nya 

jobb. Integration är en viktig aspekt när man talar om småskalig 

odling och livsmedelsproduktion. Många människor som kommer till 

Sverige och Edsbyn har odlingsbakgrund. De skulle kunna fungera 

som goda förebilder för personer som är intresserade av att arbeta 

eller driva eget företag inom odling och livsmedelsproduktion. 

Landsbygden och det svenska jordbruket behöver personer med 

kunskaper och erfarenheter från andra länder, inte minst om vi ska 

börja odla andra grödor i framtiden som en följd av 

klimatförändringar. En annan växande del av landsbygdens näringsliv 

är lokal småskalig livsmedelsförädling, jobb som tillkommer av 

utökade odlingar. 

Vi motsätter oss exploatering av minst 135-årig jordbruksmark i 

”Industriområde Berga och Gretes”. Enligt översiktsplanen föreslås 

mer industrimark och mindre jordbruksmark, en ekvation som inte 

överensstämmer med flera delar i regeringens miljöarbete mot 2030.  

Hälsningar 

Privatperson 5 

Sakägare 1, sakägare 2 och sakägare 3. 

 Svar: Skogsområden utanför tätorterna lämpar sig väl för industrier 

av speciell karaktär exempelvis sågverk och bergtäkter. De flesta 

verksamheter och industrier är beroende av infrastruktur, vatten, 

avlopp och service vilket inte finns utanför tätorterna. För att 

planera ett attraktivt industriområde krävs de förutsättningar och 

kriterier som näringslivet efterfrågar. Även sådana aspekter som 

möjlighet att ta sig från kommunens tätorter till områdena via 

kollektivtrafik, gång och cykel har betydelse sett ur både ett 

miljöperspektiv samt ur ett folkhälsoperspektiv. De aktuella 

områdena ligger dessutom i anslutning till befintlig industri vilket är 

en stor fördel. Slutligen är kommunens markinnehav begränsat och 

efterfrågan på attraktiv mark för verksamheter och industri är stor. 

 

LRF 

Kommungruppen 

Edsbyn 

Epost 

2020-02-09 

Protest ang överbyggnation av jordbruksmark 

 

Vi i LRF Kommungruppen Edsbyn protesterar och ställer oss 

negativa till att ett planarbete kring överbyggnation av jordbruksmark 

i kommunen skall äga rum. Vi anser att det försämrar 

konkurrenskraften av svenskt jordbruk och svensk 

livsmedelsförsörjning. Det bryter också mot Kapitel 3, paragraf 4 i 

miljöbalken. Det gör också inskränkning på Gävleborgs 

Handlingsplan För Sveriges Livsmedelsstrategi, Mål 1. 

 

Med vänlig hälsning 

 

LRF Kommungruppen Edsbyn 
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 Svar:  Planläggning av kommunens mark är en ständig avvägning av 

olika intressen, varav jordbruksmark är en av dessa. Kommunens 

markinnehav är begränsat och lämplig mark för industri och 

verksamheter är svårlokaliserad. Kommunen har utrett andra 

alternativa lokaliseringar och kommit fram till att planförslagets läge 

är mest lämpad ur flera aspekter. 

En del av det södra området är redan ianspråktaget av industri vilket 

gör en förtätning av området lämplig. Planförslaget är även 

lokaliserad nära Edsbyns sydöstra industriområde med befintlig 

infrastruktur och service. Området är dessutom utpekat som 

utvecklings-/förtätningsområde för industri och verksamheter i 

Översiktsplan 2030 som antogs 2017. 

 

I gällande översiktsplan framgår att vid framtida 

bebyggelseutveckling bör jordbrukets intressen prioriteras. I 

närheten av och i anslutning till befintlig bebyggelse kan dock detta 

frångås då bristen på mark för exploatering och utveckling av 

befintlig bebyggelse inte kan ske på andra platser och då det 

tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse, till exempel bebyggelse- 

och näringslivsutveckling. 

 

Planen möjliggör näringslivsutveckling i anslutning till befintlig 

bebyggelse och tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse.     

LRF 

Lokalavdelningen 

Edsbyn 

2020-02-09 

Protest ang överbyggnation av jordbruksmark 

 

Vi i LRF Lokalavdelningen Edsbyn protesterar och ställer oss 

negativa till att ett planarbete kring överbyggnation av jordbruksmark 

i kommunen skall äga rum. Vi anser att det försämrar 

konkurrenskraften av svenskt jordbruk och svensk 

livsmedelsförsörjning. Det bryter också mot Kapitel 3, paragraf 4 i 

miljöbalken. Det gör också inskränkning på Gävleborgs 

Handlingsplan För Sveriges Livsmedelsstrategi, Mål 1. 

 

Med vänlig hälsning 

 

LRF Lokalavdelningen Edsbyn 

 Svar:  Planläggning av kommunens mark är en ständig avvägning av 

olika intressen, varav jordbruksmark är en av dessa. Kommunen 

markinnehav är begränsad och lämplig mark för industri och 

verksamheter är svårlokaliserad. Kommunen har utrett andra 

alternativa lokaliseringar och kommit fram till att planförslagets läge 

är mest lämpad ur flera aspekter. 

 

En del av det södra området är redan ianspråktaget av industri vilket 

gör en förtätning av området lämplig. Planförslaget är även 

lokaliserad nära Edsbyns sydöstra industriområde med befintlig 

infrastruktur och service. Området är dessutom utpekat som 

utvecklings-/förtätningsområde för industri och verksamheter i 

Översiktsplan 2030 som antogs 2017. 
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I gällande översiktsplan framgår att vid framtida 

bebyggelseutveckling bör jordbrukets intressen prioriteras. I 

närheten av och i anslutning till befintlig bebyggelse kan dock detta 

frångås då bristen på mark för exploatering och utveckling av 

befintlig bebyggelse inte kan ske på andra platser och då det 

tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse, till exempel bebyggelse- 

och näringslivsutveckling. 

 

Planen möjliggör näringslivsutveckling i anslutning till befintlig 

bebyggelse och tillgodoser ett väsentligt samhällsintresse. 

Edsbyns ridklubb 

2020-02-03 

Med hänsyn till pågående utställning om detaljplanen för 

industriområde Berga och Gretes så kommer Edsbyns Ridklubbs 

dagliga verksamhet att påverkas väsentligt om denna planändring 

genomförs. 

 

Vi har ingen emot att kommunen har planer för att ge utrymme för 

expansion av industri och handel i vår kommun. Det är dock så att 

ridklubbens verksamhet är så vitt skilt från industri och handel. 

Ridklubben upplever redan i dag att vi inte kan erbjuda våra ridelever 

fullt ut vad som är möjligt att uppleva tillsammans med en häst. Med 

tanke framför allt på att kunna rida och hantera hästarna utomhus. 

Ridklubbens nuvarande placering i ett industriområde påverkar 

säkerhet med att bedriva hästverksamhet i en hög omfattning speciellt 

med hänsyn till att det är mycket barnaktivitet.   

 

Se bifogade filer där vi beskriver Edsbyns ridklubbs verksamhet mer 

utförligt. 

 

Vårt förslag är att i samband med att denna detaljplan kommer att 

handläggas är att fatta ett beslut om att flytta Edsbyns Ridklubbs 

lokalisering till en mer funktionsmässig plats. Detta skulle innebära 

att kommunen kan erbjuda ytterligare markområde för industri och 

handel. Edsbyns ridklubb kommer kunna för ändamålet bedriva en 

högre kvalité på sitt arbete och med en säkrare och trivsammare miljö 

för våra elever. 

 

Om beslut inte fattas att flytta Edsbyns Ridklubb till en lämpligare 

plats motsätter vi oss föreslagna detaljplaneändringar. Möjligheten att 

säkert hantera och rida häst inom ridklubbens område skulle minska 

ytterligare med mer trafik och mer industriell bebyggelse. 

Möjligheten att på ett säkert sätt rida till och från Edsbyns Ridklubb 

är idag starkt begränsad, och skulle bli i det närmaste obefintlig med 

föreslagna detaljplaneändring. Det påverkar allt från 

lektionsverksamhet, helg-och lovverksamhet till ridläger, träning och 

arrangerande av tävlingar och i förlängningen även möjlighet för 

Edsbyns Ridklubb att utfärda tävlingslicenser. 

 

Med vänlig hälsning 

 

Styrelsen för Edsbyns Ridklubb 
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3. Ändringar efter samrådet 

Inkomna synpunkter under samrådet har föranlett till några ändringar av planförslaget.  

 I delområdet Berga har marken väster om befintlig verksamhet planlagds med 

användningen Z- Verksamhet istället för J- Industri. Detta för att minska eventuella 

störningar på det närliggande bostadsområdet. 

 Kvartersmarken har minskat i båda planområdena i förmån till allmän platsmark 

NATUR. Detta som kompenserande åtgärd för ianspråktagande av biotoper inom 

planområdet samt i vissa områden som fördröjning av dagvatten. 

 En natur- och biotopsskyddsinventering har utförts. 

 Ett antal redaktionella ändringar i plankartan och planbeskrivningen har tillkommit. 

4. Fortsatt hantering 

När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats utifrån den information som 

framkommit ska planförslaget vara tillgängligt för granskning innan det kan antas. Inför 

granskningen ska kommunen anslå en underrättelse på kommunens anslagstavla. Kommunen 

ska även meddela innehållet i underrättelsen till de som berörs av planförslaget. 

 

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Planeringsavdelningen 2021-01-26 

 

Johan Olanders   Patrik Svärd 

Planeringschef   Fysisk planerare 

   

 Svar: Ovanåkers kommun är medveten om Ridskolans olämpliga 

placering. Ovanåkers kommun förstår också att det planerade 

industriområdet inte gör situationen bättre, men behovet av ny 

industrimark i bra lägen är stort och därför vill Ovanåkers kommun 

ändå planera detta område för industri.  Frågan angående 

Ridskolans lokalisering har lyfts i några sammanhang redan och det 

bästa vore att hitta en annan lokalisering för Ridskolan som är mer 

naturnära samt säkrare för elever, lärare, föräldrar och hästar. 

 

Planeringsavdelningen kommer att hos Kommunstyrelsen begära att 

få ett utredningsuppdrag angående ny placering av Ridskolan. 


