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1. 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 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, berörda myndigheter, föreningar och 

enskilda som har ett väsentligt intresse avseende aktuell detaljplan. Samtliga synpunkter som 

inkommer sammanställs, kommenteras och vägs in i planprocessen.   

Detaljplanen för Industriområde, Alfta kyrkby 1:16 m.fl handläggs med standardförfarande enligt 

plan- och bygglagen (PBL) vilket innebär att när ett förslag är framtaget så sker ett samråd där 

samtliga intressenter ges tillfälle att yttra sig om planförslaget. När det reviderade planförslaget är 

bearbetat sker en granskning innan antagande av förslaget.  

Tidplanen för detaljplanearbete kan variera i längd beroende på händelseutvecklingen med 

utredningar och samrådsprocess.  

2. Bakgrund 

Fastighetsägaren för Alfta kyrkby 3:30 önskar att utöka sin verksamhet och har i samband med en 

eventuell expandering fört dialog med Ovanåkers kommun om att förvärva del av kommunägda 

fastigheterna Alfta kyrkby 1:16 och 28:80. Del av fastigheten Alfta kyrkby 1:16 är planerad som 

allmän platsmark och kan därför inte säljas till verksamhetsutövaren. En ny detaljplan eller 

upphävande av del av befintlig detaljplan måste först genomföras för att en försäljning av fastigheten 

ska kunna ske.  

Kommunen har valt att omarbeta planförslaget efter ansökan om planbesked och justerat förslag till 

planområdesgräns, så att bland annat området för järnvägsändamål och det västra området för 

allmän plats (PARK) i gällande stadsplan kommer att upphävas. Även ett befintligt område planerat 

för industri föreslås upphävas då det ligger inom riksintresse för kulturmiljövård.  

3. Planens syfte  

Planens huvudsakliga syfte är att pröva en möjlig utveckling och utökning av befintlig industrimark i 

östra delen av tätorten Alfta. Planens syfte är även att minska påverkan på riksintresse för 

kulturmiljövård genom att upphäva angränsande detaljplanerad industrimark. 
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4. Planområdets läge och areal 

 
Figur 1. Plangräns i heldragen röd linje och upphävt område är streckat. 

Planområdet innefattar två delområden som planläggs med ny markanvändning samt ett område där 

gällande detaljplan upphävs och där marken återgår till att inte ha någon detaljplan. 

De områden som planläggs för ny markanvändning har arealer om 2 600 m2 och 12 800 m2. Området 

där detaljplanen upphävs omfattar ca 15 800 m2. Planområdet ligger i östra delen av Alfta tätort, på 

västra sidan om väg 619 mot Runemo. Del av området är befintlig industri och mark för 

järnvägsändamål samt en del parkmark. På östra sidan väg 619 ligger industriområdet Alfta 

industricenter. 

5. Planförfarande och tidplan för planarbetet 

Detaljplanen handläggs med standardförfarande i enlighet med plan- och bygglagen (SFS 2010:900). 

Planen var på samråd under sommaren 2021, och utställd på granskning under sommaren 2022 och 

bedöms kunna vinna laga kraft under hösten/vintern 2022. 

Vid tolkning av detaljplanen ska Boverkets allmänna råd (BFS 2014:5 DPB 1) användas. 
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6. Handlingar 

Planhandlingar 

 Plankarta med bestämmelser 2022-11-17 

 Planbeskrivning 2022-11-17 (denna handling) 

 Grundkarta 2022-06-10  

 Fastighetsförteckning 2022-11-17 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan 2020-03-23 

Plankartan och planbestämmelserna är juridiskt bindande. Planbeskrivningen utgör komplement till 

plankartan och planbestämmelserna, men saknar egen rättsverkan. 

Övriga handlingar 

Under planarbetet har dessutom följande handlingar upprättats: 

 Samrådsredogörelse, 2022-06-27 

 Granskningsutlåtande 2022-09-26 

Utredningar och underlag 

 Bullerutredning Hali, Alfta - Sweco, 2020-03-26 

 Rapport - Miljökontroll vid sanering av oljeförorenad jord – WSP 2005-12-14 

 Miljöteknisk markundersökning – WSP 2004-11-08 

7. Tidigare ställningstaganden 

Översiktsplan 

Gällande översiktsplan, ÖP2030, är den kommuntäckande översiktsplanen som antogs i maj 2017. I 

översiktsplanen framgår att kommunen strävar efter att ha cirka 30 hektar planlagd mark för industri 

och handel, vilket inte finns i dagsläget. Planområdet ingår i ett område som i översiktsplanen anges 

som område med befintlig industri och verksamheter samt skogs-/jordbruksområde.  

I ÖP2030 framgår det även att kommunens riktlinje för bebyggelseutveckling av verksamheter och 

industrier ska i första hand ske genom förtätning eller utökning av befintliga industriområden. 

Planområdet ingår i ett område som i översiktsplanen angränsar till befintlig industri och 

verksamheter. 

Huvudmålet för kommunen är enligt översiktsplanen att öka antalet arbetstillfällen inom industri och 

handel. Enligt översiktsplanen bör även etableringar som kan generera mycket tung trafik placeras i 

anslutning till befintliga områden och/eller prioriterade kommunikationsleder för transport och 

kollektivtrafik. 

Kommunen bör se till att välbelägen och på annat sätt lämplig industrimark finns tillgänglig och verka 

för att befintliga områden och lokaler används i första hand, innan ny mark exploateras. 
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Figur 2. Utklipp ur gällande översiktsplan med planområdet markerat i rött. 

Detaljplaner 

Gällande detaljplaner och områdesbestämmelser 

Planen berör/tangerar fyra gällande detaljplaner: 

Nr Namn Laga kraft Lantmäteriet Berör/tangerar 

A27 Förslag till stadsplan för 
industriområde kyrkbyn 
1:6, 1:7, 3_30 m.fl. inom 
ALFTA SAMHÄLLE, Alfta 
socken Bollnäs kommun, 
Gävleborgs län 

1975-11-25 21-77:1361  Berör befintlig 
industriverksamhet. Berör även 
område norr om befintlig 
verksamhet som i stadsplan A27 
är planlagd som parkmark. 
Området söder befintlig 
verksamhet berörs och är i 
stadsplan A27 planlagd för 
järnvägsändamål. 

A8 Byggnadsplan för 
fastigheterna kyrkbyn 
3:21, 10:27 m.fl. inom 
Alfta samhälle 

1967-04-14 21-ALF-1962 Tangerar ett område vid 
järnvägen som i byggnadsplan A8 
är planlagd  som park eller 
plantering. 

A17 Stadsplan för kyrkbyn 
9:21, 10:27 m.fl. samt 
ändring av stadsplan för 
kyrkbyn 9:16, 16:4 m.fl. 
inom Alfta samhälle 

1972-05-09 21-ALF-2277 Tangerar ett område vid 
järnvägen som stadsplan A17 är 
planlagd  som gata. 
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A36-1 Detaljplan för Alfta Östra 1990-03-01 21-P90:156 Tangerar ett område vid 
Runemovägen som i detaljplan är 
planlagd som huvudgata och 
järnvägstrafik. 

 

Ändringar i gällande detaljplan A27 

Parkmark och väg 

I gällande stadsplan från 1975 är området norr om den befintliga verksamheten betecknad som 

allmän plats – parkmark. En väg går igenom parkmarken och ansluter till den befintliga 

verksamheten. Vägen fortsätter vidare ca 150 meter till ett befintligt ställverk. 

Ett område i med parkmark finns även i väster vid järnvägens förgrening.   

 
Figur 3. Del av gällande stadsplan från 1975. 

Parkmark är enligt Plan- och bygglagen (PBL) avsett för ett gemensamt behov och får inte mer än 

tillfälligtvis upplåtas för en enskild verksamhet.  

I den nya detaljplanen föreslås mark omvandlas från Allmän plats - Parkmark till Kvartersmark för 

Industri. 

En del av området där gällande detaljplan ändras är planlagt som vägmark i gällande stadsplan. 

Vägen behövs för att kraftstationen i nordväst som ägs av Ellevio ska vara tillgänglig. Avtal om 

vägservitut finns till förmån för ställverket (Alfta kyrkby 1:10). Både Ellevio och den befintliga 

verksamheten nyttjar den befintliga vägen. 



 

 8 

I planförslaget föreslås vägen omfatta samma område som planläggs som markreservat för 

allmännyttiga underjordiska ledningar och prickmark för att skydda befintliga ledningar och en möjlig 

utfart för båda verksamheterna. 

Högspänningsledning 

En luftburen högspänningsledning med tillhörande markreservat går igenom den befintliga 

industrifastigheten i gällande stadsplan. Den luftburna högspänningsledningen är borttagen och i ny 

detaljplan föreslås befintligt markreservat för kraftledning tas bort för att möjliggöra nyttjande av 

området. 

Specialområde - TJ 

Söder om den befintliga verksamheten finns ett specialområde, i gällande stadsplan betecknat Tj. 

Planbestämmelsen Tj får endast användas för järnvägstrafik och därmed samhörigt ändamål. 

Järnvägen är i dagsläget inte trafikerad och har inget underhåll. Järnvägsavfarten mot Alfta 

industricenter bedöms inte som aktuell även om Trafikverket eller andra aktörer i framtiden kan 

återuppta underhåll och trafikering av järnvägen.  

Specialområdet kommer till stor del att upphävas förutom de delar som ligger inom fastigheterna 

Alfta Kyrkby 3:8 och Alfta Kyrkby 28:80 som i stället planläggs för verksamheter respektive industri.   

Kommunala beslut 

Kommunstyrelsens beslut om planbesked, 2019-11-05. 

Delegationsbeslut för kommunstyrelsen om att gå ut på samråd, 2021-01-08. 

Delegationsbeslut för kommunstyrelsen om att gå ut på granskning, 2022-07-01. 

Kommunstyrelsens beslut om antagande, planerat till 2022-10-18. 

Riksintressen 

Planområdet berör del av riksintresse för kulturmiljövård, Alfta X503 (MB 3 kap § 6). Riksintresset har 

beskrivits som Sockencentrum och länets bäst bevarade stationssamhälle.  

Strandskydd, miljökvalitetsnormer (och andra enl. MB) 

Detaljplanen berör inte strandskyddsområde.  

Planområdet avvattnas till Norrsjön som omfattas av miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. Inga 

övriga MKN finns som har någon betydelse i Ovanåkers kommun. 

Nya verksamheter får inte medföra försämring av någon enskild ingående parameter i 

miljökvalitetsnormen för recipientens ekologiska eller kemiska status. I dagsläget finns det inga 

nationellt fastställda gränsvärden för föroreningshalter i dagvatten. Bedömningar av 

dagvattenkvalitet och utsläppspåverkan på recipienter görs från fall till fall utifrån referensvärden 

och bedömningar av recipientens känslighet.  

Nationella eller regionala miljömål bedöms ej påverkas av planförslaget. 

Undersökning av betydande miljöpåverkan 

Enligt 6 kap. 11§ Miljöbalken ska kommunen göra en miljöbedömning av planer och program om 

dess genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Om så är fallet ska en separat 
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miljökonsekvensbeskrivning (MKB) upprättas. För att avgöra om det finns risk för att detaljplanens 

genomförande medför betydande miljöpåverkan görs en behovsbedömning. 

Kommunen har bedömt och tagit ställning till att planen inte innebär risk för betydande 

miljöpåverkan. Länsstyrelsen delade denna bedömning i yttrande 2020-04-20. 

8. Detaljplanen 

I detta avsnitt redovisas samlat under varje rubrik detaljplanens förutsättningar följt av dess 

förändringar och tänkbara konsekvenser. 

Markägoförhållanden 

Planområdet består av kommunala fastigheterna Alfta kyrkby 1:15, 1:16 och 28:80. Privatägda 

fastigheter inom planområdet är Alfta kyrkby 3:30, 3:8 och 2:17. Samägd mark inom planområdet 

utgörs av Alfta kyrkby S:2. 

Naturmiljö 

Landskapet inom planområdet som upphävs är delat av ett jordbrukslandskap med brukad åkermark 

samt en mindre åkerholme som är delvis omringad av jordbruksmark.  

En del av det södra planområdet som i gällande stadsplan är planlagt för järnvägsändamål omfattas 

av sumpskog. 

Planområdets norra del består av befintlig industriverksamhet och en del parkmark i norr. 

Parkmarken består i dagläsget av sly och mindre vegetation i form av enstaka buskar och träd.  

Att planlägga området från parkmark till industrimark bedöms inte påverka allmänheten i någon 

större utsträckning då området angränsar till befintlig industri, ställverk och väg 619. Även utan ett 

genomförande av detaljplanen bedöms området med parkmark i dagsläget inte lämplig som allmän 

yta.  

Jordbruksmark 

Större delen av det norra planområdet är planlagd som parkmark. En del av det norra planområdet är 

utpekad i översiktsplanen som skog-/jordbruksområde men kommer att planläggas som industri. 

Parkmarken och det utpekade området nyttjas delvis redan av den befintliga verksamheten. 

I gällande översiktsplan framgår att det råder brist på planlagd industrimark i kommunen. En del av 

det södra området är redan ianspråktaget av industri vilket gör en förtätning av området lämplig. 

Planförslaget är även lokaliserat nära Alfta östra industriområde med befintlig infrastruktur och 

service. 

Planområdet som upphävs är till stor del tillfälligt brukad åkermark men är i gällande detaljplan 

planlagd som industrimark. En stor del av jordbruksmarken planlagd för industri kommer att 

upphävas och kan därmed fortsatt brukas efter att planen vunnit laga kraft. 

Den planlagda industrimarken som upphävs och åter kan brukas är ca 8 400 m2 och den 

åkermark/skogsmark i norr som planläggs för industri är ca 3 200 m2. På så sätt säkerställs mer 

jordbruksmark än vad som finns i dagläsget. 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. 
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Enligt gällande översiktsplan bör jordbrukets intressen prioriteras vid framtida bebyggelseutveckling. 

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 industri och tillgodoser ett väsentligt 

samhällsintresse.  

Som ett led av att jordbruksmarken minskar arbetar Ovanåkers kommun med 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.   

Mark 

Geotekniska förhållanden 

Jordarterna inom planområdet är huvudsakligen lera-silt. Den befintliga industrimarken inom södra 

delområdet är delvis utfylld och markytan är högre belägen än angränsade åkermark. Ytan har fyllts 

ut och jämnats till dels med naturligt material från omgivningen, och med bergkrossmaterial. 

  
Figur 4. Vy mot en del av det norra området som i gällande detaljplan är parkmark, taget från Runemovägen 

(väg 619). 

Markradon 

Planområdet är inte högriskområde enligt SGU. Innan byggnation sker så bör radonmätningar göras, 

alternativt att byggnation sker med radonsäker konstruktion. 

Förorenad mark 

Fastigheten Alfta kyrkby 3:30 är inom primärbranchen verkstadsindustri utan halogenerade 

lösningsmedel och är utpekad som potentiellt förorenat område, riskklass 3. 
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En översiktlig miljöteknisk markundersökning utfördes av WSP under hösten/vintern 2004. Förhöjda 

halter av mineralolja (sannolikt motorolja) konstaterades i den södra delen av fastigheten. I den 

norra delen av verksamheten som består av en kontorsbyggnad och lager har provtagningar utförts 

men inga föroreningar påträffats. Provtagningar och sanering utfördes 2004 respektive 2005. 

 

 
Figur 5. Borrhålsbeteckningar för miljöteknisk markundersökning 2004. 

Under 2005 sanerades marken i den södra delen av Alfta kyrkby 3:30 ned till mindre känslig 

markanvändning. Det övergripande målet för saneringen av området har varit att säkerställa att inte 

oacceptabla effekter på människors hälsa eller omgivande miljö uppkommer, varken akut eller 

långsiktigt. Inga åtgärdsmål föreslås för grundvattnet, då det inte nyttjas för dricksvattenändamål och 

då inga föroreningar har påträffats vid grundvattenzonen. 
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Åtgärder som genomfördes bestod bland annat av bortschaktning av ca 545 ton jordmassor till 

Vägverket produktions mottagningsanläggning i Sävstaås, Bollnäs.  Bortförsel av 4,65 ton slipers till 

BORAB:s mottagning vid Sävstaås avfallsanläggning. Återfyllnad med bergkrossmaterial och massor 

innehållande halter som understiger åtgärdsmålet har utförts på området. 

 
Figur 6. Borrhålsbeteckningar och saneringsområden för sanering 2005. 

Enligt MIFO-inventeringen som utfördes 2008-08-29 har de verkstadsindustrier som verkat på 

platsen under 30 år lämnat föroreningar efter sig i form av oljor i marken. Det är enligt inventeringen 

troligt att det är ovarsam hantering av hydrauloljor och spilloljor som bidrog mest till de tidigare   

föroreningarna. Efter sanering till under riktvärdet för MKM på industritomten bedöms fastigheten 

vara påverkad av föroreningar i mindre omfattning. 

Det går ej att säga att området är helt rent eftersom saneringen var inriktad på de mest förorenade 

områdena och att mindre "fläckar" kan ha missats i provtagningen Risken för spridning av 
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kvarvarande föroreningar bedöms som liten till måttlig trots att det övre lagret består av 

genomsläppligt fyllnadsmaterial eftersom det främst är tyngre och mindre lättrörliga oljefraktioner 

som finns kvar på området. Känsligheten för mark/grundvatten och byggnader på området bedöms 

som måttlig och skyddsvärdet som litet. 

De föroreningar som har framkommit på området (alifater C16-C35) binder hårt till jordpartiklarna i 

marken, vilket innebär att de får en begränsad spridning.  

Norr om befintlig verksamhet i den norra delen av planområdet ligger ett kommunalägt område som 

i gällande detaljplan är utpekad som Parkmark. Verksamheten har under en period använt området 

som uppställningsplats för diverse metallkonstruktioner och ett fåtal containrar. Området har inte 

använts av tidigare verksamheter och är inte utpekad som potentiellt förorenat område.  

Hela det norra området kommer att regleras med prick- och korsmark där inga byggnader får 

uppföras. På grund av den tänkta användningen av marken och förbudet att uppföra byggnader 

bedömer kommunen därför att det inte behöver göras någon särskild utredning av marken.  

 
Figur 7. Det ”norra området” markerat i rött med gällande stadsplan till vänster och nytt detaljplaneförslag till 

höger. 

I den befintliga verksamhetens fastighet kommer detaljplanens enda byggrätt att finnas. Området är 

i gällande plan planlagd för industri men hindras av ett markreservat för en luftgående kraftledning. 

Ledningen är borttagen sedan länge och ett markreservat bedöms inte längre nödvändigt.  

Området ligger inom det provtagningsområde som inte har sanerats då inga föroreningar 

påträffades. Kommunen bedömer att det inte krävs någon ytterligare utredning för den norra delen 

av verksamheten med ny byggrätt i förslag till detaljplan då tidigare föroreningar bedömts vara 

koncentrerade till den södra delen av verksamhetsområdet.    
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Figur 8. Byggrätt inom befintlig fastighet markerat i rött. Till vänster är gällande stadsplan och till höger nytt 

detaljplaneförslag.    

Söder om befintlig verksamhet ligger del av den kommunalägda fastigheten Alfta kyrkby 28:80 och 

del av den privatägda fastigheten Alfta kyrkby 3:8. Detta område är utpekat som järnväg i gällande 

stadsplan. Någon järnväg har det däremot aldrig blivit och området är i dagsläget bevuxet med sly 

och någon buske. 

Hela det södra området kommer att regleras med prick- och korsmark där inga byggnader får 

uppföras. På grund av den tänkta användningen av marken och förbudet att uppföra byggnader 

bedömer kommunen därför att det inte behöver göras någon särskild utredning av marken. 

 
Figur 9. Det ”södra området” markerat i rött med gällande stadsplan till vänster och nytt detaljplaneförslag till 

höger. 

Trots kommunens bedömning ska tillsynsmyndigheten genast underrättas enligt 10 kap 11§ 

Miljöbalken om någon förorening påträffas. Utförs markarbeten inom området kan detta behöva 

anmälas till tillsynsmyndigheten i enlighet med 28 § i förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. 
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Miljöfarlig verksamhet 

Verksamheter som kan leda till att vattenområden, marken eller grundvattnet kan förorenas eller på 

annat sätt påverkas menligt kan kräva tillstånd- eller anmälansplikt enligt Miljöbalken 9 kap. 

(1998:808). En sådan verksamhet får inte påbörjas innan tillstånd för miljöfarlig verksamhet har 

tagits i anspråk. I annat fall krävs en anmälan till tillsynsmyndighet om utökad verksamhet.  

Vatten 

Geohydrologiska förhållanden 

Grundvattnets flödesriktning är i huvudsak mot nordost, och inom det norra delområdet delvis mot 

nordväst.  

Befintlig avvattning 

Recipient för området är vattenförekomst MS_CD: WA39300948, Norrsjön. Norrsjön är i dag klassad 
med måttlig ekologisk status, med målet god ekologisk status. Anledningen till att Norrsjön bedöms 
ha måttlig ekologisk status är de morfologiska förändringar och den dåliga kontinuitet som 
vattenkraftens reglering orsakar. Vidare är Norrsjön klassad med ej god kemisk status, med målet 
god kemisk status. Anledningen till att Norrsjön är klassad med ej god kemisk status är problem med 
bromerad difenyleter samt kvicksilver och kvicksilverföroreningar. 
 
Dagvatten från det område som planeras samt från befintlig industrimark i planområdets 
omedelbara närhet fördröjs och renas via svackdiken, diken och slutligen en våtmark innan vattnet 
når recipienten Norrsjön nord öst om planområdet. 
 

Översvämning 

Den norra delen av planområdet berörs delvis av MSBs kartering av beräknat högsta flöde. Då det 

norra området kommer att användas som uppställningsplats och i plankartan regleras med 

korsprickad mark vilket innebär att byggnader inte får uppföras, bedöms risken vid ett högsta flöde 

som hanterbar.    

Strandskydd 

Planområdets båda delområden berör inte generellt strandskyddsområde enligt 7 kap. 14 §. 

 
Figur 10. Generellt strandskydd, 100 meter. Ungefärligt planområde markerad i rött. 
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Kulturmiljö/kulturarv 

En del av planområdet är inom riksintresse för kulturmiljövården, Alfta K 503. Motiveringen för 

riksintresset är: ” Sockencentrum med en kyrkby från 1200-talet, framvuxen ur en jordbruksbygd, som 

1899 omvandlades till ett stationssamhälle när järnvägen mellan Bollnäs och Orsa nådde Alfta”.  

Riksintresset beskrivs som ett sockencentrum med en dominerande kyrka, kyrkby, prästgård, skola, 

fattighus m.fl. byggnader samt deras relation till gårdar och öppna odlingsmarker. Bebyggelse från 

1700-talet till 1900- talets början. Den öppna platsbildningen vid kyrkan förstärker kopplingen mellan 

kyrkan och sockenbyggnaderna. I anslutning till stationsområdet ligger Hälsingegården Ersk-Danils. 

Stationssamhället från sekelskiftet 1900, med bevarad tomtstruktur och påkostade affärs- och 

bostadshus längs Långgatan. Torp, hantverksgårdar och handelsgårdar följer vägen i Västanå-

Nordanå. 

Sydväst om den befintliga verksamheten finns ett flertal gårdar som är utpekade i kommunens 

kulturvårdsprogram. Gårdarna är utpekade som särskilt värdefulla ur kulturhistorisk synpunkt och 

bör inte förvanskas.  

I gällande detaljplan är en stor del av marken angränsande till gårdarna planlagda som kvartersmark 

dels för industri, dels för järnvägsändamål. Kvartersmarken för järnvägsändamål är en förgrening av 

Orsabanan tänkt som matning till Alfta industricenter. Järnvägsförgreningen har inte verkställts och 

det finns i nuläget ingen fysisk järnväg anlagd.   

Större delen av jordbruksmarken mellan befintlig industri och de utpekade gårdarna är planlagd som 

industri i gällande detaljplan. En stor del av den planglada industrin och järnvägen ligger dessutom 

inom riksintresse för kulturmiljövård. 

För att säkerställa det höga kulturvärdet kommer den nya detaljplanen att upphäva större delen av 

kvartersmarken som ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Området för det upphävda området 

kommer att gå utefter gränsen för riksintresse för kulturmiljövård.  

 
Figur 11. Karta över riksintresseområde för kulturmiljövård, bevarande område A från Alftas 

kulturvårdsprogram och område som upphävs.  
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Fornlämningar 

Inga tidigare kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar finns inom planområdet. 

Norr om det norra delområdet finns det en fornlämning med RAÄ-nummer Alfta 143:1 

Fornlämningen är ett vägmärke och bedöms inte påverkas av detaljplanens genomförande.  

Enligt länsmuseets samrådsyttrande 2021-06-17 innebär områdets höjdnivå (ca 95–100 meter över 

havet) och närheten till vatten att det inom planområdet kan finnas okända fornlämningar i form av 

bland annat boplatser från både sten-, brons- och järnålder.   

Länsstyrelsen i Gävleborg ansåg i sitt samrådsyttrande 2021-06-24 att en arkeologisk utredning 

behöver utföras innan något arbete inom området påbörjas i enlighet med kulturmiljölagen 

(1988:950) 2 kap. 11 §. 

Efter ytterligare dialog med länsstyrelsen i Gävleborg om detaljplanens område och utformning har 

länsstyrelsen gjort en förnyad bedömning. Länsstyrelsen har i sitt yttrande 2022-05-18 kommit till 

slutsatsen att det inte behövs genomföras en arkeologisk utredning av de i ärendet aktuella ytorna. 

Länsstyrelsen bedömer att de ytor som återstår i ärendet inte har en så pass stor potential för 

bevarade lämningar att en arkeologisk utredning bedöms som befogad.   

Om det vid markingrepp påträffas en fornlämning ska arbetet omedelbart avbrytas till den del som 

fornlämningen berör. Den som leder arbetet ska omedelbart anmäla förhållandena till länsstyrelsen 

(2 kap. 10 § kulturmiljölagen). 

Landskapsbild och stadsbild 

Då planområdet innebär en utvidgning av tätortens befintliga industriområden påverkas både stads- 

och landskapsbilden i de östra delarna av tätorten. Genom att lokaliseringen av de två delområdena 

angränsar till befintlig industriverksamhet, samt att jordbruksmark som redan är detaljplanerad 

kvartersmark för industri tas bort bedöms påverkan sammantaget som begränsad. Det norra 

delområdet har sedan ett tag genom ett muntligt avtal använts som en uppläggningsplats för den 

befintliga verksamheten. Landskapsbilden kommer därav i det norra delområdet inte att förändras i 

någon större utsträckning.  

Befintlig bebyggelse 

En mindre lada står på parkmark i den sydvästra delen av planområdet där befintlig detaljplan 
kommer att upphävas. I övrigt finns det inte några befintliga byggnader inom planområdena. En del 
av det norra delområdet ligger inom en befintlig verksamhet men hyser ingen byggnad. Mellan de 
båda planområdena finns en befintlig verksamhet som inrymmer en större industribyggnad och ett 
kontor/lagerbyggnad.  
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Figur 12. Befintlig verksamhet mellan de två delområdena. 

Ny bebyggelse  

Det är enbart den södra delen av det norra planområdet som möjliggör bebyggelse.  

Bebyggelsen kommer främst att vara verkstads-, industri- och personalbyggnader samt kontor och 

olika anläggningar för verksamhetens behov. Den nya industribebyggelsen avser bli mindre eller 

mellanstor industri och föreslås kunna uppföras till max 12 meter. 

Området som planeras för Z-verksamhet möjliggör ingen ny bebyggelse. Fastigheten Alfta kyrkby 3:8 

får en större flexibilitet då fastställd markanvändning går från Tj- område för järnvägsändamål till Z-

Verksamhet.  

Det norra området som kommer att användas som upplag regleras med korsprickad mark. Den 

korsprickade marken medger endast uppförande av skärmtak.     

Planbestämmelser: 

Användning av mark och vatten – Allmän plats 

 

VÄG - Användningen väg används för att reglera vägar avsedda främst för trafik till, från och/eller 

genom en tätort samt mellan olika områden inom en tätort. Användningen betecknas VÄG. 

Användning av mark och vatten - Kvartersmark 

  
J-industri – Med industri menas alla slags verksamheter, lagring och hantering av varor/massor samt 

kontor och personalutrymme. 
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Z-Verksamhet – Med verksamhet menas områden för service, lager, tillverkning med tillhörande 

försäljning, handel med skrymmande varor och andra verksamheter av likartad karaktär med 

begränsad omgivningspåverkan. Även komplement till verksamheten ingår i användningen. 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark 

 
Höjd på byggnader - Högsta byggnadshöjd i meter. 

  
Korsmark – Endast skärmtak får placeras. 

 
Prickmark – Marken får inte förses med byggnad. 

 

Utfartsförbud – Körbar förbindelse får inte anordnas. 

Skydd mot störningar (m1) - Verksamheter ska utformas med avseende på bostäder så att: Buller 

från industri- och andra verksamheter inte överstiger 50 dBA ekvivalent ljudnivå, vardagar kl. 06.00–

18.00, 40 dBA ekvivalent ljudnivå kl. 22.00–06.00 samt 45 dBA ekvivalent ljudnivån övrig tid mot 

bostads fasad (frifältsvärden). Maximal ljudnivå inte överstiger 55 dBA mot bostads fasad kl. 22.00–

06.00 (frifältsvärde). Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens 

buller karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, lossning av metallskrot 

och liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara tonkomponenter, ska värdena i tabellen 

sänkas med 5 dBA. 

Offentlig och kommersiell service 

Offentlig och kommersiell service finns i Alfta tätort. 

Trafik 

Gatunät, biltrafik 

Trafikverket är väghållare för väg 619. 

Det finns redan befintliga infarter till verksamheterna som fortsatt förslås användas. Vägen i det 

norra området fortsätter vidare ca 150 meter till ett befintligt ställverk. Trafiken till och från 

verksamheterna förväntas inte öka avsevärt. 

Vägen till ställverket säkerställs genom att det finns ett befintligt vägservitut om att nyttja vägen till 

allmän utfartsväg till förmån för ställverket och att vägen kommer att ingå i ett område med 

prickmark och markreservat för allmännyttiga ledningar. En bestämmelse om markreservat innebär 

redan i sig att kommunen inte får lämna bygglov för något som hindrar utnyttjandet av 

markreservatet. Med både vägservitut, markreservat och prickmark anser kommunen att utfarten är 

säkerställd för båda parter.    

I detaljplanen planläggs ett 2 meter brett vägområde utmed väg 619 så att tomtgränsen ut mot 

vägen kan förses med utfartsförbud. Användningen VÄG används för områden avsedda främst för 
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trafik till, från och genom en ort samt mellan olika områden inom en ort. I användningen ingår även 

komplement som behövs för vägens funktion.  

Kollektivtrafik 

Busslinje 100 mellan Edsbyn och Söderhamn trafikerar väg 619. Busshållplats åt båda riktningarna 

ligger ca 50 meter från det södra planområdet och ca 150 meter från det norra planområdet. 

Parkering 

All parkering ska ske på den egna fastigheten. 

Gång- och cykeltrafik 

Närmaste gång- och cykelväg ligger söderut i korsningen mot Alfta centrum, ca 300 meter från det 

norra området. Det finns i dagsläget planer på att utöka gång- och cykelnätverk från korsningen 

österut men inga planer på att utöka gång- och cykelnätverket norrut.  

Tillgänglighet 

Den södra fastigheten med användningen Z-verksamheter är tillgänglig via infart efter väg 610. Det 

norra planområdet är tillgängligt via befintlig infart från väg 619. 

Verksamheter i området ska i möjligaste mån utformas för att uppfylla de krav på tillgänglighet som 

regleras enligt gällande lagstiftning. 

Sociala frågor 

Tillkomsten av nya industriarbetsplatser ökar förutsättningarna för att utveckla näringslivet i Alfta 

och därmed underlag för kommersiell och offentlig service, social trygghet m.m. i tätorten och 

kommunen. 

Hälsa och säkerhet 

Störningar och andra risker 

Plan- och bygglagen kräver att bebyggelse och byggnadsverk förläggs till mark som är lämplig för 

ändamålet. I denna lämplighetsbedömning ingår att kommunen ska förebygga bland annat 

bullerstörningar (2 kap. 5 § 4 PBL). Detta ska ske vid både planläggning och i ärenden om bygglov 

eller förhandsbesked. 

Gällande riktvärden utgår från Naturvårdsverkets rapport 6538 från april 2015. 
Buller från verksamheter bör i första hand begränsas så att det inte ger upphov till högre 
ekvivalent ljudnivå, frifältsvärde vid fasad, utomhus vid bostäder än: 
 
50 dB(A) Dagtid kl. 06-18 
45 dB(A) Kvällstid kl. 18-22 samt lör-, sön- och helgdag kl. 06-18 
40 dB(A) Nattetid kl. 22-06 
 
Utöver detta gäller följande för frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad: 
 

 Maximala ljudnivåer (LFmax > 55 dBA) bör inte förekomma nattetid klockan 22–06 
annat än vid enstaka tillfällen.  

 Vissa ljudkaraktärer är särskilt störningsframkallande. I de fall verksamhetens buller 
karakteriseras av ofta återkommande impulser som vid nitningsarbete, 
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lossning av metallskrot och liknande, eller innehåller ljud med tydligt hörbara 
tonkomponenter, bör värdena i tabellen sänkas med 5 dBA. 

 I de fall den bullrande verksamheten endast pågår en del av någon av tidsperioderna ovan, 
eller om ljudnivån från verksamheten varierar mycket, bör den ekvivalenta ljudnivån 
bestämmas för den tid då den bullrande verksamheten pågår. Dock bör den ekvivalenta 
ljudnivån bestämmas för minst en timme, även vid kortare händelser. 

 
En bullerutredning har tagits fram av Sweco med syfte att säkerställa att den befintliga verksamheten 

uppfyller gällande riktvärden för industribuller. På grund av verksamhetens art med många tydliga 

impulsljud i form av släpp av metallskrot och liknande har riktvärdena sänkts med 5dB i enlighet med 

Naturvårdverkets rapport 6538.  Av bullerutredningen framgår att ljudnivån dagtid vid fasaden på 

Fyrbovägen 6 överskrider riktvärdet med 1–2 dB. Övrig bebyggelse i närheten av planområdet klarar 

samtliga riktvärden vid fasad i nuvarande utformning. 

  

Beräkningar på den framtida bullersituation som uppstår om verksamhetsområdet expanderas och 

delar av verksamheten flyttas inom det nya området. Av rapporten framgår att samtliga beräknande 

fasadnivåer påvisar att gällande riktvärden för den planerade expanderingen uppfylls. Särskild 

hänsyn bör tas till riktvärden för kväll och nattid. 

Bullerutredningens resultat baseras på schablonvärden för industriverksamhet, vilka innebär en viss 

osäkerhet i de beräknade nivåerna. För att säkerställa att kommande verksamheter inom 

detaljplanen inte kommer orsaka olägenhet föreslås störningsbestämmelser i plankartan gällande 

verksamhetsbuller från planområdet till närliggande bostäder. 

 

 
Figur 13. Bullerkarta för industribullerspridning av planerad framtid, Sweco.  
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Transporter av farligt gods och andra riskfaktorer 

Rekommenderad primär transportled för farligt gods på väg går inte i närhet av området. 

Planområdet angränsar dock till järnväg (Orsabanan) och järnvägar är transportleder av farligt gods. 

Orsabanan är inte nedlagd men används inte i dagsläget. Trafikverket har beslutat om att upphöra 

med underhållet för del av banan mellan Bollnäs och Furudal. 

Kommunen har i sin översiktsplan nämnt att hänsyn fortsatt ska tas till järnvägen  i plan- och 

bygglovsärenden så att eventuella satsningar fortfarande är möjliga i framtiden därför behöver risker 

från järnvägen hanteras i detaljplanen. I dagsläget går det inte någon trafik på Orsabanan och om 

den kommer trafikeras igen så är det sannolikt en mindre mängd godstrafik som kommer passera i 

en låg hastighet vilket minskar eventuella risker. Närmaste område där byggnader får uppföras ligger 

ca 70 meter från spårmitt. Närmast järnvägen ligger ett område reglerat med korsmark där enbart 

skärmtak tillåts, inga byggnader får uppföras. Med tanke på de avstånd och skyddsåtgärder som 

föreslås i detaljplanen bedöms riskerna kopplat till järnvägen som låga. 

 
Figur 14. Rekommenderade skyddsavstånd från primära transportleder av farligt gods, ÖP2030, 2017. 

Luftkvalitet 

Detaljplanens genomförande bedöms inte försämra luftkvaliteten i området på betydande sätt. 

Ljusförhållanden, skuggbildning 

Detaljplanens genomförande bedöms inte orsaka störande ljus eller skuggbildning i området. Om en 

ljusanordning kan ha betydande inverkan på omgivningen krävs det bygglov. 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp, dagvatten 

Den befintliga verksamheten i angränsande industriområde är ansluten till kommunens VA-nät. Den 

södra delen ingår i kommunens verksamhetsområde för vatten och avlopp medan den norra delen 

inte ingår i verksamhetsområde för vatten och avlopp. Gränserna för det kommunala 

verksamhetsområdet för vatten- och avlopp kommer att justeras, så att det innefattar alla delar av 

planområdet. 

Den industrimark som planeras består nästan uteslutande av mark som inte får förses med byggnad 

bortsett från skärmtak och område med en mindre byggrätt. Detta gör att det kommer att finnas 

goda möjligheter att tillskapa ytor för infiltration av dagvatten inom planområdet samt att 
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tillkommande dagvatten från planområdet nästan uteslutande kommer att bestå av avrinning i 

samband med nederbörd och snösmältning. 

Efter inspektion av de system av ledningar, svackdiken, diken samt efterföljande våtmark som 

omhändertar och renar dagvatten från det industriområde som ligger i planområdets omedelbara 

närhet är bedömningen att detta system även förmår hantera från planområdet tillkommande 

dagvatten. Tillräckliga ytor för hantering av snö finns inom planområdet och smältvattnet kommer 

att kunna hanteras via samma system som övrigt dagvatten. 

Genom infiltration i planområdet samt den fördröjning och rening som sker i svackdiken, diken och 

våtmark görs bedömningen att planens genomförande inte riskerar att försämra möjligheterna att 

uppnå de fastställda miljökvalitetsnormerna för Norrsjön. 

Värmeförsörjning 

Den befintliga bebyggelsen värms upp individuellt. 

Ledningar 

Ett utbyggt ledningssystem finns i anslutning till planområdet. Nya tekniska anläggningar som behövs 

bedöms vara komplement och kan medges inom ramen för redovisad markanvändning. 

Lämplighetsprövning av tekniska anläggningar sker i bygglovsprocessen. Om det behövs genomföras 

undanflyttningsåtgärder eller skydd av ledning för att möjliggöra exploatering får detta först ske efter 

samråd med ledningsägaren och det är den part som initierar åtgärden som även bekostar den. 

Innan byggnation ska alltid en kabelanvisning göras för att veta kablarnas exakta lägen. Exploatören 

står för eventuella ledningsflyttningar vid byggnation. 

Administrativa bestämmelser 

 
Markreservat - Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar 

Markreservat säkerställer inte rättigheten till ledningarnas placering i marken. För att säkerställa 

rättigheten krävs normalt sett ledningsrätt eller servitut upprättas, det är respektive ledningsägare 

som initierar detta vid behov. 

El 

Ellevio har befintliga elledningar i det norra och det södra planområdet. Ledningarna belägna inom 

det södra området ligger i mark som inte får bebyggas, på plankartan är dessa områden markerade 

med ”prickmark” (marken får inte förses med byggnad) och u-område (mark som ska vara tillgängliga 

för allmännyttiga underjordiska ledningar). 

Ledningarna belägna i det norra området ligger i u-område och på korsprickad mark där endast 

skärmtak får placeras. 

Fiber/ADB 

Fiber/ADB finns i anslutning till både norra- och södra området. Ledningarna bedöms inte påverkas 

av byggnation.  

Vatten och avlopp 

VA-ledningar finns i det norra och södra planområdet. Dessa ligger i områden med markreservat för 

allmännyttiga underjordiska ledningar (u-område) och prickmark som inte får bebyggas. 
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Fjärrvärme 

Fjärrvärme finns i anslutning till det södra planområdet. Fjärrvärmeledningarna ligger i område för 

markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar (u-område) och prickmark.  

Avfallshantering 

Godkänt entreprenör ansvarar för avfallshanteringen och sker på kvartersmark enligt kommunens 

föreskrifter. 

Mellankommunala frågor 

Inga mellankommunala frågor har aktualiserats av arbetet med detaljplanen. 

9. Detaljplanens genomförande 

Organisatoriska frågor 

Genomförandetid 

Detaljplanens genomförandetid är 5 år från den dag detaljplanen vinner laga kraft.   

Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad rätt att bygga i enlighet med 

detaljplanen och detaljplanen får inte ändras utan att synnerliga skäl föreligger. Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter detaljplanen att gälla, men kan då ändras eller upphävas utan 

att fastighetsägaren har rätt till ersättning för till exempel förlorad byggrätt. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap 

Planområdet omfattar en liten del allmän plats för väg (Runemovägen). Kommunen är huvudman för 

allmän plats. 

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

lokaler, sköts enligt gällande lagstiftning. Inom kvartersmark är respektive fastighetsägare ansvarig 

för anläggande, samt drift och underhåll av dagvattnet. 

Markanvisningsavtal 

Kommunen och fastighetsägaren till Alfta kyrkby 3:30 har ingått ett optionsavtal som ger 

fastighetsägaren rätt att köpa den kommunala mark som planeras för industri efter att detaljplanen 

vunnit laga kraft. Optionsavtalet kan likställas med ett markanvisningsavtal.  

Avtalet innehåller följande frågor: 

- Fastighetsrättsliga frågor: 

o Princip för hur fastighetsreglering ska ske 

o Ansvar för ansökan om fastighetsbildning 

o Ansvar för förrättningskostnader 

- Optionsavtalets giltighetstid 

- Princip för beräkning av köpeskilling vilken utgår från kommunens beslutade principer om 

prissättning för industrimark (TN 2016/00329) 

Konsekvensen av avtalet är att fastighetsägaren till Alfta kyrkby 3:30 ansvarar för samtliga kostnader 

för planens genomförande. 
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Fram till det att den nya detaljplanen vunnit laga kraft upplåts del av området som idag är planlagt 

som industrimark med anläggningsarrende. Arrendeområdet utgör en areal om ca 9100 m2 av 

fastigheten Alfta kyrkby 1:16.

 
Figur 15. Arrendeområdets avgränsning har markerats med röd begränsningslinje. 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Med fastighetsbildning avses bl.a. nybildning av fastigheter, ändring av fastigheters gränser och 

bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter. Fastighetsbildningsåtgärder 

prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av Lantmäteriet.  

Allmän plats 

Allmän platsmark utgörs av del av fastigheten Alfta kyrkby 28:80 som ägs av Ovanåkers kommun. 

Någon fastighetsbildning avseende den allmänna platsmarken bedöms inte behövas. 

Kvartersmark 

Delar av de kommunala fastigheterna Alfta kyrkby 1:16 och 28:80 planläggs med industriändamål 

vilket möjliggör att delar av Alfta kyrkby 1:16 och 28:80 genom fastighetsreglering kan överföras till 

industrifastigheten Alfta kyrkby 3:30. 

I samband med försäljning av mark från Alfta kyrkby 28:80 och Alfta kyrkby 1:16 ska säkerställas att 

VA-ledningar och elledningar som ligger inom planerad kvartersmark säkras genom bildande av 

servitut. 

Ledningsrätt 

En befintlig ledningsrätt, akt 2121–01/26.1, belastar Alfta kyrkby 1:15, 1:16 och 28:80 till förmån för 

Elektra Värme AB. Ledningarna är belägna inom mark som inte får bebyggas och i mark som ska vara 

tillgängliga för underjordiska ledningar. 
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Servitutsavtal 

I förrättning 21-77:483 vid bildande av fastigheten Alfta kyrkby 1:10 ingick ett servitutsavtal för väg 

till förmån för fastigheten Alfta kyrkby 1:10 och belastande nuvarande fastigheterna Alfta kyrkby 

1:16 samt Alfta kyrkby 28:80. Området motsvarar det i detaljplanen angivna området för u-område 

samt prickmark. Avtalsservitutet ska vid en förrättning i enlighet med den nya detaljplanen skrivas in 

i den nya fastigheten alternativt ombildas till officialservitut. 

Ekonomiska frågor 

Planekonomi 

Detaljplanen samt dess genomförande bekostas av exploatören. 

Tekniska frågor 

Byggherren ansvarar för eventuella kompletterande utredningar som kan vara nödvändiga för att 

detaljplanen ska kunna genomföras. Det kan exempelvis handla om fördjupade geotekniska 

undersökningar. 

Byggskedet 

Kommunen rekommenderar att en riskanalys omfattande kringliggande fastigheter genomförs inför 

byggstart. Om risk för vibrationsstörningar föreligger bör förebyggande åtgärder genomföras. 

För att uppnå hållbar masshantering ska schaktmassor i så stor utsträckning som möjligt 

återanvändas inom planområdet. 

10. Fastighetskonsekvenser 

Nedan redovisas de konsekvenser som i dagsläget kan bedömas för berörda fastigheter.  

 
Figur 16. Karta som redovisar fastighetskonsekvenser och fastighetsbildningsåtgärder. 
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Fastighet Fastighetsbildning Konsekvenser Figur 

ALFTA KYRKBY 3:30  Planförslaget innebär att fastigheten 
får fastställd markanvändning J 
(industri). 

 

ALFTA KYRKBY 28:80 Del av Alfta kyrkby 
28:80 överförs genom 
fastighetsreglering till 
Alfta kyrkby 3:30 

Planförslaget innebär att del av 
fastigheten får fastställd 
markanvändning J (industri). 

2-> Alfta kyrkby 3:30 
3-> Alfta kyrkby 3:30 

ALFTA KYRKBY 1:15  Del av fastigheten med befintlig 
markanvändning J (industri) och Tj 
(område med järnvägsändamål) 
kommer att upphävas och återgå till 
ej planlagd mark. 

 

ALFTA KYRKBY 1:16 Del av Alfta kyrkby 
1:16 överförs genom 
fastighetsreglering till 
Alfta kyrkby 3:30 

Planförslaget innebär att del av 
fastigheten får fastställd 
markanvändning J (industri). Del av 
fastigheten med befintlig 
markanvändning J (industri) och Tj 

 (område med järnvägsändamål) 
kommer att upphävas och återgå till 
ej planlagd mark. 

1-> Alfta kyrkby 3:30 

ALFTA KYRKBY 3:8  Planförslaget innebär att del av 
fastigheten får fastställd 
markanvändning Z (verksamhet). 

 

ALFTA KYRKBY 2:17  Planförslaget innebär att 
fastighetens markanvändning 
PARKMARK och Tj (område med 
järnvägsändamål) upphävs och 
återgår till ej planlagd mark. 

 

ALFTA KYRKBY S:2  Planförslaget innebär att del av 
fastigheten och del av fastighetens 
befintliga markanvändning upphävs 
och återgår till ej planlagd mark. 

 

Figur 17. Tabell som redovisar fastighetskonsekvenser och fastighetsbildningsåtgärder. 

11. Medverkande i projektet 

Detaljplanehandlingarna har upprättats av Patrik Svärd, planarkitekt WSP Sverige AB tillsammans 

med Ovanåkers kommun. I planarbetet har även kommunens planarkitekt Hanna Gäfvert, mark- och 

exploateringsingenjör Hannah Linngård, planeringschef Johan Olanders, bygglovshandläggare Fredrik 

Andersson, GIS-ingenjör Jens Olsson deltagit. Från Svefa AB har Ida Särnstedt, konsult inom mark och 

exploatering samt fastighetsbildning bistått med värdefull information och framtagande av underlag.  

 

Kommunstyrelseförvaltningen 

Planeringsavdelningen 2022-11-17 

Johan Olanders   Patrik Svärd 

Planeringschef   Planarkitekt/Utredare 

     


