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31 Inledning
Antagandehandlingar
Inför antagandet finns följande handlingar:









Del 1. Inledning Planeringsförutsättningar
Del 2. Planförslag och genomförande
Del 3. Konsekvenser
Del 4. Samrådsredogörelse
Del 5. Särskilt utlåtande
Del 6. Länsstyrelsens granskningsyttrande
Bilaga 1 Mark och vattenanvändningskarta
Bilaga 2 Hänssynskarta

Vad är ett särskilt utlåtande
Efter granskningen av den fördjupade översiktsplanen ska kommunen enligt plan- och bygglagen
sammanställa inkomna synpunkter i ett särskilt utlåtande och redogöra för de eventuella
ändringarna i planen som synpunkterna har lett till.
Det särskilda utlåtandet med de sammanställda synpunkterna ska sedan bifogas de övriga
handlingarna. Om synpunkterna som inkommit under utställningen inte kan tillgodoses i
planförslaget bör de särskilt motiveras. Kommunen ska redovisa länsstyrelsens granskningsyttrande
tillsammans med den fördjupade översiktsplanen. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen i en viss
del, ska det anmärkas i planen.

Hur har utställningen bedrivits
Kommunstyrelsen beslutade om granskningen av den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad
den 20 februari 2019. Granskningstiden var från 11 mars till den 25 april. Annonsering skedde i
ortstidningen och på kommunens hemsida. Alla handlingar fanns tillgängliga på kundcenter vid
stadshusets huvudingång och på kommunens hemsida www.bollnas.se/2030.
Information skickades till politiska partier i fullmäktige, förvaltningar och kommunala bolag, berörda
myndigheter, Gävleborgs läns kommuner och de privatpersoner/föreningar som yttrade sig skriftligt
under samrådet.

Justeringar efter granskning
Justeringar har gjorts efter granskning med anledning inkomna yttranden och interna synpunkter.
Ändringar är beskrivna i korthet nedanför och finns mer utförligt beskrivna under kapitel 32.
Generella ändringar
Handlingarnas utseende:
-

Det har gjorts generella ändringar för att anpassa handlingarna till kommunens grafiska profil
och förbättrad layout. Dessa förändringar görs efter Antagande
Redaktionella förändringar har gjorts i samtliga planhandlingar
Samtliga kartor har uppdaterats och fått högre upplösning.
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Förändringar i handlingar
Del 1. Planeringsförutsättningar
- Kapitel 4: Uppdaterad text om den nya Regionala utvecklingsplanen (RUS)
Del 2. Planförslag
- Kapitel 7: Ny beskrivande text avseende potentiell restidsförkortning längs de starka stråken.
- Kapitel 9: Utvecklad text kring viktiga kulturmiljöer
- Kapitel 10: Utvecklad text om jordbrukets koppling till biologisk mångfald samt
klimatanpassning koppling till natur- och vattenmiljöer
- Kapitel 10: Utvecklad text om strandskyddslagen och dess tillämpning
- Kapitel 10: Utvecklad text om kring att ianspråkta jordbruksmark
- Kapitel 10: Ny strategi för beaktade av vatten- och naturvård i samband med fysisk planering
- Kapitel 10: Ny strategi för att områden som inte är skyddade enligt miljöbalken men som
bedöms ha höga natur-, vatten- och rekreationsvärden ska bevaras
- Kapitel 13: Ny beskrivande text kring areella näringars betydelse för näringsliv och
matförsörjning
- Kapitel 13: Ny beskrivande text med hänvisning till lagstiftningen för jord- och skogsbruk
- Kapitel 13: Ny beskrivande text om vad som är ett väsentligt allmän intresse
- Kapitel 13: Utvecklad text för handel- och verksamheter, besöksnäring och areella näringar
under utmaningar och möjligheter
- Kapitel 13: Ny strategi för prioritering av brukningsvärd jordbruksmark
- Kapitel 13: Ny strategi för i anspråkstagande av brukningsvärd jordbruksmark
- Kapitel 16: Beskrivande text om kommande eventuella förändringar i transmissionsnätet och
nätsituationen i kommunen
- Kapitel 16: Beskrivande text om nätsituationen i kommunen och vilka
transmissionsledningar som går igenom planområdet
- Kapitel 16: Utvecklad tex kring dagvatten och förhållandet till dagvattenpolicyn och
dagvattensstrategin
- Kapitel 16: Ny beskrivande text om den nationella och lokala nyttan med vattenkraft
- Kapitel 16: Utvecklad text kring dagvatten i utmaningar och möjligheter
- Kapitel 16: Ny strategi för framtagande av en skyfallskartering
- Kapitel 16: Ny strategi för att se hantering av dagvatten som en resurs i samhällsplaneringen
- Kapitel 16: Ny strategi för att se på möjligheterna att Bollnäs stad ska kunna försörjas med el
via ö-drift.
- Kapitel 17: Kapitlet har fått nytt namn
- Kapitel 17: Hela kapitlet har fått en tydligare koppling mot klimatanpassning och kommunens
ansvar
- Kapitel 17: Ny beskrivande text om vikten att motverka att nya byggnader placeras inom 100årsflöde införs
- Kapitel 17: Förtydligande av text och infogad tabell för riskhantering i samband med
planering i närheten av transportvägar för farligt gods
- Kapitel 17: Utvecklad text om vad samhällsviktig verksamhet är
- Kapitel 17: Förtydligande kring hur magnetfäitspolicyn ska användas i planeringen
- Kapitel 17: Ny strategi med tydligare koppling mot hänsyn till klimatförändringar och
klimatanpassning i samband med bygglov och detaljplanering
- Kapitel 17: Ny strategi om skyfallskartering som komplement till dagvattenstrategi och
dagvattenpolicyn
- Kapitel 17: Ny strategi om framtagandet av en klimatstrategi
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Del 3. Konsekvenser
- Inga förändringar
Del 4. Samrådsredogörelse
- Inga förändringar
Del 5. Särskilt utlåtande
- Nytt dokument
Del 6. Länsstyrelsens granskningsyttrande
- Nytt dokument
Bilaga 1. Mark- och vattenanvändningskarta
Mark och vattenanvändningskartan läggs in som bilaga till den fördjupade till den
fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad
- Centrum har fått namnet centrum, i huvudsak oförändrad markanvändning
- Områdena ”Tätortsbebyggelse, i huvudsak oförändrad användning” och ”Verksamheter och
handel, i huvudsak oförändrad användning” har fått ny färg för att öka tydligheten och
läsbarheten
- Justering av de gröna stråken i områdena Ren och Vevlinge
- Justering av GC-stråk över Ren och Höghammarområdet
- Revidering av området för Vevlinge camping och badplats
- Beskrivning av hur mark- och vattenanvändningskartan ska läsas tillsammans med övriga
dokument
Bilaga 2. Riskhänsynskarta
- Riskhänsynskartan läggs in som bilaga till den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad
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32 Inkomna granskningsyttrande
Offentliga myndigheter
Länsstyrelsen
Granskningsyttrande över fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad
Redogörelse av ärendet
Den fördjupade översiktsplanen har överlämnats till Länsstyrelsen i samband med att den varit
utställd på granskning under tiden 2019-03-11-2019-04-25.
I överenskommelse med Bollnäs kommun har Länsstyrelsen fått förlängd svarstid fram till dess att
otydligheter kring jordbruksmark samt hälsa och säkerhet har förtydligats av kommunen.
Länsstyrelsen yttrade sig över samrådsförslag den 21 september 2018.
Enligt 3 kapitalet 16 § plan- och bygglagen ska länsstyrelsen under utställningstiden avge
granskningsyttrande över översiktsplaneförslaget. Detta granskningsyttrande utgör statens
samordnade syn på förslaget.
Av yttrandet ska det framgå om
1. förslaget inte tillgodoser ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken,
2. förslaget kan medverka till att en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,
3. redovisningen av områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen inte är förenlig
med 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken,
4. sådana frågor rörande användningen av mark- och vattenområden som angår två eller flera
kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt, och
5. en bebyggelse eller ett byggnadsverk blir olämpligt med hänsyn till människors hälsa eller
säkerhet eller till risken för olyckor, översvämning eller erosion.
Dessa fem punkter är statens särskilda ansvarsområden. Detta granskningsyttrande ska ingå som en
del i den blivande fördjupade översiktsplanen och vad som ska beaktas i fortsatt planering framgår av
kommentarerna nedan.
Allmänt
Kommunen har överlag tillmötesgått Länsstyrelsens synpunkter i samrådsskedet på ett bra sätt.
Det är positivt att kommunen tar ett helhetsgrepp över bebyggelseutvecklingen i Bollnäs stad som är
den delen av kommunen där bebyggelseutvecklingen är starkast. Det blir därför extra viktigt att ha
ett helhetsperspektiv på all planering.
I samrådet påtalade Länsstyrelsen att kartmaterialet var otydligt och det blev därför svårt att utläsa
vad som avsågs. Kartorna har delvis arbetas om, men Länsstyrelsen anser att kartmaterialet kan
förbättras för att öka förståelsen.
Kommentar:
Synpunkterna noteras och kartorna har fått höjd upplösning i planhandlingarna inför antagande.
Synpunkter utifrån länsstyrelsens särskilda bevakningsområden/statliga intressen
Riksintressen
I en översiktsplan är det viktigt framhålla och tydliggöra kommunens prioriteringar och avvägningar
mellan olika riksintressen. Dessa utgör en grund för senare ställningstaganden i framtida planering
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och prövningar av enskilda ärenden. Översiktsplanen redovisar gällande riksintressen på ett bra sätt
samt anger övergripande ställningstaganden till dessa.
Gällande det av Energimyndigheten förslagna riksintresset energiproduktion är det bra att
kommunen är tydlig med sin ståndpunkt. Riksintresseanspråket är ännu bara ett förslag, med det är i
översiktsplanen kommunen ska föra denna dialog.
Kommentar:
Synpunkterna noteras. Inga förändringar sker i planhandlingarna utifrån yttrandet.
Miljökvalitetsnormer
Länsstyrelsen har sedan samrådet inga kvarvarande synpunkter.
Mellankommunala frågor
Mellankommunala frågor är väl beskrivet på ett översiktligt sätt i planbeskrivningen med riktlinjer om
framtida utveckling.
Hälsa och säkerhet
Översvämning
Generellt tar kommunen hänsyn till relevant underlag i översiktsplanen. Det är också bra att man i
den fördjupade översiktsplanen fastställer vilka underlag som saknas och behöver tas fram (främst
behov av sektorsövergripande klimatanpassning och fördjupad och klimatanpassad
dagvattenstrategi/skyfallsplan)
Kommunen redovisar också på ett tydligt sätt hur man ser på risker och delvis hur man avser hantera
dessa. Länsstyrelsen förstår problematiken med stor andel bebyggelse som redan ligger inom
området för beräknat högsta flöde och delar synen att avsteg från Boverkets tillsynsvägledning kan
behöva göras för att utveckla Bollnäs tätort. Det hade dock varit önskvärt med ett tydligare
förhållningssätt än generella skrivningar som att ”… planeringen… präglas av tillräckliga
säkerhetsmarginaler…” utan att föra ett resonemang kring vad kommunen anser vara tillräckligt.
Länsstyrelsen bedömer att ett tydligare förhållningssätt skulle vara mer användbart och vägledande
för handläggare när bedömningen enligt planen ska genomföras i varje projekt. Det skulle exempelvis
vara en viss generell marginal över 100-årsflödet som eftersträvas.
Kommentar:
En ny beskrivande text infogas under kapitel 17 att det: ” Generellt bör det eftersträvas att nya
byggnader och infrastruktur uppförs så att de med viss generell marginal och åtgärder kan klara
ett 100-årsflöde.”
Buller
Kommunen har tillgodosett Länsstyrelsen synpunkter från samrådsskedet och även gjort vissa
förtydligande kring hur kommunen avser att arbeta med bullerfrågor i framtida planering.
Kommentar:
Synpunkterna noteras.
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Synpunkter gällande föreslagna utvecklingsområden
Kärnområde-centrum och Gärdet
I planen föreslås områden med oförändrad markanvändning som ligger i riskzonen för
översvämningar. Se vidare synpunkter under Hälsa och säkerhet.
Förtätningsområden med bla Handel föreslås också i närheten av farligt godsleder. Länsstyrelsen
bedömer därför att kommande detaljplaneringsprocesser kommer kräva fördjupade studier kring
byggande i närhet av farligt-godsleder.
Kommentar:
Synpunkterna noteras. Hur hänsyn ska ta tas till transportleder för farligt godsleder finns enligt
kommunens bedömning utrett tillsammans med strategier i kapitel 17. Inga förändringar görs i
övrigt i planhandlingarna.
Stråk öster-Ren och Vevlinge
I planen föreslås områden med oförändrad markanvändning som ligger i riskzonen för
översvämningar. Se vidare synpunkter under Hälsa och säkerhet.
Vidare pekas förtätningsområden ut på jordbruksmark. I miljöbalken regleras att brukningsvärd
jordbruksmark får endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga samhällsintressen om behovet
inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att ta annan mark i
anspråk. Sett ur perspektivet ”växande stad” kan det vara svårt att ta annan mark i anspråk.
Kommunen avser dock att i samband med den fördjupade översiktsplanen genomförande prioritera
vilka områden som är av störst intresse för ändrad markanvändning från jordbruk och skogsbruk till
annan markanvändning. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen gör detta tidigt i
genomförande processen.
Kommentar:
Synpunkterna noteras. Inga förändringar görs i planhandlingar utifrån yttrandet.
Stråk väster-Björktjära och Bolleberget samt Stråket väster-Bergslagsdiagonalen, Hedenlänken och
Säversta
I planen föreslås flera förtätningsområden inom områden med jordbruksmark. I miljöbalken regleras
att brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen om behovet inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredställande sätt
genom att ta annan mark i anspråk. Sett ur perspektivet ”växande stad” kan det vara svårt att ta
annan mark i anspråk.
Kommunen avser dock att i samband med den fördjupade översiktsplanens genomförande prioritera
vilka områden som är av störst intresse för ändrad markanvändning från jordbruk och skogsbruk till
annan markanvändning. Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen gör detta tidigt i
genomförande processen.
Kommentar:
Synpunkterna noteras. Inga förändringar görs i planhandlingar utifrån yttrandet.
Stråk Bollnäs söder-Häggesta och Granberg
Förtätningsområden med bla handel föreslås också i närheten av farligt godsleder. Länsstyrelsen
bedömer därför att kommande detaljplaneringsprocesser kommer kräva fördjupade studier kring
byggande i närheten av farligt-godsleder.
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Kommentar:
Synpunkterna noteras. Hur hänsyn ska ta tas till transportleder för farligt godsleder finns enligt
kommunens bedömning utrett tillsammans med strategier i kapitel 17. Inga förändringar görs i
övrigt i planhandlingarna.
Övriga synpunkter
Kulturmiljö
Länsstyrelsen noterar att översiktsplaneförslaget har förändrats till det bättre sedan samrådsskedet.
Men fortfarande saknas ett kulturmiljöprogram eller annan kunskapshöjande del (inventering
fördjupad analys,…) kring kulturmiljöerna i staden. I avvaktan på ett fullgott kulturmiljöprogram
anser Länsstyrelsen att det dock är positivt att översiktsplanen innehåller en sammanfattande text
kring dessa delar. Vidare anser Länsstyrelsen det mycket positivt att kommunen har lyft både 1940talets bostadsbebyggelse samt varuhusbyggena i centrum som en karaktärsskapande del i Bollnäs.
I kapitel 9 ”Kulturmiljö” har texten byggts ut något och dubblerar delvis den text som ligger i kapitel
20, ”Stadsdelar och utvecklingsstråk”. För helheten saknar det betydelse men det bör infogas en
hänvisning mellan de olika kapitlen.
Kommentar:
Synpunkterna noteras och redaktionella förändringar sker i planhandlingarna. I övrigt inga
förändringar.
Strandskydd
I samrådsskedet framförde Länsstyrelsen att strandskyddsfrågan bör fördjupas tex genom att införa
en strategi som behandlar strandskyddsfrågan.
Länsstyrelsen konstaterar att någon/några av strategierna indirekt handlar om strandskyddet, men
föreslår att detta skrivs ut mer explicit.
Kommentar:
Inga förändringar görs i övrigt i planhandlingar utifrån yttrandet då kommunens bedömning är att
lagstiftningen kring strandskyddet är tydlig och att en strategi kring just strandskyddet inte skulle
kunna påverka den fördjupade översiktsplanen ställningstagande.
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
Som en del i planförslaget ingår en konsekvensbeskrivning. En konsekvensbeskrivning i en
översiktsplan blir, av nödvändighet, allmänt hållen och översiktlig. Länsstyrelsen ser positivt på att
använda de nationella miljömålen som en av parametrarna för bedömningen av konsekvenser.
Länsstyrelsens bedömning är också att dokumentet beskriver konsekvenserna på ett godtagbart sätt.
Kommentar:
Synpunkterna noteras. Inga förändringar görs i planhandlingar utifrån yttrandet.
I ärendet har landshövdingen Per Bill och Maria Andersson varit föredragande och enhetschef på
enheten för samhällsutveckling Patrik Havermann varit deltagande i den slutgiltiga handläggningen. I
handläggningen har även handläggare från miljöenheten, enheten för styrning och samordning,
naturvårdsenheten, enheten för samhällsutveckling deltagit. Ärendet har behandlats på
Länsstyrelsens interna planberedning.
Region Gävleborg
Region Gävleborg har getts möjligheter att ge synpunkter på Bollnäs kommuns förslag till fördjupad
översiktsplan.
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2015 antog Bollnäs kommun en kommunövergripande översiktsplan. Med den nu fördjupade
översiktsplanen för Bollnäs stad är syftet att konkretisera användningen av mark och vatten, för
utveckling av näringsliv, boende och offentliga miljöer. FÖP Bollnäs stad ersätter därmed
översiktsplanen för det geografiska området den omfattar.
Region Gävleborg har tagit del av samrådsredogörelsen och anser att Bollnäs kommun tagit god
hänsyn till inkomna yttranden och gjort adekvata justeringar och tillägg i gällande granskningsförslag.
I samrådsyttrande förde vi fram ett antal punkter och delområde där vi ansåg att det fanns utrymme
till förtydligande eller tillägg, och kan i granskningsförslaget konstatera att Bollnäs kommun tagit
intryck av dessa. Av de större ändringar som redovisas som strecksatser i översiktsplanens inledning
känner vi igen flera delar som vi pekat på, samt att förslag och textavsnitt tagit utrymme i det nya
förslaget, inte minst gällande kapitlet Transporter.
Region Gävleborg tycker sammantaget att Bollnäs kommuns förslag till FÖP Bollnäs stad är väl
balanserad, och har inga ytterligare synpunkter utifrån vårt regionala utvecklingsperspektiv.
Förslag till en mindre en mindre justering finns dock i kap 4, Regionala mål: där det står att ”Arbetet
med att fram en ny RUS kommer att påbörjas under 2019.” Förslag att ändra till: ”Arbetet med en ny
RUS pågår och kommer att antas under 2020”.
Kommentar:
Justering sker i kapitel 4 i enlighet med yttrandet.
Svenska kraftnät
Svenska kraftnät har i yttrande daterat 2018-08-28 svarat på aktuell plan i ett tidigare skede. Då
tidigare framförda brister inte tillgodosetts i det omarbetade förslaget, kvarstår tidigare lämnade
synpunkter, utöver dessa vill Svenska kraftnät tillföra följande:
Planeringsförutsättningar och framtida behov
Transmissionsnätet på denna plats
I, och i nära anslutning till, aktuellt planområde har Svenska kraftnät, det svenska elsystemet och
elberedskapen intressen. Vi har tidigare skrivit att transmissionsnätet har intresse i
regionnätsstationen Dönje där två 220 kV ledningar ansluter (KL2 S4 Ljusdal-Dönje och KL2 S5 DönjeOckelbo) samt den 220 kV-ledning som går i planområdets östra del (KL2 S4-5) tillhör Svenska
kraftnät. Svenska nät har ansökt om förlängd koncession för KL2 S4-5 hos
Energimarknadsinspektionen.
Svenska kraftnät utreder i dagsläget transmissionsnätets struktur i regionen inom program NordSyd,
och kan därför inte utesluta att transmissionsnätet i Bollnäs kan komma att ändras. Planerna, som
inte är fastslagna, innefattar i dagsläget att anlägga en ny 400 kV-ledning som kan komma att passera
Bollnäs kommun. Skulle denna anläggas, kan det i sin tur påverka befintliga transmissionsnätsledningar i det aktuella planområdet, då dessa kan komma att bli redundanta och därmed eventuellt
rivas. Vi vill förtydliga att detta program nyligen startat och befinner sig utredningsfasens första del,
varför vi i dagsläget inte vet hur elsystemet i kommunen kan komma att påverkas.
Kommentar:
En beskrivande text införs i kapitel 16 avseende eventuella kommande förändringar i
transmissionsnätssystemet.
Lokala elbehov och elberedskapen
Svenska kraftnät vill understryka att Dönje, likväl som andra omkringliggande elproduktionsenheter
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inte bara är av regionalt och nationellt intresse, intresset är även lokalt, då dessa enheter levererar el
till Bollnäs kommun. Bollnäs kommun har vidare inte utrett och säkerställt att deras uttalade
målsättning om att den kommunala kraftvärmeproduktionen i framtiden ska vara oljefri, är
genomförbar. Kommuninvånarna och de anläggningar de är beroende av kommer att behöva både el
och fjärrvärme även i framtiden, det ligger inom kommunens ansvar att säkerställa att detta behov
uppfylls i fred, men även i händelse av kris och krig.
Kommentar:
En beskrivande text införs i kapitel 16 om den nationella och lokala nyttan med vattenkraft. Inga
förändringar görs utifrån de övriga synpunkterna i yttrandet.
Vattenkraften och hållbarheten
Svenska kraftnät vill förtydliga att inom aktuellt planområde och i nära anslutning till området ligger
några av Sveriges största vattenkraftverk med tillhörande huvudavrinningsområde (HARO). Det
föreligger ingen tvekan om att dessa tillför en nationell nytta och att deras elproduktion utgör ett
allmänt intresse oaktat om de är utpekade som riksintresse för svensk energiproduktion eller ej. Den
svenska vattenkraften är vidare ett internationellt intresse då den utgör en del av den europiska
reglerkraften.
I Ljusnans finns det 20 vattenkraftverk som klassas i den högsta klassen: klass 1. I närheten av Bollnäs
finns i nedre Ljusnan, förutom Dönje, även fler klass l-anläggningar som ingår i samregleringen, t.ex.
Norränge, Landafors, Bergvik, Höljebro, Ljusne strömmar samt Ljusnefors.
Vattenkraftverk i klass 1
I den första klassen hamnar de kraftverk som är absolut mest värdefulla för reglerbidraget. Det är ca
255 kraftverk med ett relativt reglerbidrag på 0,03 procent eller högre. Vattenkraftverken inom klass
1 har stått för ca 98 procent av vattenkraftens totala reglerbidrag för respektive tidshorisont (1-, 28,
samt 365 dygn) under perioden 2009-2014. Dessa kraftverk står samtidigt för ca 98 procent av den
totalt installerade effekten från den svenska vattenkraften.
Eftersom dessa kraftverk står för en så betydande del av balanseringen anser vi att regler vid dessa
kraftverk inte bör minskas. Energimyndigheten, Svenska kraftnät och Havs- och vattenmyndigheten
bedömer därför att åtgärder som medför en försämring av reglerbidraget vid dessa anläggningar
utgör en betydande påverkan på den samhällsviktiga verksamheten reglerkraft enligt 4 kap. 3 §
Vattenförvaltningsförordningen. Dessa anläggningar är storskaliga och ligger i exploaterade
vattendrag. Utgångspunkten är att den nytta kraftverken levererar i form av reglerkraft i dagsläget
inte kan nås utan kostnader på ett för miljön mindre ingripande sätt.
Följande förklarande text är taget från förslag till Nationell plan för omprövning av vattenkraft som är
på samråd f.r.o.m. 2019-05-06:
Vattenkraften är en direkt avgörande resurs för att klara av omställningen till ett förnybart elsystem
och därmed bidra till att nå de energi- och klimatpolitiska målen som Sveriges riksdag och regering
antagit, inklusive det övergripande klimatmålet. Vattenkraften kommer fortsatta vara viktig för själva
elproduktionen men framförallt än mer när det gäller reglering och balansering av elsystemet.
Förutom att vattenkraftens reglerförmåga är en förutsättning för utbyggnaden av annan förnybar
elproduktion (icke planerbar) i och med sin reglerförmåga har den också marginella utsläpp av
växthusgaser vid drift. Om vattenkraftens reglerförmåga minskar så behöver den ersättas med andra
reglerbara resurser (ex. batterier) som idag varken är kommersiellt tillgängliga eller tillräckligt
utbyggda vare sig i volym eller funktion för att ersätta vattenkraften. Vattenkraftens
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elberedskapsförmåga är ytterligare en central funktion som måste värnas för att upprätthålla ett
fungerande elsystem.
För de kraftverk som har en relativt litet reglerbidrag kan det finnas andra skäl som gör att de av
annan anledning är viktiga för elsystemet, t.ex. om de bidrar eller har potential att bidra med
tillgänglig effekt eller har betydelse för elberedskapen i Sverige. I förslag på nationell plan för
omprövning av vattenkraft beskrivs 27 § i förordningen (1998:1388) om vattenverksamheter som del
av den nationella helhetssynen. Det nationella helhetssynen handlar om hur
vattenförvaltningsbestämmelserna samt Natura 2000- och artskyddsbestämmelserna kan efterlevas
samtidigt som det bibehålls en nationell effektiv tillgång på vattenkraftel. Detta för att sedan i
prövningarna kunna ställa relevanta miljöåtgärder. Vid statusklassning och normsättning samt i
prövningar av dammar behöver hänsyn även tas till att dammsäkerheten måste upprätthållas. Frågor
om dammsäkerhet kan påverka vilka miljöåtgärder som kan krävas.
I närheten av anläggningar inom det svenska elsystemet såsom ex Dönje, kan det föreligga intressen
för elsystemet och elberedskapen, det är därför av stor vikt att alla planer och beslut rörande
områden samråds med Svenska kraftnät. Svenska kraftnät har intressen i vattendragen i aktuellt
planområde, varför vi utgör samrådsport för planer och beslut som rör dessa områden. Vi vill också
informera om att Fortum och Ellevio har intressen inom det aktuella området varför även de är en
samrådspart.
Kommentar:
Förtydligande görs i kapitel 16 avseende den nationella och lokala nyttan med vattenkraft. I
samband med prövningar enligt Miljöbalken och/eller plan- och bygglagen hålls samråd med
berörda parter i enlighet med gällande lagstiftning. Inga andra förändringar sker i
planhandlingarna utifrån synpunkterna.
Bemötande av kommunala ställningstagande
Bollnäs kommun skriver i sitt samrådsyttrande ”Att ändra planområdets omfattning utifrån att
stamnätsledningarna och att Dönje kraftverk är under utredning är inte aktuellt utifrån yttrandet.
Dels då stamnätsledningen utgör en naturlig gräns för planområdet och att Dönje kraftverk och
kommunens ställningstagande avseende framtida omprövningar av vattendomar är en väsentlig del
av översiktsplanen”. Svenska kraftnät delar inte denna syn, utan anser att det är en god idé att
anpassa planavgränsningen på ett sådant sätt att de anläggningar som är under utredning, och vars
lokalisering och framtida behov, inom en nära framtid kan komma att påverkas, inte ingår i
planområdet. I dagsläget är inte behoven som föreligger på denna plats färdigutredda, exempelvis
kan transmissionsnätledningar komma att flyttas på. Således ser inte Svenska kraftnät att det finns
ett komplett planeringsunderlag som säkerställer att en god hushållning av mark- och
vattenanvändningen sker i föreliggande planering.
Vidare är en planering av en tätort ofullständig utan underlag som anger tätortens strömförsörjning,
dess prognosticerade behov av el för att möta önskad befolkningsökning och industriell tillväxt samt
elberedskapens och totalförsvarets elbehov.
Kommentar:
Planhandlingarna kompletteras med en genomgång av nätsituationen i kommunen och
strömförsörjningen inom Bollnäs stad. En förflyttning av plangränserna innebär fortfarande att
både Dönje kraftverk och de aktuella transmissionsnätsledningarna ingår i Bollnäs kommuns
kommunövergripande översiktsplan. I den kommunövergripande översiktsplanen är
ställningstagande liknade både när det gäller vattenkraftverken och
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transmissionsnätsledningarna. Eventuella kvarvarande motstående intressen avgörs i kommande
tillståndsprocesser enligt gällande lagstiftning.
Svenska kraftnät ser allvarligt på följande uttalande: ”Kommunen ska aktivt och tillsammans med
berörda aktörer verka för att återställa Bollnäsströmmarna och dess biflöden.”, vi önskar ett
förtydligande kring vad kommunen avser med detta och hur det kan påverka elsystemets och
elberedskapens intressen på denna plats.
Kommentar:
Kommunen anger i kapitel 16 att; Befintliga vattenkraftsanläggningar i kommunen ska
energieffektiviseras och miljöanpassas till miljökraven enligt EU:s vattendirektiv. Vattenkraftsanläggningar som inte kan uppvisa en nationell energinytta eller motsvara moderna miljökrav bör
tas bort. Strategin avseende ”Befintliga vattenkraftanläggningar…” och övriga berörda strategier
tillsammans med kommunens mål och beskrivande text bedöms vara tillräcklig för att tillgodose
kraven i plan- och bygglagen. Kommunen vill även påpeka att översiktsplanen endast är
vägledande och att eventuella kvarvarande motstående intressen avgörs i kommande
tillståndsprocesser enligt gällande lagstiftning.
Svenska kraftnät är mycket positiva till att Bollnäs kommun skriver att: Vattenkraften är en viktig
källa till förnyelsebar energi.” Det vore önskvärt om detta uttalande återspeglades i kommunens
planering och ställningstaganden.
Inom planområdet finns två 220 kV-ledningar tillhörande transmissionsnätet för el, kl2 S4 LjusdalDönje och KL2 S5 Dönje-Ockelbo. Inte en 220 kV-, och en 400 kV-ledning som det står i föreliggande
plan.
Kommentar:
Tillägg görs i kapitlet 16 avseende transmissionsledningar inom planområdet och att det utreds för
en 400 kV-ledning i enlighet med yttrandet.
Svenska kraftnät ser behov av att Bollnäs kommun uttalar att de inte bara undviker att anlägga
samhällsviktiga byggnader och bostäder i de områden som riskerar översvämningar, utan att man
även säkerställer att de anläggningar som ingår i den kommunala elberedskapen anläggs på ett
sådant sätt att förutsägbara risker undviks.
Kommentar:
Förtydligande görs i kapitel 17 avseende att samhällsviktiga byggnader inte ska placeras inom
översvämningskänsliga områden. Förtydligande görs även i samma kapitel avseende vad
begreppet samhällsviktig verksamhet innefattar.
Svenska kraftnät vill återigen påpeka att vår magnetfältspolicy är framtagen för att användas av
myndigheten för planering och dialog rörande transmissionsnätsanläggningar. Svenska kraftnät har
inte formulerat generella rekommendationen som anger att bebyggelse där människor varaktigt
placeras där magnetfält normalt inte överstiger 0,4 mikrotesla.
Kommentar:
Förtydligande görs i kapital 17 avseende hur magnetfältspolicyn ska användas vid kommunal
planering.
Slutsats
Lagen om kommunal energiplanering fastslår att kommuner i sin planering ska:
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-

-

Främja hushållningen med energi och verka för en säker och tillräcklig energitillförsel
Undersöka förutsättningarna att genom samverkan med annan kommun eller betydande
intressent på energiområdet såsom processindustri eller kraftföretag gemensamt lösa frågor
som har betydelse för hushållningen med energi eller energitillförseln.
Det står vidare att om det finns förutsättningar för en gemensam lösning ska den tagas
tillvara i planeringen. I varje kommun skall det finnas en aktuell plan för tillförsel, distribution
och användning av energi i kommunen.

Utifrån bl.a. kraven på hushållning med mark och vatten samt hänsyn som visa allmänna intressen
enligt PBL och MB samt ovanstående lag, ser inte Svenska kraftnät att Bollnäs i föreliggande
planeringsunderlag har:
-

Utrett och tagit transmissionsnätets, elsystemets- och elberedskapens intressen på platsen i
beaktande.

Svenska kraftnät avstryker aktuell fördjupad översiktsplan med hänvisning till ovanstående brister.
Kommentar:
Bristerna som Svenska kraftnät har framförts i sitt yttrande bedöms vara bemötta i tillräcklig
omfattning. Vissa motstående intressen kvarstår dock. Eventuella motstående intressen prövas i
eventuella kommande tillståndsprocesser i enlighet med gällande lagstiftning.
SGU
SGU avstår från att yttra sig i detta ärende och hänvisar istället till vårt tidigare yttrande.
Kommentar:
Yttrandet föranleder inga förändringar i planhandlingar.
Försvarsmakten
Försvarsmakten har inget att erinra avseende Fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad.
Kommentar:
Yttrandet föranleder inga förändringar i planhandlingar.
Lantmäteriet
Lantmäterimyndigheten har tagit del av planförslagets granskningshandlingar och har inget att erinra
mot dessa.
Kommentarer:
Yttrandet föranleder inga förändringar i planhandlingar
Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har tagit del av handlingarna i ovanstående ärende. Skogsstyrelsen har inget att
erinra.
Kommentarer:
Yttrandet föranleder inga förändringar i planhandlingar

Kommuner
Sandvikens kommun
Tack för remissinbjudan. Sandvikens kommun väljer att avstå från att svara.
Kommentarer:
Yttrandet föranleder inga förändringar i planhandlingar
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning
Västra Gästriklands Samhällsbyggnadsförvaltning (VGS), som innefattar
kommunerna Sandviken, Ockelbo och Hofors, ser i allmänhet positivt på den fördjupade
översiktsplanen för Bollnäs stad och anser att planen är väl genomarbetad.
Kommentarer:
Yttrandet föranleder inga förändringar i planhandlingar.
Gävle kommun
Gävle kommun kommer inte lämna ett politiskt yttrande till FÖP Bollnäs stad. Vi vill dock gärna
uppmärksamma planen genom detta tjänstemannayttrande.
När Gävle kommun tog fram sin ÖP för kommunen 2017 hade vi ett ökat fokus på regionala frågor.
Det perspektivet syns också tydligt i FÖP Bollnäs stad, och det tycker vi är bra. Regionens utveckling
beror på hur vi lyckas förena våra krafter och bygga vidare på våra olika styrkor. Där tycker vi Bollnäs
stad beskriver Bollnäs förutsättningar och lyfter fram de områden som är viktiga för en för en fortsatt
positiv utveckling för Bollnäs.
En positiv utveckling för Bollnäs är viktig även för Gävle. Detta är också slutsatser i det arbete som
bedrivs av Region Gävleborg kring Gävleborgs funktionella geografi. Bra kunskaper om mekanismer
som påverkar vår attraktivitet och konkurrenskraft är viktigt för att göra kloka val.
I ett regionalt perspektiv har Bollnäs en viktig funktion när det gäller att knyta an till kommunerna
Ljusdal och Ovanåker, och för Bollnäs sedan att knyta an till Gävle som sedan knyter an mot
Stockholmsregionen. På detta sätt uppstår en kedja där alla kan dra fördelar av varandra.
Vi tycker därför att det är mycket bra att FÖP Bollnäs stad fokuserar på Bollnäs resecentrum och de
möjligheterna som ligger i goda kommunikationer med omvärlden. Att utnyttja stationsläget
optimalt tror vi också är en mycket viktig fråga för Bollnäs utveckling. Redan idag finns det goda
pendlingsmöjligheter till/från Bollnäs. En knapp timme med tåget till Gävle finns det potential att
krympa ytterligare, 40 min till Ljusdal, 20-30 min till Alfta/Edsbyn och en dryg halvtimme till
Söderhamn, gör att Bollnäs har ett mycket gynnsamt pendlingsläge i fyra väderstreck, och på det
viset är del i en mycket större arbetsmarknad än den egna kommunen. Även restiden till Arlanda (2
timmar) är viktigt för människors möjlighet både till arbets- och fritidsresor, samt attraktiviteten för
företag att verka i Bollnäs.
I Gävle planerar nu Trafikverket för den första etappen av dubbelspår på Ostkustbanan (GävleKringlan/Axmartavlan). Byggstart för denna etapp beräknas till 2025 och innebär tillkomsten av en ny
station-Gävle Västra-Vid Gävle sjukhus. Denna station borde bidra positivt till samverkan mellan
sjukhusen i Gävle och Bollnäs och ytterligare stärka sammanhållning inom regionen.
Kommentarer:
Bollnäs kommun instämmer i yttranden. Förändringar görs i planhandlingarna avseende
krympande restider på sikt i kapitel 7. I övrigt föranleder yttrandet inga förändringar.
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Kommunala förvaltningar och bolag
Teknik och serviceförvaltningen
Yttrande från Teknik-, service- och fritidsförvaltningen gällande Fördjupad översiktsplan för Bollnäs
stad. Förvaltningen har inget att erinra.
Kommentarer:
Yttrandet föranleder inga förändringar i planhandlingarna.
KFSH
Sedan samrådet har förslaget för den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad arbetats om och
har därmed varit ute på granskning. Utifrån de ändringar som genomförts vill Kommunalförbundet
Hälsingland (KFH) framföra följande:
I Del 2: Planförslag och genomförande under kapitel 17 Störningar och risker finns en karta som visar
buffertzoner för olika verksamheter, utanför buffertzonerna behöver inte en riskutredning
genomföras enligt RIKTSAM (riktlinjer för riskhänsyn vid samhällsplanering, Länsstyrelsen i Skåne
län). De avstånd som framgår i kartan stämmer dock inte överens med de riktlinjer som ges i
RIKTSAM. I tabellen nedan presenteras grovt de riktlinjer som anges i RIKTSAM.
0-30 meter

30-70 meter

70-150 meter

>150 meter

Ytparkering, odling, trafik, friluftsområde
(t.ex. motionsspår), tekniska anläggningar
som inte orsakar skador på avåkande fordon
Sällanköpshandel, industri, bilservice, lager
(utan betydande handel), tekniska
anläggningar, parkering
Småhusbebyggelse, handel, kontor i ett plan (ej
hotell), idrotts- och sportanläggningar utan
betydande åskådarplats, centrum, kultur
Samtliga typer av bostäder, kontor, vård, skola,
idrotts- och sportanläggningar med betydande
åskådarplats

Kommentarer:
Förändringar görs i hänsynskartan och i planhandlingarna avseende RIKSAM (riktlinjer för
riskhänsyn vid samhällsplanering, Länsstyrelsen i Skåne län) utifrån synpunkterna i inkommit
yttrande.

Företag, föreningar och privatpersoner
Fortum
Fortum Sverige såsom ägare till bl.a. Dönje kraftverk i Bollnäs kommun vill härmed inkomma med
följande synpunkter avssende Fördjupad Översiktsplan (FÖP) för Bollnäs stad som nu befinner sig i
granskningsskede. Fortum konstaterar att de kommenterade skrivningarna i FÖP kvarstår.
Del 2. Planförslag och genomförande
I rubriken framhålls ”… sportfiske i världsklass”. Även om det är en vision så riskerar denna rubrik att
beskriva något som inte kommer att vara möjligt att uppnå, speciellt inte om det utgör laxfiske. Det
helt enkelt svårt att konkurrera med fiske av lax i världen om det där det sker i älvar som inte är
utbyggda för vattenkraft. Skulle fiskvägar anläggas från Bottenhavet till Bollnäsströmmarna så att lax
kommer upp i älven är det sannolikt så att det beståndet inte kommer att kunna beskattas vilket i
praktiken innebär att inget sportfiske kan bedrivas.
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”Stadsfiske”, ”tätortsnära fiske”, ”nationellt känt” kan utgöra mer realistiska epitet i visionen”
Kommentar
Kommunen har tillsammans med övriga kommuner i Hälsingland åstadkommit sportfiske i
världsklass efter sportfiskearter som gädda, gös och abborre. Kommunen har en tydlig ambition
att fortsätta arbeta med detta inom bland annat Fishing in the middle of Sweden (FIMS) och i
kommunens arbete med strategiska frågor. Bollnäs kommunen anger i sin kommunövergripande
översiktsplan från 2015 i vision 2030 att:
”Vattenkraften i Ljusnan och Voxnan är år 2030 anpassad till gällande miljökrav, vilket gör att
fisken kan vandra och de ekologiska och visuella värdena är högre. Faunapassagerna i Ljusnan har
gjort att fisket är mycket attraktivt och lockar turister från Sverige och världen. Arbrå- och
Bollnäsströmmarna har också restaurerats och det bidrar till högre ekologiska värden.”
Den fördjupade översiktsplanen utgår ifrån den kommunövergripande översiktsplanen, även om
den står juridiskt fritt från den kommunövergripande översiktsplanen. I den fördjupade
översiktsplanen har kommunen förtydligat att arbetet inom Bollnäs stad främst är att; ” Återställa
Bollnäsströmmarna så att vattenkvaliteten förbättras, fria vandringsvägar återställs och den
biologiska mångfalden och ekosystemen återställs.” Att långsiktigt arbeta med laxen ingår i det
kommunens strategiska arbete med att anpassa vattenkraften efter gällande lagstiftning och EUs
vattendirektiv. I den fördjupade översiktsplanen finns det beskrivit att Bollnäsströmmarna utgör
ett viktigt uppväx- och lekområde för bland annat lax. Att återställa Bollnäsströmmarna så att
uppväxt – och lekmiljöerna återställs är därför den huvudsakliga inriktningen för den fördjupade
översiktsplanen. Inga förändringar görs i den fördjupade översiktsplanen med anledning av
yttrandet.
s. 17. ”Miljöproblemen i Bollnäsströmmarna är omfattande, men med dagens kunskap finns det stora
möjligheter att förbättra vattenkvaliteten. En förutsättning för att i framtiden kunna möjliggöra
visionen om en naturlig laxreproduktion är att minimitappningen i fåran ökar till minst ”MLQ” dvs.
medellågvattenföring som enligt SMHI är 47 m3/s”
Fortums uppfattning är att beskrivningen är felaktig beträffande att minimitappningen i fåran ska
vara minst 47 m3/s. Dagens kunskap visar att det går att det går att få en ekologisk funktion vid lägre
flöden än MLQ. Siffran i sig kommer ifrån en vägledning HaV som för närvarande håller på att
revideras. Vattenmyndigheterna har ifrån krav MLQ då ger en orimlig påverkan på vattenkraften. En
hög spilltappning till Bollnäsströmmarna skulle resultera i stort tapp av både
vattenkraftproduktionen och reglerförmåga i älven.
Detta kommer inte vara möjligt inom överskådlig tid med tanke på energi- och klimatpolitiska mål
som ska uppnås. Denna skrivning kommer dessutom innebära stora svårigheter att samverka med
kommunen från Fortums sida.
Fortum kan hålla med om att det ekologiska tillståndet har varit dåligt men att ansträngningar görs
för att förbättra tillståndet och att detta arbete sker i samverkan. Bland annat domen för Dönje
kraftverk omprövats 2015 och sedan dess har minimivattenföringen höjts till 3 m3/s under vinter och
är fortsatt 10 m3/s sommartid. Biotoprestaureringar har genomförts, senast hösten 2018 och
ytterligare åtgärder planeras 2019. Detta har bidragit och kommer att bidra till betydligt förbättrad
ekologiskt tillstånd i älvsträckan.
Fortum förordar i stället en skrivning om att i samverkan med energibolaget och
fiskevårdsföreningen utveckla fiskens livsutrymmen i strömmarna. Detta förbättringsarbete pågår i
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god samverkan och det vore olyckligt om visionen för Bollnäsströmmarna blir orealistiska vilket de är
med denna vision och skrivning. Vattenkraften är en viktig del i möjligheten att ställa om till ett
förnybart energisystem. Detta bör framhållas i FÖP.
Kommentar:
Kommunen anger i sina strategier under kapitel 12. Bollnäsströmmarna att: Kommunen aktivt och
tillsammans med berörda aktörer verka för att återställa Bollnäsströmmarna och dess biflöden. I
vilket både energibolaget och fiskevårdsföreningen ingår.
Kommunens bedömning är att en minmitappningen på 47 m3/s är nödvändigt för att delvis kunna
återställa de ekologiska funktionerna i Bollnäsströmmarna. Dessutom behövs det vatten till att
kunna erbjuda sportfiske i Bollnäsströmmarna vilket oftast sker då efterfrågan på energi är låg.
Kommunens målsättning är att även fortsättningsvis fortsätta med det goda samarbetet som varit
i samband med återställningen av Klumpströmmen som är en del av Bollnäsströmmarna.
Kommunen bedömer vidare att skrivningarna i den fördjupade översiktsplanen inte kommer att
försvåra detta arbete. Inga förändringar görs därmed i planhandlingarna avseende
minmitappningen utifrån synpunkterna.
s. 40. ”Att man hävdar att vattenkraftanläggningar som inte kan uppvisa en nationell energinytta
eller motsvara moderna miljökrav bör tas bort”.
Formuleringen visar på ett tyckande och har ingen grund i den process som pågår för
miljöanpassning av vattenkraften. Men det stämmer att samtliga vattenkraftverk ska ha moderna
miljövillkor och att det är en process som håller på att startas. Detta kommer inte att leda till att
kraftverk kommer att tas bort i någon större utsträckning. Meningen bör tas bort.
Kommentar:
Kommunens strategi står kvar avseende att; Befintliga vattenkraftsanläggningar i kommunen ska
energieffektiviseras och miljöanpassas till miljökraven från EU:s vattendirektiv. Vattenkraftsanläggningar som inte kan uppvisa en nationell energinytta eller motsvara moderna miljökrav bör
tas bort. Det är detta ställningstagande som kommunen kommer att använda sig i kommande
tillståndsprocesser enligt gällande lagstiftning. Ställningstagandet är kommunens sammanvägda
bedömning av de olika samhällsintressena utifrån de lokala, regionala och nationella intressena.
Eventuella kvarstående motstående intressen avgörs i eventuella kommande tillståndsprocesser.
Inga förändringar gör i den fördjupade översiktsplanen utifrån yttrandet.
s. 45. ”MKN för vatten är bestämmelser om kvaliteten på miljön i en vattenförekomst. Målet för
vattenkvaliteten är att vattenförekomster ska uppnå normen god status och att statusen inte
försämras.”
För Dönje och Sunnerstaholm är normen som ska uppnås inte status utan potential och det har att
göra med att god ekologisk status inte kan uppnås om vattenförekomsten är stort påverkad av
vattenkraftproduktionen. Enligt senaste beslut om MKN för sträckan nedströms Dönje kraftverk är
normen satt till otillfredsställande ekologisk potential 2027, dvs den har ett mindre strängt krav.
Hänvisa istället till att arbete pågår med att förbättra vattnets kvalitet, att detta kommer att göras
enligt en av regeringen beslutad prövningsplan för vattenkraft (med länk till VISS). Enligt det samråd i
vattenförvaltningen som var på remiss under 2018 ingår endast KMV och eftersom ett flertal
vattenförekomster är betraktade som naturliga i Ljusnans nedre del ingick de inte remissen eller i
beslutet om MKN och KMV.
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Kommentar:
De nationella kraven är endast minimikrav som ska uppnås i Sverige. Kommunen bedömer att de
vattenförekomster som förekommer inom planområdet för den fördjupade översiktsplanen är mer
värdefulla den statusklassning som vattnet tilldelas. Inga förändringar görs i den fördjupade
översiktsplanen görs utifrån yttrandet.
Konsekvenser
Bollnäs kommun kommenterar att omprövningen av minimivattenföringen endast avser
Klumpströmmen, men den ökade vattenföringen kommer även ekologin i Bollnäsströmmarna till del
genom den ökade vintervattenföringen.
Att ha ambitionen att arbeta med åtgärder för biologisk mångfald i biflöden och i Bollnäsströmmarna
kan vi bara understryka, men målsättningar för vad som kan uppnås borde vara realistiska.
Fortum påminner om vikten av Dönje kraftverk som riksintresse för energiproduktion vattenkraft och
som ett klass 1 kraftverk med högt bidrag till reglerförmågan ur ett nationellt perspektiv. Potentialen
för att hålla vilda fiskstammar bör stärkas men vad gäller anadroma fiskstammar är frågan mer
komplex. Jämförelsen med Dalälven då finns lekområden längre ner i systemet men färre
kraftverkspassager än i Ljusnan.
Fortum deltar gärna i fortsatt dialog med Bollnäs kommun i ovanstående frågor för att fortsätta ett
gott samarbete.
Kommentar:
I planbeskrivningen införs en skrivelse om den nationella nyttan med vattenkraft. Kommunens
ställningstagande är att: ”Befintliga vattenkraftsanläggningar i kommunen ska
energieffektiviseras och miljöanpassas till miljökraven från EU:s vattendirektiv. Vattenkraftsanläggningar som inte kan uppvisa en nationell energinytta eller motsvara moderna miljökrav bör
tas bort.” Kommunens håller med i resonemanget att frågan gällande anadroma och katadroma
arter är komplex men att kommunen avser att arbeta för att få beståndet av dessa arter
långsiktigt starka igen. Inga förändringar görs i övrigt den fördjupade översiktsplanen görs utifrån
yttrandet.
I övrigt avser kommunen precis som Fortum i skriver i sitt yttrande att den samverkan som finns
mellan kommunens representanter kommer att fortgå för att återställa och skapa mervärden både
för kommuninvånarna och Fortum i det fortsatta arbetet av att restaurera Bollnäsströmmarna.
Privatperson 1
Jag lämnade in samrådsyttrande i augusti 2018. Mycket av det jag skrev har åtgärdats. Bra! Dock
kvarstår bla att flera kartor är svårläsliga och nytillkomna synpunkter enligt nedan. Sid 9. Svårt
särskilja befintlig bebyggelse från förtätningsområden.
kommentar:
Kartorna har tydliggjorts.
Sid 11. Skriv tydligare vad man vill med järnvägsområdet.
Kommentar:
Inga förändringar görs med anledning av synpunkten.
Sid 12. Svårläst karta med bevarandeområden och vad den innebär.
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Kommentar:
Kommunen avser att ta fram ett nytt kulturmiljövårdprogram. I kulturmiljövårdprogrammet
kommer bevarandeområdena att uppdateras. Inga förändringar görs i övrigt planhandlingarna.
Jag yttrar mig i övrigt beträffande stadsdelen Ren nedan.
Sid 18 Karta.
Grönt stråk redovisas diffust över åkermarken nere från sjön Varpen upp mot området öster om
Renslyckans industriområde. Bör utgå.
Kommentar:
Det gröna stråket förändras delvis utifrån synpunkterna.
Ersätt ovan redovisade stråk med etablerat grönstråk , gamla landsvägen, upp mot Torrberget. Det
finns inte med trots att det använts i decennier som dels utbyggd gång- och cykelväg dels
promenadstig/skidspår upp mot Torrberget. Jämför stråken ut mot Bolleberget i väster!
Kommentar:
Inga förändringar görs i planhandlingarna utifrån synpunkterna.
Även ett natur- och rekreationsområde bör redovisas i anslutning till detta på Torrberget.
Kommentar:
Inga förändringar görs i planhandlingarna utifrån synpunkterna.
Låt den gröna korridoren även fortsätta ned till Vevlinge strand med badplats.
Kommentar:
Det gröna stråket förändras delvis utifrån inkomna synpunkterna.
Se bilagd karta med förslag.
Sid 26. Huvudstråk gång- och cykelvägar är synnerligen otydligt och märkligt redovisade. Stora
etablerade gång- och cykelvägar redovisas ej, däremot föreslås en ny nord-sydlig gång-och cykelväg
längs Örsängesvägen trots att det i pågående detaljplanearbete arbetas med en förstärkning av
etablerat GC-stråk/gamla landsvägen väster om Renskullens bostadsområde.
Se även den plankarta som togs fram i föp-arbetet 2006 men ej fullföljdes. Där framgår de då
etablerade GC-vägarna på Ren. Redovisa nord-sydliga GC-vägen väster om Renskullen som
huvudstråk samt de östvästliga stråk som finns bla med en GC-tunnel under Virvelvägen.
Se bilagd karta.
Kommentar:
Synpunkterna tillgodoses delvis. Ett nytt stråk införs över i öst-västlig riktning över området för
Örsängesvägen-Höghammarhallen-Kilbergsskolan.
Sid 30 karta.
Handel redovisas på många ställen i tätorten. Har en detaljhandelsutredning tagits fram som
behandlar bla konsekvenserna av detta för centrumhandeln? Handel redovisas bla på hela
Renslyckan. Vad blir konsekvenserna?
Kommentar:
Handel och verksamheter har medvetet redovisats likadant för att göra materialet mer lättläst.
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Markens och verksamhetens lämplighet för olika verksamheter avgörs i bygglovs- och/eller
detaljplaneprocessen. Vidare står det även i planhandlingar att besöksintensiva och störande
verksamheter ska lokaliseras till områden längs de mest trafikerade sträckorna. Inga förändringar
görs i planhandlingarna utifrån synpunkterna.
Detaljplaneändring pågår för Renslyckan där området ändras från icke störande småindustri till
detaljhandel och verksamheter. Är det lämpligt?
Kommentar:
Frågan rör ett pågående detaljplaneärende och berörs inte av detta planarbete.
Sid 54. Kartan är tyvärr oläslig
Kommentar:
Kartorna separeras i varje kapitel och kan därmed avläsas var för sig. För att öka tydligheten
kommer det även att biläggas en hänsynskarta i större format som ska läsas tillsammans med
mark- och vattenanvändningskarta.
Sid 55.
Markanvändningskarta. Se kartbilaga
Ändra läget på nord-sydlig GC-väg vid Örsängesvägen till befintligt stråk vid Renskullen som påpekats
tidigare.
Redovisa befintliga öst-västliga GC-vägar som huvudstråk, dels genom Höghammar ner till
Kilbergsskolan dels norr om Höghammar upp mot dagis i öster och ner mot tidigare ovannämnda
stråk.
Lägg in en grönkorridor mot Torrberget och ett natur- och rekreationsområde på Torrberget.
Redovisa Fiskens Plan, norr om Rens centrum som rekreationsområde.
Skogsområdet norr om Renskullens bostadsområde bör redovisas som Natur- och rekreation i
enlighet med det detaljplanearbete som pågår.
Sid 60. Stadsdelskarta Ren. Se sid 55 Markanvändningskarta ovan. Se även sid 18 Karta ovan.
Det är med förvåning jag noterar redovisningen av GC-vägar, gröna stråk och natur- och
rekreationsområden inom Renområdet där befintliga och planerade stråk och områden ej finns med
och nya omotiverade föreslås. Hoppas på revidering av förslaget i dessa avseenden.
Kommentar:
Vissa förändringar har skett I mark- och vattenanvändningskartan utifrån yttrandet. Samtliga
förändringar har gjorts i samråd med ansvarig tjänsteperson.
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Bifogad bild. Privatperson 1.

Privatperson 2
All trafik mellan Björtjära/Framnäs och Brånan/Heden är idag förlagd till riksvägarna 83/50. Jag anser
att Nylandsvägen skall förlängas till Bollevägen och att den tas med i fördjupade översiktsplanen.
Detta skulle öppna upp för en lokal västlig förbindelse mellan Edsbyvägen och Björktjära/Framnäs.
Trafikalstrande anläggningar som sjukhuset, Hedenområdet, räddningsstationen och Bollebergets
fritidsanläggningar skulle inte behöva belasta rv83/50 på samma sätt som nu. Sträckan som behöver
byggas är ca 1,0 km lång. Tvåplanskildhet behövs för bra åtkomst till naturområdena i väster.
Planförfattaren delar inte min uppfattning utan anser istället att gång -och cykelvägar skall byggas för
lokaltrafiken. Vidare skall Stadsbusslinjerna förbättras.
Kommentar:
Kommunens ställningstagande från samrådet står kvar och en ny förbindelse för biltrafik mellan
Edsbyvägen och Björktjära/Framnäs via Nylandsvägen är inte aktuell. Kommunen kommer arbeta
för att en ny gång- och cykelväg anläggs från Björktjära, via Framnäs till Heden anläggs på ungefär
samma sträcka. Ett nytt stadsbusslinjenät kommer att anläggas 2021 då det även kommer att
införas 20 minuterstrafik vilket kommer att förbättra tillgängligheten avsevärt.
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Bifogad bild. Privatperson 2.

Privatperson 3
Inför den utlovade cykelplanen och trafikstrategin som ska tas så vill jag ge några synpunkter.
I Bollnäs kommun finns många bostäder utanför stadskärnan inom cirka 10 kilometer från centrum
d.v.s. lämpligt cykelavstånd. Åtminstone under barmarksperioden. Det borde vara intressant att
systematiskt studera hur bra cykelvägar det finns ut från stadskärnan till byar som Röste. Eriknäsbo,
Söräng, Sörbo, Freluga, Hertsjö, Vevlinge, Rabo och Röstebo. Det har blivit en mycket bra
cykelförbindelse till Röste men till Hertsjö tycker jag att det är sämre ställt.
Ska invånarna i byarna som ligger alldeles intill riksvägarna helt sakna lämpliga cykelvägar? Hur
kommer man till Simeå med cykel söderifrån utan att åka på den mycket tätt trafikerade riksvägen?
Ska Bollnäs kommun satsa på inbjudande cykelleder över kommungränser? Exempelvis mellan
Glössbo och Mo, mellan Lilltjära och Stråtjära eller mellan Söräng och Runemo? Jag tror inte att
statliga Trafikverket har något intresse för detta. Kanske kan kommunen tillsammans med
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fastighetsägare skapa attraktiva cykelpassager förbi otrevliga riksvägar? Dessa passager behöver inte
nödvändigtvis gå längs riksvägen.
Kommentarer:
Synpunkterna noteras. Den fördjupade översiktsplanen och den kommunövergripande
översiktsplanen har en tydlig inriktning för att binda ihop de mindre tätorterna och kommunerna
med gång- och cykelvägar. Kommunen tar med sig yttrandet i det vidare arbetet med cykelplanen
och trafikstrategin. Inga förändringar görs i den fördjupade översiktsplanen utifrån yttrandet.
Privatperson 4
Angående Bollnäs kommuns nya fördjupade översiktsplan för Bollnäs stad.
En del av min skogsmark (Ren 15:12) ingår i ett område med föreslagen markanvändning ”Bostäderutredningsområde”. Detta är välskött skogsmark som jag ärvt och brukar och jag avser att fortsätta
med detta. Min förhoppning är att mina söner kommer att fortsätta i morfars fotspår.
Under min livstid har redan stora arealer mark på Ren upplåtits till bebyggelse och trafiktrycket efter
Söderhamnsvägen att öka med ytterligare bostadsområden. Detta är bekymmersamt för
jordbruksföretag som verkar i området.
Dessutom utgör denna skog som ligger nära nuvarande bebyggelse stort värde för allmänhet, skolor,
förskolor och föreningar som nyttjar den för olika aktiviteter, sporter och naturupplevelser. Jag
önskar att den även ska glädja framtida rensbor.
Jag säger bestämt nej till att sälja marken för att användas till bostadsbyggnation. Jag vill att den ska
tas bort ur Bollnäs kommuns översiktsplan för Bollnäs stad.
Kommentar:
Kommunens svar på yttrandet från samrådsskedet står kvar.
Utdrag ur samrådsredogörelsen:
”Kommunen har som beskrivits i planhandlingarna brist på mark för framförallt bostäder. Den
fördjupade översiktsplanen kommer att vara aktuell under en lång tid framöver därför behöver
mark vara utpekad som strategiskt viktig för framtida utveckling av staden. Områdena och stråken
som inte ägs av kommunen ändras i planhandlingarna till mark som är strategiskt viktig.”
Inga förändringar görs i den fördjupade översiktsplanen utifrån yttrandet.
Privatperson 5
Kommunen bör visa hänsyn till önskemål från privata markägare som utryckt att de vill att deras
åker- och skogsmark ur planen.
I likhet med tidigare skrivelse) står jag fast att översiktsplanen inte ska äventyra lokala företags
möjligheter att bedriva sin verksamhet. Ta därför inte mer åkermark i anspråk för byggande i
Renområdet. Som lantbrukare i Ren kan jag inte avvara mer åkermark. I den senaste version finns
vägalternativ inritade som skulle ta mer mark i anspråk och skära av min fastighet Ren 2:3.
Mitt företag är en tillgång för kommunen. Det skapar sysselsättning producerar livsmedel och håller
landskapet öppet. Jag har inte för avsikt att sälja någon åkermark.
Liksom i tidigare skrivelse motsätter jag mig en cykelväg på södra sidan av riksväg 50. Den befintliga
väg som går parallellt med RV 50 används dagligen i företaget. Tung trafik passerar den vägen och ut
från gården med begränsad sikt, vilket gör cykling förbi livsfarligt.
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Kommentar:
Förtydligande har gjorts under kapitlet Handel, näringsliv och näringsliv avseende areella näringar
och ställningstagande om i anspråkstagande av jordbruks- och skogsmark. Kommunen vill även
förtydliga att ett framtida nytt GC-stråk i anslutning till riksväg 50 exakta dragning inte är klarlagt.
Exakt dragning av GC-vägen avgörs i ett senare skede då även kommunens övriga
ställningstagande i den fördjupade översiktsplanen vägs samman. Detsamma gäller en eventuell
väganslutning mellan Växbovägen och Ren-området.
I övrigt står kommunens svar på yttrandet från samrådsskedet kvar.
Utdrag ur samrådsredogörelsen:
”Det föreslagna området för en ny gång- och cykelväg är ej fastlagt utan det är stråket längs
riksväg 50 och kopplingen mellan Ren och säkra överfarter till Vevlingeområdet som är av vikt.
Detta tydliggörs i den fördjupade översiktsplanen. Kommunen har som mål att i så bevara
jordbruksmark och i stor utsträckning bygga på skogsmark. Det finns dock ett par områden
utpekade som långsiktigt bedöms vara strategiska viktiga för infrastruktur och bebyggelse där
området mellan Ren och Växbovägen är ett av de områdena. Kommunen vill främst bygga på mark
som redan ägs av kommunen. Dock råder det i stora delar brist på mark lämplig för exempelvis
bostäder i direkt närhet till befintlig bebyggelse och områden. All tätortsnära kommunägd mark är
i princip som är lämplig för något ändamål är utpekad som intressant ur ett utvecklingsperspektiv.
Det är därför av vikt att kommunen långsiktigt har mark utpekad som lämplig för exploatering,
även mark som inte är kommunalt ägd. Områdena och stråken som inte ägs av kommunen ändras
i planhandlingarna till mark som är strategiskt viktig. Inga förändringar görs i övrigt i
planhandlingarna.”
Privatpersoner 6
I egenskap av markägare till jordbruksfastigheten Vevlinge 1:9 motsätter vi oss, jag samt min bror
planerna på att göra om delar av vår jordbruksmark till natur och rekreation, enligt grönmarkering på
kartan i den Fördjupade översiktsplanen för Bollnäs stad. Kartorna är för svåra att tyda då
tomtgränserna inte är utsatta.
Av en slump fick vi idag, 18 april 2019, ta del av fördjupad översiktsplan för Bollnäs stad. Det är
anmärkningsvärt att som markägare inte på något sätt har blivit informerade om denna
översiktsplan, varken via mail, brev eller telefon. Arbetet med den fördjupade översiktsplanen för
Bollnäs stad har tydligen pågått en längre tid, utan att vi markägare informerats och därmed ej givits
möjlighet att yttra oss tidigare. I del 2 Planförslag sid 68 framkommer att: ”fortlöpande dialog ska
föras med berörda fastighetsägare om den fördjupade översiktsplanens intentioner och strategiska
markinköp”. Då vi fick information om arbetet med översiktsplanen med mycket kort varsel ber vi om
anstånd att inkomma med ytterligare komplettering av yttrande.
Jordbruksfastigheten Vevlinge 1:9 är en av de första gårdarna som byggdes i Bollnäs med en historia
bakåt i tiden på flera hundra år. Det kan således inte vara rätt att denna fastighet med vårt historiska
arv styckas av och görs om till Natur och rekreation! Detta är en släktgård som gått i arv i många
generationer och så vill vi att det ska förbli framgent. Att stycka sönder åker och betesmark från
jordbruksfastigheten Vevlinge 1:9 skulle omöjliggöra all form av hästuppfödning/ annan djurhållning
på denna historiska gård. Vår grönmarkerade mark på kartan brukas som åkermark, i nuläget av vår
närmaste granne Stig Härneberg. Vid behov kan Stig även nyttja vår mark som extra betesmark t.ex.
vid extrem torka såsom förra sommaren. Syftet med den fördjupade översiktsplanen för Bollnäs
torde vara att skapa en positiv utveckling av Bollnäs och inte en avveckling av vår levande landsbygd?
Vårt samarbete med Stig Härneberg bidrar till att bevara en viktig levande landsbygd med närodlade
grödor, vilket i allra högsta grad gynnar Bollnäs närmiljö. Citat ur Fördjupad översiktsplan för Bollnäs:
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Ett rikt odlingslandskap "Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion
och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska mångfalden och
kulturmiljövärdena bevaras och stärks."
Planens konsekvenser i relation till miljömålet: Planförslaget innebär att kommunen ska vara
restriktiv med en omfattande exploatering av jordbruksmark vilket verkar i miljömålets riktning.
I Bollnäs omnejd bör det finnas andra områden som är bättre lämpade att ta i anspråk för Natur och
rekreation, och låta den historiska jordbruksfastigheten Vevlinge 1:9 förbli intakt.
Vi är måna om en god dialog med kommunen om en positiv utveckling för såväl Bollnäs stad som oss
markägare, där hänsyn tas till vårt historiska arv och bevarande av vår jordbruksfastighet.
Kommentar:
Området som avses är den befintliga badplatsen och campingen vid Vevlinge. Revidering sker av
mark- och vattenanvändningskartan utifrån inkommit yttrande. Inom samma fastighet finns även
ett ”grönt stråk” utpekat som har tillkommit efter granskningen. Med ”grönt stråk” avses de
viktigaste sammanhängande områdena för grön infrastruktur, vilket inte inbär att någon mark
kommer i att ianspråktas. Det gröna stråket innebär endast ett tydliggörande av områdets vikt för
den biologiska mångfalden och inte att någon privat mark kommer att ianspråktas.
Privatperson 7
Av en ren tillfällighet fick jag ta del av FÖP, vilket är synnerligen anmärkningsvärt, då jag torde vara
en av de största markägarna inom stråket öster-Ren och Vevlinge, som berörs i FÖP och hade
uppskattat om kommunen hade försökt förankra sina planer innan de kom i tryck. De fastigheter som
berörs är Vevlinge 1:10 och 3:28 samt Ren 1:6.
Om jag tolkar de svårlästa kartorna rätt uppgår arealen, inom ovannämnda fastigheter som anses
vara strategisk viktig mark för framtida verksamheter och handel. Av dessa är jag villig att på rimliga
villkor till kommunen överlåta drygt 2 ha från Ren 1:6 omedelbart norr om kommunens fastighet Ren
30:1 norr om Rehnstedska gården. Förhandlingar har förts med kommunen om inbyte av denna
mark, men kommunen har märkligt nog ej visat något seriöst intresse.
Övrig areal är för närvarande ej intresserad av att klassificera som strategiskt viktig mark för
verksamhet och handel, då jag är mån om att kunna driva ett rationellt långsiktigt skogsbruk.
I FÖP för fastigheten 1:10 går det även ett ”grönt stråk” österut, över min åker, tätt förbi mitt
bostadshus och längs med min infartsväg. Är lite osäker på vad som menas med ”grönt stråk”, men
självfallet är jag inte intresserad av ett ”grönt stråk” med ovannämnda sträckning om stråket ska
användas av allmänheten för rekreation som antyds i FÖP. Idag bedrivs ett aktivt jordbruk på
åkermarken och är ej lämpligt att stycka upp i mindre enheter.
Se fram emot en konstruktiv dialog med kommunen i ovannämnda berörda avseenden.
Med hopp om en positiv utveckling för Bollnäs stad och ett gott samarbete mellan kommunen och
berörda markägare.
Kommentar:
Kommunen har under samråds- och granskningsskedet berett medborgare inom Bollnäs kommun
till dialog i flera olika faser bland annat via hemsida, sociala medier, traditionella medier och
möten med mera.
Den fördjupade översiktsplanen är vägledande och ger endast en möjlig inriktning på framtida
markanvändning. I kapitel 21 står det beskrivit hur arbetet ska fortgå efter antagandet av
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översiktsplanen. Där står det bland annat att; Fortlöpande dialog ska föras med berörda
fastighetsägare om den fördjupade översiktsplanens intentioner och strategiska markinköp.
Med ”grönt stråk” avses de viktigaste sammanhängande områdena för grön infrastruktur, vilket
inte inbär att någon mark kommer i att ianspråktas. Det gröna stråket innebär endast ett
tydliggörande av områdets vikt för den biologiska mångfalden och inte att någon privat mark
kommer att ianspråktas.
Inga förändringar görs i den fördjupade översiktsplanen utifrån yttrandet.
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