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Kommunfullmäktige 
Plats: Perslundaskolans aula/matsal 
Tid: måndag 11 maj 2020 kl. 18:30 

Kommunfullmäktiges presidium har med anledning av Corona/Covid-19 
beslutat att vidta försiktighetsåtgärder och restriktioner kring 
sammanträden: 
 

• Allmänhet och intresserade uppmanas följa livesändningen på 
hemsidan i stället för i lokalen. 

• Begränsad ärendelista där bara mest nödvändiga ärendena tas upp. 
• Ledamöterna sprids ut i lokalen. 
• Ledamöter och ersättare med symptom, även extremt lindriga 

symptom, ska inte delta. 
• Ledamöter och ersättare i riskgrupper uppmanas inte delta. 
• Ledamöter och ersättare med samhällsviktig funktion bör inte 

delta. 
 

Ärende Föredragande  

1.  Upprop 
 

  

2.  Val av justerare 
 

  

3.  Överenskommelse - Fullmäktiges sammanträden 
under 2020 - Under den tid som 
Folkhälsomyndighetens rekommendationer anger 

  

4.  Redovisning av nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige 

 3 

5. 3 Avsägelse förtroendemannauppdrag - Ersättare i 
Kommunfullmäktige och Utbildnings- och 
kulturnämnden (S) 

 4 

6.  Aktualitetsprövning av gällande översiktsplan för 
Ockelbo kommun 

David Eriksson, VGS 
30 min, via Teams 

5 

7.  Anmälan av medborgarförslag - Parfymförbud i 
kommunens alla verksamheter 
 

Förslagsställare via Teams 290 

8.  Årsredovisning 2019 - Ockelbo kommun  293 



Ockelbo kommun 
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Ärende Föredragande  

9.  Revisorerna har ordet   

10.  Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet 
för år 2019 - Ockelbo kommun 
 

 352 

11.  Rapport finanspolicy 2019-12-31 
 

 367 

12.  Uppdrag inför budget 2021-2023 - kommunstyrelsen  373 

13.  Samverkansavtal för upphandlingsuppdrag mellan 
Sandvikens kommun och Ockelbo kommun 

 380 

14.  Försäljning av fastigheten Hästen 8  387 

15.  Försäljning - del av fastigheten Prästbordet 1:51  390 

16.  Svar på medborgarförslag - Rehabiliteringscentrum   395 

17.  Redovisning av obesvarade medborgarförslag  398 

18.  Redovisning av obesvarade motioner  399 

19.  Anmälan av medborgarförslag - "Motorgård" till 
Ockelbos ungdomar 

 400 

20.  Reglemente arbetsformer  404 

21.  Extra ersättare och möjlighet att delta på distans för 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och 
Överförmyndarnämnd 

 415 

22.  Rapporter  433 

 
Anna Schönning 
ordförande 

 

 



Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-04 

Referens 
KS 2020/00231  

Kommunfullmäktige 

Redovisning av nya ledamöter och ersättare i 
kommunfullmäktige 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 

Sammanfattning av ärendet 
Länsstyrelsen Gävleborg utser i protokoll 2020-04-09 ny ledamot/ersättare 
för ledamot i kommunfullmäktige från och med den 9 april 2020 till och med 
den 14 oktober 2022. 
Parti: Sverigedemokraterna 
Ny ledamot: Petra Wetterstrand 
Ny ersättare: Conny Malmgren 
Avgången ledamot: Matilda Hålén 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-04 

Referens 
KS 2020/00225  

Kommunfullmäktige 

Avsägelse förtroendemannauppdrag - Ersättare i 
Kommunfullmäktige och Utbildnings- och 
kulturnämnden (S) 

Förslag till beslut 
1. Avsägelsen godkänns.
2. Kommunkontoret får i uppdrag att hos Länsstyrelsen begära ny
röstsammanräkning för Ockelbo kommun.

Sammanfattning av ärendet 
Sara Faghihzadeh (S) har i skrivelse 2020-04-20 avsagt sig de politiska 
kommunala uppdragen som ersättare i Kommunfullmäktige och ersättare i 
Utbildnings- och kulturnämnden.

Beslutet ska skickas till 
Länsstyrelsen Gävleborg 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Eriksson, David, 026-240720 
david.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-13 

Referens 
KS 2020/00188  

Kommunfullmäktige 

Aktualitetsprövning av gällande översiktsplan för 
Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Kommunstyrelsens aktualitetsprövning av gällande översiktsplan
godkänns.
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja arbetet med en ny
översiktsplan.
3. Förslag till projektplan för framtagande av ny översiktsplan godkänns.

Sammanfattning av ärendet 
Enligt plan- och bygglagens 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen ska vara kommunövergripande och 
antas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen ska tjäna som ett 
övergripande strategidokument och en politisk viljeinriktning för hur 
kommunens mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras 
på kort och lång sikt.  

Gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i Ockelbo kommun 
2013-05-06. Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje 
mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell eller 
om den behöver göras om, helt eller delvis. Arbetet med 
aktualitetsprövningen har i huvudsak genomförts under hösten 2019 och 
början av 2020. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har varit 
ansvarig för arbetet. För att kunna bedöma den nuvarande översiktsplanens 
aktualitet har en genomgående analys av översiktsplanen genomförts.  

Beslutsunderlag 
Aktualitetsprövning av Ockelbo kommuns gällande översiktsplan från 2013, 
2020-04-06  
Kommunikationsplan översiktsplan 2040 för Ockelbo kommun  
Projektplan för översiktsplan Ockelbo kommun 2040, 2020-04-06  
Redogörelse av statliga och mellankommunala intressen – Länsstyrelsen 
Gävleborg 2019-12-11.  
Tjänsteskrivelse, 2020-04-06 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2020-04-13 KS 3.1 2020/00188 

Sida 
2(2) 

Ärendet 
Bedömning av aktualitet  
Kommunens sammanfattande bedömning är att den nu gällande 
översiktsplanen inte längre är aktuell och en ny kommunövergripande 
översiktsplan för Ockelbo kommun behöver tas fram.  
Sedan den nu gällande översiktsplanen antogs 2013 har ett antal lagar 
förändrats och tillkommit som innebär förändrade anspråk på 
översiktsplaneringen och kommunernas strategiska planering. Även viktiga 
nationella mål, som exempelvis Agenda 2030, har tillkommit.  
De ställningstaganden som gjorts i gällande översiktsplan för olika allmänna 
intressen behöver i flera delar revideras då det i huvudsak finns ett behov av 
att tydliggöra dessa. Dessutom har flera viktiga lokala förutsättningar 
förändrats. Dessa frågor måste tydligt hanteras i den nya översiktsplanen.  
Aktualitetsprövningen i sin helhet samt Länsstyrelsens sammanfattande 
redogörelse, som innehåller statens syn på aktualiteten, finns som bilaga till 
denna tjänsteskrivelse.  

Projektplan  
Den 11 juni 2019 gav Ockelbos kommunstyrelse VGS i uppdrag att påbörja 
arbetet med en projektplan för framtagandet av ny kommunövergripande 
Översiktsplan.  
Projektplanen ska beskriva mål och riktlinjer för projektet samt synliggöra 
projektets behov av resurser, kostnader, tidplan och risker. Projektplanen ska 
vid färdigställande antas politiskt tillsammans med beslut om att påbörja 
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. I samband med antagandet av 
projektplanen godtas även kommunens genomförda aktualitetsbedömning av 
Ockelbos befintliga översiktsplan som antogs år 2013. Projektplanen är 
färdigställd och finns som bilaga till denna tjänsteskrivelse. 

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 63 Dnr 2020/00188  

Aktualitetsprövning av gällande översiktsplan för 
Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Kommunstyrelsens aktualitetsprövning av gällande översiktsplan 
godkänns. 
2. Kommunstyrelsen ges i uppdrag att påbörja arbetet med en ny 
översiktsplan. 
3. Förslag till projektplan för framtagande av ny översiktsplan godkänns. 
                         

Ärendebeskrivning 
Enligt plan- och bygglagens 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen ska vara kommunövergripande och 
antas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen ska tjäna som ett 
övergripande strategidokument och en politisk viljeinriktning för hur 
kommunens mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras 
på kort och lång sikt.  
Gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i Ockelbo kommun 
2013-05-06. Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje 
mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell eller 
om den behöver göras om, helt eller delvis. Arbetet med 
aktualitetsprövningen har i huvudsak genomförts under hösten 2019 och 
början av 2020. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har varit 
ansvarig för arbetet. För att kunna bedöma den nuvarande översiktsplanens 
aktualitet har en genomgående analys av översiktsplanen genomförts.  

Beslutsunderlag 
Aktualitetsprövning av Ockelbo kommuns gällande översiktsplan från 2013, 
2020-04-06  
Kommunikationsplan översiktsplan 2040 för Ockelbo kommun  
Projektplan för översiktsplan Ockelbo kommun 2040, 2020-04-06  
Redogörelse av statliga och mellankommunala intressen – Länsstyrelsen 
Gävleborg 2019-12-11.  
Tjänsteskrivelse, 2020-04-06                           

Inlägg 
Martin Sund Svensson (V), Marit Rempling (C), Per-Olof Uhrus (C),  
Liz Zachariasson (SD), Dan Brodin (KD) 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 
Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00 
 
 

E-post 
vgs@sandviken.se 
Hemsida 
www.sandviken.se 

Organisationsnr 
212000-2346 
 
 

 

 
David Eriksson, 026 - 24 07 20 
david.eriksson@sandviken.se 

 
Sida 
1(21) 

Datum 
2020-04-06 
 

 Diarienummer 
VGS-PL-2019-173 
 

 
 

 
 

 
 
 

 

 

Aktualitetsprövning av Ockelbo kommuns 
gällande översiktsplan från 2013, 2020-04-06 
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Innehåll  
 
Sammanfattning ....................................................................................................... 3 
1 Inledning och bakgrund ....................................................................................... 4 

1.1 Vad är en översiktsplan.................................................................................. 4 
1.2 Ny lagstiftning för översiktsplanering ............................................................. 5 
1.3  Översiktsplanens innehåll ............................................................................. 5 
1.4 Vad är en aktualitetsprövning ................................................................... 6 
1.5 Aktualitetsprövningens genomförande ..................................................... 6 
1.6  Översiktsplanen prövas i kommunfullmäktige............................................... 7 

2 Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse .......................................... 7 
2.1 Sammanfattande bedömning. .................................................................. 7 
2.2 Ändrad lagstiftning .................................................................................... 7 

2.2.1 Lagar som tillkommit efter 2013 ............................................................ 8 
2.3 Nationella och regionala visioner, mål, planer, strategier och program 
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3.2.3 Strategi för att öka kommunens attraktivitet som plats att leva och bo 
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3.2.4 Hur riksintressen och allmänna intressen ska tillgodoses och hanteras
...................................................................................................................... 14 
3.2.5 Infrastruktur för vatten ......................................................................... 19 
3.2.6 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen ........................................... 19 
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3.2.8 Tematiskt tillägg för vindkraft .............................................................. 20 

4 Bilagor .................................................................................................................. 21 
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Sammanfattning 
Enligt plan- och bygglagens 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen ska vara kommunövergripande och 
antas av kommunfullmäktige. 
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som utgör kommunens 
avsiktsförklaring för hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas 
och bevaras, på kort och lång sikt. 
Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje mandatperiod ta 
ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell eller om den behöver 
göras om, helt eller delvis. 
I denna process är det viktigt att ta ställning till om översiktsplanen är tydlig 
och vägledande vid olika beslut och prövningar, om det finns brister med 
nuvarande översiktsplan, om mål, strategier och ställningstaganden 
fortfarande är aktuella och är vägledande för kommunens verksamheter, om 
trender, drivkrafter, förutsättningar och utmaningar fortfarande är desamma, 
om lagstiftning har förändrats eller om nya internationella, nationella och 
regionala mål och strategier tagits fram.  
En viktig del av aktualitetsbedömningen görs genom att inhämta underlag 
från länsstyrelsen om statliga riksintressen och allmänna intressen genom 
begäran om en sammanfattande redogörelse. 
Arbetet med aktualitetsprövningen har i huvudsak genomförts under hösten 
2019 och början av 2020. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
har varit ansvarig för arbetet. 
Ockelbos gällande översiktsplan antogs i kommunfullmäktige i maj 
2013. Kommunfullmäktige antog även en fördjupad översiktsplan för 
vindkraft i oktober 2010. Aktualitetsprövningen tar ställning till hela den 
kommunövergripande översiktsplanen och alla tillägg. 

Länsstyrelsens bedömning 
”Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att kravet på aktuell översiktsplan, 
som omfattar hela kommunen i enlighet med PBL, inte är uppfyllt med nu 
gällande översiktsplan som antogs 2013-05-06”.  

Kommunens bedömning 
Kommunens sammanfattande bedömning är att den nu gällande 
översiktsplanen inte längre är aktuell och en ny kommunövergripande 
översiktsplan för Ockelbo kommun behöver tas fram. 
Sedan den nu gällande översiktsplanen antogs 2013 har ett antal lagar 
förändrats och tillkommit som innebär förändrade anspråk på 
översiktsplaneringen och kommunernas strategiska planering. Även viktiga 
nationella mål, som exempelvis Agenda 2030, har tillkommit.  
De ställningstaganden som gjorts i gällande översiktsplan för olika allmänna 
intressen behöver i flera delar revideras då det i huvudsak finns ett behov av 
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att tydliggöra dessa. Dessutom har flera viktiga lokala förutsättningar 
förändrats. Dessa frågor måste tydligt hanteras i den nya översiktsplanen. 

1 Inledning och bakgrund 

1.1 Vad är en översiktsplan 
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som utgör kommunens 
avsiktsförklaring för hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas 
och bevaras, på kort och lång sikt. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande 
men har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en hållbar 
framtid samt fungerar som ett viktigt verktyg i dialogen med staten om hur 
nationella värden, riksintressen och allmänna intressen i kommunen ska 
tillgodoses.  
Förutom att vara kommunens avsiktsförklaring för användningen av mark 
och vatten, samt att verka för hållbar utveckling, har översiktsplanen ett 
flertal viktiga funktioner:  
  

 Vara vägledande för detaljplanering, handläggning av planbesked 
samt bygglovsprövning utanför detaljplanelagt område   

 

 Vara vägledande för utfärdande av tillstånd, till exempel utifrån 
miljöbalken  

 

 Samordna kommunens planering och utbyggnad av infrastruktur, 
service och bostäder  

 

 Vara vägledande för kommunens exploateringsarbete, exempelvis 
vilken mark som ska köpas in eller säljas med mera.  

 

 Plattform för kommunens medverkan i den regionala 
utvecklingsplaneringen  

 

 Viktigaste instrumentet för dialogen mellan kommun och stat kring 
riksintresse  

 

 Vara vägledande för rättsväsendet, exempelvis vid överklagandet av 
bygglov  

 

 Viktigt instrument i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet  
 

 Viktigt underlag för näringslivet och företag  
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Enligt plan- och bygglagens 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen ska vara kommunövergripande och 
antas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen ska spegla den politiska 
majoritetens uppfattning men för att vara hållbar över tid är det viktigt att 
översiktsplanen redan från början har en bred politisk förankring över 
partigränserna. En översiktsplan ska bygga på bred dialog och samarbete 
mellan politiker, tjänstemän och medborgare, likväl som genomgående 
dialog mellan kommunen och länsstyrelsen (staten), regionen, andra 
myndigheter, kringliggande kommuner och aktörer som kommer att beröras 
av kommunens översiktsplan.  

1.2 Ny lagstiftning för översiktsplanering 
Den 1 april 2020 genomförs förändringar i plan- och bygglagen. Syftet är 
bland annat att göra plan- och byggprocesserna i kommunerna bättre och 
mer effektiva genom att bland annat se till att översiktsplanen ger tillräckligt 
med stöd för en god tillämpning och efterföljande planering, samt säkerställa 
en kontinuerlig översiktsplanering. 

1.3  Översiktsplanens innehåll  
I plan och bygglagens 3 kap 3 - 6 § i (den nya lagstiftningen) regleras vad 
översiktsplanen ska innehålla: 

 Kommunen ska i översiktsplanen redovisa grunddragen i fråga om 
den avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela 
kommunen. Grunddragen ska framgå av en karta 

 Av planen ska det framgå hur kommunen anser att den byggda 
miljön ska användas, utvecklas och bevaras 

 Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med 
hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap i plan- och bygglagen kan 
ha en väsentlig betydelse. Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. 
miljöbalken ska alltid redovisas  

 Av planen ska det framgå hur kommunen anser att riksintressen ska 
tillgodoses, gällande miljökvalitetsnormer ska följas och förhållande 
av väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas 

 Hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av 
bostäder 

 Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och 
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala 
mål, planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom 
kommunen 

 Sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som 
avses i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken (LIS) 
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 Kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan 
följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade 
samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra 

 Om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket 
sätt den gör det och skälen för avvikelsen 

 Sådana områden och verksamheter som angår två eller flera 
kommuner eller är av regional betydelse. Om länsstyrelsen inte har 
godtagit planen i en viss del, ska det anmärkas i planen 

 Kommunen ska i översiktsplanen redovisa planens väsentliga 
konsekvenser 

 

1.4  Vad är en aktualitetsprövning 
Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje mandatperiod ta 
ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell eller om den behöver 
göras om, helt eller delvis.    
I denna process är det bland annat viktigt att ta ställning till om viktiga 
planeringsförutsättningar som formar kommunens möjligheter att utvecklas 
har förändrats eller fortfarande är gällande.  
En viktig del av aktualitetsbedömningen görs genom att inhämta underlag 
från länsstyrelsen om statliga riksintressen och allmänna intressen genom 
begäran om en sammanfattande redogörelse.   

1.5  Aktualitetsprövningens genomförande 
Ockelbos gällande översiktsplan antogs i kommunfullmäktige i maj 
2013. Kommunfullmäktige antog även en fördjupad översiktsplan för 
vindkraft i oktober 2010. 
Arbetet med aktualitetsprövningen har i huvudsak genomförts under hösten 
2019 och början av 2020. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
har varit ansvarig för arbetet. 
För att kunna bedöma den nuvarande översiktsplanens aktualitet har en 
genomgående analys av översiktsplanen och det tematiska tillägget för 
vindkraft genomförts. Följande frågor har legat till grund för analysen:  

 Är översiktsplanen tydlig och vägledande vid olika beslut och 
prövningar? 

 Finns brister med nuvarande översiktsplan? 

 Är mål, strategier och ställningstaganden fortfarande aktuella? 

 Om de fortfarande anses aktuella, följs översiktsplanens mål, 
strategier och ställningstaganden? Hur har de fungerat som 
vägledande för beslut i förhållande till mål och strategier? Hur 
förhåller sig detaljplanearbetet, planbesked, förhandsbesked, bygglov 
samt miljötillstånd till översiktsplanen? 
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 Finns det något uttalat bostadsförsörjningsmål eller 
bostadsförsörjningsprogram?  

 Är trender, drivkrafter, förutsättningar och utmaningar fortfarande 
desamma? 

 Finns det nya förutsättningar att ta hänsyn till? Ny politisk majoritet? 
Ändrad lagstiftning? Nya nationella eller regionala strategier och 
planer? Nytt planeringsunderlag? Ny kunskap? 

 Betydande miljöpåverkan som inte tagits hänsyn till i översiktsplanen 
tidigare? 

Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse har varit ett viktigt underlag i 
aktualitetsprövningen. 

1.6  Översiktsplanen prövas i kommunfullmäktige 
Aktualitetsprövning innebär att kommunfullmäktige:  

 Beslutar om den befintliga översiktsplanen, inklusive tematiska 
tillägg, är aktuell eller inte  

 Tar ställning till om översiktsplanen stämmer överens med den 
rådande politiska majoritetens uppfattning om byggande, mark- och 
vattenanvändning samt hushållning med naturresurser 

 Tar ställning till den sammanfattande redogörelsen som länsstyrelsen 
presenterat om statliga och mellankommunala intressen som kan ha 
betydelse för översiktsplanens aktualitet 

 
Aktualitetsprövning är ett politiskt ställningstagande om planens 
viljeinriktning fortfarande är aktuell. Om översiktsplanen förklaras inaktuell 
ska den revideras eller en ny översiktsplan tas fram. 

2 Länsstyrelsens sammanfattande redogörelse 
Den sammanfattande redogörelsen begärdes från länsstyrelsen den 27 
augusti 2019. Den färdigställda redogörelsen inkom till kommunen den 11 
december 2019.  

2.1  Sammanfattande bedömning.  
”Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att kravet på aktuell översiktsplan, 
som omfattar hela kommunen i enlighet med PBL, inte är uppfyllt med nu 
gällande översiktsplan som antogs 2013-05-06”.  

2.2   Ändrad lagstiftning 
Sedan den nu gällande översiktsplanen antogs 2013 har ett antal lagrum 
förändrats och tillkommit som innebär förändrade anspråk på 
översiktsplaneringen. Det gäller bland annat frågor om bostadsförsörjning, 
buller och klimatrelaterade risker. Utöver det har miljöbalkens kapitel 6 
förändrats och som påverkar hur miljöbedömningen till en översiktsplan tas 
fram och används.  
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2.2.1 Lagar som tillkommit efter 2013 
 

 Plan- och bygglagen (PBL)  
 
2018 Översiktsplanen ska redogöra risker för skador på den byggda miljön 
som kan följa av klimatrelaterade risker samt hur sådana risker kan minska 
eller upphöra.  
 
2015 Förändringar i detaljplaneprocessen. 
 
2015 Ändringar om bland annat omgivningsbuller, åtgärder för 
bullerreducering med mera. 
 
2014 Bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet förs in bland 
teman som ska behandlas i översiktsplanen. 
 

 Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar  
 
2014 Formalisering av process- och formkrav vad gäller riktlinjernas 
framtagande och innehåll.  
 
 

 Miljöbalken (MB)  
 
2018 Ändringar i 6 kap om miljöbedömningar.  
 
2018 Miljöbedömningsförordning (2017:966) ersätter förordningen 
(1998:905) om miljökonsekvensbeskrivningar.  
 

 Klimatpolitiskt ramverk  
 
Riksdagen fattade under 2017 beslut om ett klimatpolitiskt ramverk. Det 
klimatpolitiska ramverket består av nya klimatmål, en klimatlag samt ett 
klimatpolitiskt råd. Den nya klimatlagen (2017:720) trädde i kraft den 1 
januari 2018. 

 

 Förordning om trafikbuller  
 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) trädde i kraft 
den 1 juni 2015. Den 1 juli 2017 trädde en ändring av förordningen gällande 
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vissa riktvärden i kraft. Ändringarna gäller 3 § i förordning (2015:216) om 
trafikbuller vid bostadsbyggnader. 

 

 Barnkonventionen  
 
Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag. Det innebär bland annat att 
hänsyn ska tas till barnperspektivet i alla sammanhang och beslut som berör 
barn. Det gäller i hög grad fysisk planering. 
 

 Översiktsplanens samlade konsekvenser 
 
Enligt 3 kap 6 § PBL ska en översiktsplan utformas så att innebörden och 
konsekvenserna av den tydligt framgår. Samtliga som läser och tar del av 
översiktsplanen ska kunna förstå dess innehåll. Utöver de miljömässiga 
(ekologiska) hållbarhetsaspekterna som tas upp i en MKB är det angeläget 
att också de sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekterna belyses och 
bedöms i översiktsplanen.  
 
De redovisade konsekvenserna av översiktsplanens genomförande ska 
användas som ett verktyg tidigt i processen. Det bör av MKB:n vara tydligt 
vilka konsekvenser som behöver återkopplas in i själva planförslaget med 
åtgärdsförslag, behov av hänsynstagande och förslag till riktlinjer och 
utredningar. Det är viktigt att innehållet i MKB:n och innehållet i 
översiktsplanen kan förstås och läsas tillsammans. 
 

2.3  Nationella och regionala visioner, mål, planer, strategier och 
program som tillkommit efter 2013 

Gällande översiktsplan utgår delvis från föråldrade måldokument. Sedan 
2013 har flertalet nationella och regionala mål tillkommit som är av 
betydelse för en hållbar utveckling och bör ligga till grund för 
ställningstaganden i översiktsplanen. Det handlar bland annat om frågor som 
rör hälsa och säkerhet, såsom buller, översvämning och klimatanpassning, 
frågor om ekosystemtjänster, infrastruktur och energi- och klimatpåverkan 
samt frågor som rör social hållbarhet, exempelvis barnkonsekvensanalys, 
tillgängliga miljöer, mänskliga rättigheter, jämställdhet, trygghet, integration 
och folkhälsa.  
 

Agenda 2030 
Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som tagits fram 
av FN. Av dessa 17 mål är det flera som direkt kan kopplas till 
översiktsplanen och kommunernas långsiktiga arbete med hållbar utveckling. 
Här kan särskilt nämnas målen för hälsa, jämställdhet, vatten, klimat och 
infrastruktur. Mål 11 om hållbara städer kan ses som ett övergripande mål 
för bebyggelse och fysisk planering. 
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Agenda 2030 antogs 2015 av FN:s generalförsamling och innebär att alla 
medlemsländer i FN har förbundit sig att arbeta för att uppnå en ekonomisk, 
socialt och miljömässigt hållbar värld till år 2030. Styrkan med Agenda 2030 
är att de tre hållbarhetsperspektiven är tydligt kopplade till varandra och att 
målen är integrerade och odelbara. Med odelbart menas att inget målområde 
prioriteras före något annat. För att lyckas inom ett målområde måste arbete 
även ske med de övriga. Målen i agenda 2030 är globala, men den lokala och 
regionala nivån är centrala för genomförandet av agendan. Regeringen har 
ett uttalat mål om att Sverige ska vara ledande i genomförandet. 
Regional utvecklingsstrategi (RUS) 

En ny regional utvecklingsstrategi för åren 2020-2030 är under 
framtagande, som bygger på Gävleborgs utmaningar och identifierar viktiga 
inriktningsområden för hur regionen bör arbeta för nå målen i Agenda 2030 
och verka för hållbar utveckling.  

2.4 Riksintressen 
Kommunens riksintresseanspråk har inte förändrats sedan gällande 
översiktsplan antogs, men somliga har kompletterats med nytt 
kunskapsunderlag.   
Följande riksintressen finns inom Ockelbos kommun: 
 

 Kulturmiljövård 

 Naturvård 

 Energiproduktion Vindbruk 

 Kommunikationer (järväg Norra stambanan, befintlig och sträcka och 
reserverat markområde för planerad sträcka) 

 Utpekade anläggningar för elektronisk kommunikation 

 Totalförsvaret 

 Natura 2000-områden 
 

2.5 Riktlinjer för bostadsförsörjning 
Kommunernas bostadsförsörjningsansvar utgår från det strategiska 
dokumentet ”Riktlinjer för bostadsförsörjning” enligt 
bostadsförsörjningslagen (2000:1383)78, som ska antas av 
kommunfullmäktige under varje mandatperiod. Nytt är att kommunerna i 
riktlinjerna ska redovisa hur hänsyn tagits till relevanta nationella och 
regionala mål, planer och program av betydelse för bostadsförsörjningen. 
Ockelbo kommun har inga riktlinjer för bostadsförsörjningen. Senast frågan 
behandlades var i ett bostadsförsörjningsprogram som togs fram 2015, som 
gällde till 2018. I kommunens framtida riktlinjer är frågan om vilka slags 
bostäder som behövs för att möta det behov och den efterfrågan som finns 
viktig att behandla. Riktlinjerna är sedan tänkt att användas som underlag till 
kommunens översiktsplan. 
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3 Kommunens bedömning 
Kommunens sammanfattande bedömning är att den nu gällande 
översiktsplanen inte längre är aktuell och en ny kommunövergripande 
översiktsplan för Ockelbo kommun behöver tas fram. 
Sedan den nu gällande översiktsplanen antogs 2013 har ett antal lagar 
förändrats och tillkommit som innebär förändrade anspråk på 
översiktsplaneringen och kommunernas strategiska planering. Även viktiga 
nationella mål, som exempelvis Agenda 2030, har tillkommit.  
De ställningstaganden som gjorts i gällande översiktsplan för olika allmänna 
intressen behöver i flera delar revideras då det i huvudsak finns ett behov av 
att tydliggöra dessa. Dessutom har flera viktiga lokala förutsättningar 
förändrats. Dessa frågor måste tydligt hanteras i den nya översiktsplanen. 
 

3.1  Efterföljande planering (vision, mål, användbarhet och 
läsbarhet) 

Den nu gällande översiktsplanen utgår från Ockelbos vision 2020 men har 
förutom visionen inga övergripande målsättningar. Varje allmänt intresse 
som planen behandlar har istället ett flertal mål och rekommendationer. Vid 
en sammanställning konstaterades att översiktsplanen har cirka 146 mål 
inom olika områden. De många målen medför att planen blir svårtolkad, 
framför allt om olika allmänna intressen ställs mot 
varandra. Översiktsplanen bedöms idag som relativt otydlig och kan inte 
längre anses vara vägledande för kommunens verksamheter i den 
efterföljande planeringen.  
En viktig del av själva planförslaget är kartorna som visar den tänkta 
användningen av mark- och vattenområden. En stor del av kartmaterialet 
innehåller för mycket information på en och samma karta och är svårläst.  
År 2017 aktualiserades Ockelbos ”Vision 2020” till ”Vision 2030 – Plats att 
växa”, vilket medför att den befintliga översiktsplanen bygger på den gamla 
visionen.  
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Mark- och vattenanvändningskarta 
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3.2  Förändrade förutsättningar  
Sedan den befintliga översiktsplanens antogs år 2013 har flera viktiga lokala 
förutsättningar förändrats. Dessa frågor måste tydligt hanteras i den nya 
översiktsplanen.  

 

3.2.1 Bostadsförsörjning  
För att klara kommunens bostadsförsörjning enligt 
bostadsförsörjningslagen finns ett stort behov av att bygga bostäder i 
Ockelbo tätort. Eftersom att Norra stambanan och väg 272 går tvärs igenom 
Ockelbo samhälle brottas kommunen med bullerproblematik som försvårar 
bostadsbyggande inom rimliga bullernivåer. Att bygga bort bullret är möjligt 
men kostsamt, något som i slutändan sannolikt bekostas av en högre hyra för 
de boende (hyresrätter) som många boende i Ockelbo inte har råd att 
betala. Sedan 1980-talet har diskussion pågått om att se över och dra om 
Norra stambanan, vilket skulle kunna underlätta bullerutmaningarna. Sedan 
1980-talet har mark varit reserverat för detta ändamål och utpekat som 
riksintresse av internationell vikt att området fortsatt är reserverat. 
Någon omdragning finns dock ännu inte med i trafikverkets kalkyler. Om 
inga aktiviteter planeras inom det reserverade området har kommunen en 
vilja at utreda möjligheten att istället bebygga marken. Länsstyrelsen skriver 
om frågan i den sammanfattande redogörelsen: 
 
”Förutom de utredningar och behov som lyfts fram avseende väg 272 är det 
viktigt att ta höjd för en framtida förändring av järnvägssträckan mellan 
Ockelbo och Mo Grindar. En förstudie finns framtagen för denna sträcka 
och det är viktigt att förhålla sig till denna i översiktsplanen för att 
säkerställa att åtgärden går att genomföra i framtiden.”   

 
Frågan har stor påverkan på Ockelbos framtida utveckling och är av stor 
vikt att hantera inom ett kommande översiktsplanearbete.   

 
Under arbetet med ny översiktsplan behöver även aktuella riktlinjer för 
bostadsförsörjning tas fram. 

3.2.2 Demografiska utmaningar 
Precis som många andra kommuner med liknande förutsättningar står 
Ockelbo inför utmaningar med en åldrande befolkning. Enligt region 
Gävleborgs befolkningsprognos 2050 kommer Ockelbo fram till år 2050 ha 
en relativt konstant befolkningsutveckling. Det vill säga, det totala 
befolkningsantalet kommer inte att förändras nämnvärt. Utmaningen är att 
antalet äldre, 65 år och uppåt, bedöms öka medan antalet medborgare i 
arbetsför ålder bedöms minska något. Skulle prognosen bli verklighet 
kommer försörjningskvoten på sikt att öka och kommunens ekonomi 
försämras i och med att skatteuttaget minskar. Den kommunala servicen 
utifrån dagens- och framtidens behov, med exempelvis ett extra behov av 
äldreomsorg, ska tillgodoses utifrån sämre ekonomiska 
förutsättningar. Strategier för hur detta hållbart kan hanteras på längre sikt 
måste ingå i en ny översiktsplan.    
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3.2.3 Strategi för att öka kommunens attraktivitet som plats att leva och bo 
på 
Ett sätt att öka skatteuttaget är att fler väljer att bosätta sig i kommunen. Det 
saknas i dagens gällande översiktsplan en tydlig strategi för 
hur hela kommunen ska utvecklas till en attraktiv bostadsort med ledord som 
närhet och tillgänglighet till och mellan gröna landsbygdsmiljöer, rekreation, 
bostad, arbete, kultur samt kommunal- och näringslivsservice.  
 

3.2.4 Hur riksintressen och allmänna intressen ska tillgodoses och hanteras 
I kommunens befintliga översiktsplan saknas en tydlig strategi för hur 
kommunen ska utvecklas i förhållande till riksintressen och allmänna 
intressen som är viktiga att bevara. Dessutom behöver de ställningstaganden 
som gjorts i gällande översiktsplan för olika allmänna intressen i flera delar 
revideras då det i huvudsak finns ett behov av att tydliggöra dessa. 
 
Det finns några utmärkande riksintressen och allmänna intressen som är av 
särskild vikt att ta hänsyn till och hantera eftersom att de utgör viktiga 
planeringsförutsättningar för kommunen, och som på många sätt formar 
planeringen av kommunens fysiska miljö och vad som är möjligt att 
genomföra.  
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Vatten- och naturområden 
Kommunen har idag mycket vatten- och naturområden som är viktigt att 
bevara, dels i form av riksintressen för naturvård, natura-2000, vindkraft och 
miljökvalitetsnormer för vatten, dels utgör dessa områden en viktig del av 
kommunens attraktiva livsmiljöer. 
 
 
 

 
Viktiga vatten- och naturområden samt områden för vindkraft. Grön färg visar naturområden, blå 
visar vatten, streckade områden innebär stora, orörda områden och de röda områdena visar 
riksintresse för vindkraftsområden 
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Jordbruksmark 
Kommunen har mycket jordbruksmark och odlingslandskap som är viktigt 
att bevara utifrån både ett kommunalt och regionalt/nationellt perspektiv. 
Jordbruksmark är en viktig resurs och frågan om exploatering av jordbruksmark 
har uppmärksammats allt mer de senaste åren. Hur kommunen arbetar för att 
upprätthålla ett livskraftigt och fungerande jordbruk kommer att bli en allt 
viktigare fråga i framtiden med anledning av både klimatförändringar och 
exportläget till följd av krissituationer i världen. Brukningsvärd jordbruksmark 
får endast tas i anspråk för bebyggelse om det behövs för att tillgodose 
väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på annan 
mark. För att få bebygga brukningsvärd jordbruksmark krävs en konkret 
utredning som visar att det aktuella behovet inte kan tillgodoses på annan mark 
 
Jordbruksmarken omger Ockelbo tätort, Åmot och Lingbo vilket begränsar 
kommunens möjlighet att växa i anslutning till tätorten och byarna. Frågan är 
viktig att hantera i ett kommande arbete. 
 
 
  
 

Jordbruks- och odlingsmark 
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Kulturmiljö och kulturminnesvård 
En stor del av bebyggelsen i kommunen är bevarat från det gamla 
stationssamhället och är viktigt att bevara. Stora delar av både Ockelbo tätort 
och Jädraås är utpekade riksintressen för kulturminnesvård. 
 

 

Områden för värdefull kulturmiljö och kulturminnesvård 
 
 

 
Riksintresset för kulturminnesvård i Ockelbo tätort 
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Norra stambanan och väg 272 
Norra stambanan samt Väg 272 (Tidernas väg) går rakt igenom Ockelbo 
tätort med stor bullerproblematik till följd. Vägen utgör även en barriär 
mellan tätortens delar vilket riskerar att leda till farliga trafiksituationer. 
 
 
 
 

Norra stambanan samt väg 272 
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Omdragning av Norra stambanan och väg 272 
Omdragning av järnvägen och väg 272 som en del i trafikverkets eventuella 
projekt att se över järnvägen. Redan i ÖP 1990 reserverades mark 
för omdragning. Trafikverket har idag inga prognoser på när projektet skulle 
kunna genomföras. Både Norra stambanan och den reserverade markytan är 
utpekade riksintressen. 
 
 

Reserverat markområde för eventuell omdragning av Norra stambanan och väg 272 
 

 

3.2.5 Infrastruktur för vatten 
Det saknas en tydlig strategi över infrastruktur för vatten och hur 
infrastrukturen ska tillgodoses om Ockelbo växer.  
 

3.2.6 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
Inom arbetet för den befintliga översiktsplanen från år 2013 pekades 14 
områden ut som möjliga att bebygga inom landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen (LIS). Syftet med LIS är att stimulera den lokala och regionala 
utvecklingen i områden som har god tillgång på strandområden och där viss 
bebyggelse kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts. 
Översiktsplanen kan alltså användas för att visa områden där vissa lättnader i 
strandskyddet ska gälla. Detta förutsätter att en kartläggning av kommunens 
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strandområden görs, som visar vilken betydelse olika områden har för 
strandskyddets syften och att syftena tillgodoses långsiktigt i kommunen.  
 
Inom arbetet med den nya översiktsplanen vill kommunen göra en ny 
kartläggning med syfte att identifiera fler attraktiva områden inom LIS som 
inte fanns med i den förra kartläggningen.  
 
 

 

Utpekade LIS-områden i den befintliga översiktsplanen 
 

3.2.7 Näringslivet 
Att näringslivet vill etablera sig och växa i kommunen är en viktig fråga. Det 
saknas en tydlig proaktiv strategi i översiktsplanen för att underlätta för nya 
etableringar och expansioner av näringslivet.  

 

3.2.8 Tematiskt tillägg för vindkraft 
År 2010 tog kommunen fram ett tematiskt tillägg för vindkraft. Inom ett 
kommande översiktsplanearbete behöver kommunen se över tilläggets 
aktualitet och ta ställning till om den ska vara fristående, som idag, eller 
inarbetas i översiktsplanen. 
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1 Grundläggande information 
Den 11 juni 2019 gav Ockelbos kommunstyrelse VGS i uppdrag att påbörja 
arbetet med en projektplan för framtagandet av ny kommunövergripande 
Översiktsplan. 

Projektplanen ska beskriva mål och riktlinjer för projektet samt synliggöra 
projektets behov av resurser, kostnader, tidplan och risker. Projektplanen ska 
vid färdigställande antas politiskt tillsammans med beslut om att påbörja arbetet 
med att ta fram en ny översiktsplan. I samband med antagandet av 
projektplanen godtas även kommunens genomförda aktualitetsbedömning av 
Ockelbos befintliga översiktsplan som antogs år 2013.  

1.1 Tidshorisont och framtidsbild 
Den valda tidshorisonten för Ockelbos nya översiktsplan kommer att vara år 
2040. Under arbetet med den nya översiktsplanen kommer framtidsbilder och 
mål att tas fram som visar på hur kommunen vill att Ockelbo ser ut år 2040. 
Dessa kommer att utgöra grund till översiktsplanens ställningstaganden och 
övergripande planeringsinriktning.  

1.2 Syfte 
Projektets syfte är att upprätta en ny kommunövergripande översiktsplan för 
Ockelbo kommun. Översiktsplanen ska utgöra Ockelbos övergripande 
strategidokument och politiska vilja för hur kommunens mark- och 
vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras på kort och lång sikt, med 
fokus på fördjupade analyser över Ockelbo tätort och byarna Lingbo, Åmot och 
Jädraås. Ockelbos nya översiktsplan ska bidra till att skapa förutsättningar för 
en långsiktigt hållbar samhällsstruktur utifrån social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet samt att ge vägledning och stöd för den fortsatta planeringen, 
exempelvis för kommunens detaljplanering, bygglovsförfarande, 
markexploatering och tillståndsärenden. Hållbarhetsperspektivet ska genomsyra 
hela planen. 

1.3 Bakgrund 

1.3.1 Vad är en översiktsplan  
Översiktsplanen är ett strategiskt dokument som utgör kommunens 
avsiktsförklaring för hur den fysiska miljön bör användas, utvecklas och 
bevaras, på kort och lång sikt. Översiktsplanen är inte juridiskt bindande men 
har en viktig roll som måldokument och vägvisare mot en hållbar framtid samt 
fungerar som ett viktigt verktyg i dialogen med staten om hur nationella värden, 
riksintressen och allmänna intressen i kommunen ska tillgodoses. 

Vi lever i en föränderlig omvärld. Globala och nationella trender som 
globalisering, demografiska förändringar, urbanisering, digitalisering och 
klimatförändringar har stor påverkan på kommunernas faktiska möjligheter att 
växa och förändrar villkoren för stat, regioner och kommuner att påverka sin 
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utveckling. Översiktsplanen behöver utformas för att möta dessa utmaningar 
och möjliggöra en hållbar samhällsutveckling.  

Förutom att vara kommunens avsiktsförklaring för användningen av mark och 
vatten, samt att verka för hållbar utveckling, har översiktsplanen ett flertal 
viktiga funktioner: 

 Vara vägledande för detaljplanering, handläggning av planbesked samt 
bygglovsprövning utanför detaljplanelagt område  

 Vara vägledande för utfärdande av tillstånd, till exempel utifrån 
miljöbalken 

 Samordna kommunens planering och utbyggnad av infrastruktur, 
service och bostäder 

 Vara vägledande för kommunens exploateringsarbete, vilken mark som 
ska köpas in eller säljas med mera 

 Plattform för kommunens medverkan i den regionala 
utvecklingsplaneringen 

 Viktigaste instrumentet för dialogen mellan kommun och stat kring 
riksintresse 

 Vägledande för rättsväsendet, exempelvis vid överklagandet av bygglov 

 Viktigt instrument i dialogen med andra aktörer i samhällsbyggandet 

 Viktigt underlag för näringslivet och företag 

 

Enligt plan- och bygglagens 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen ska vara kommunövergripande och antas 
av kommunfullmäktige. Översiktsplanen ska spegla den politiska majoritetens 
uppfattning men för att vara hållbar över tid är det viktigt att översiktsplanen 
redan från början har en bred politisk förankring över partigränserna. En 
översiktsplan ska bygga på bred dialog och samarbete mellan politiker, 
tjänstemän och medborgare, likväl som genomgående dialog mellan kommunen 
och länsstyrelsen (staten), regionen, andra myndigheter, kringliggande 
kommuner och aktörer som kommer att beröras av kommunens översiktsplan. 
Politikerns roll är främst att utifrån mötet med medborgarna fånga de 
strategiska frågorna och formulera målen för kommunens utveckling. 

1.3.2 Ny lagstiftning för översiktsplanering 
Den 1 april 2020 genomförs förändringar i plan- och bygglagen. Syftet är bland 
annat att göra plan- och byggprocesserna i kommunerna bättre och mer 
effektiva genom att se till att översiktsplanen ger tillräckligt med stöd för en 
god tillämpning och efterföljande planering, samt säkerställa en kontinuerlig 
översiktsplanering. 
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1.3.3 Översiktsplanens innehåll 
I plan och bygglagens 3 kap 3 - 6 § i (den nya lagstiftningen) regleras vad 
översiktsplanen ska innehålla: 

 Kommunen ska i översiktsplanen redovisa grunddragen i fråga om den 
avsedda användningen av mark- och vattenområden för hela 
kommunen. Grunddragen ska framgå av en karta 

 Av planen ska det framgå hur kommunen anser att den byggda miljön 
ska användas, utvecklas och bevaras 

 Kommunen ska i översiktsplanen redovisa de förhållanden som med 
hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap i plan- och bygglagen kan ha 
en väsentlig betydelse. Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken 
ska alltid redovisas  

 Av planen ska det framgå hur kommunen anser att riksintressen ska 
tillgodoses, gällande miljökvalitetsnormer ska följas och förhållande av 
väsentlig betydelse i övrigt bör beaktas 

 Hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder 

 Hur kommunen i den fysiska planeringen avser att ta hänsyn till och 
samordna översiktsplanen med relevanta nationella och regionala mål, 
planer och program av betydelse för en hållbar utveckling inom 
kommunen 

 Sådana områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen som avses 
i 7 kap. 18 e § första stycket miljöbalken (LIS) 

 Kommunens syn på risken för skador på den byggda miljön som kan 
följa av översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade 
samt på hur sådana risker kan minska eller upphöra 

 Om översiktsplanen avviker från en regionplan för länet, på vilket sätt 
den gör det och skälen för avvikelsen 

 Sådana områden och verksamheter som angår två eller flera kommuner 
eller är av regional betydelse. Om länsstyrelsen inte har godtagit planen 
i en viss del, ska det anmärkas i planen 

 Kommunen ska i översiktsplanen redovisa planens väsentliga 
konsekvenser 

1.3.4 Aktualitetsprövning 
Textavsnittet nedan är en kort sammanfattning av bilagan Aktualitetsprövning 
av Ockelbo kommuns gällande översiktsplan från 2013, 2020-05-11.  
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Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje mandatperiod ta ställning 
till om översiktsplanen fortfarande är aktuell eller om den behöver göras om, 
helt eller delvis.  

I denna process är det viktigt att ta ställning till om översiktsplanen är tydlig 
och vägledande vid olika beslut och prövningar, om det finns brister med 
nuvarande översiktsplan, om mål, strategier och ställningstaganden fortfarande 
är aktuella och är vägledande för kommunens verksamheter, om trender, 
drivkrafter, förutsättningar och utmaningar fortfarande är desamma, om 
lagstiftning har förändrats eller om nya internationella, nationella och regionala 
mål och strategier tagits fram.   

En viktig del av aktualitetsbedömningen görs genom att inhämta underlag från 
länsstyrelsen om statliga riksintressen och allmänna intressen genom begäran 
om en sammanfattande redogörelse.  

Den sammanfattande redogörelsen begärdes från länsstyrelsen den 27 augusti 
2019. Den färdigställda redogörelsen inkom till kommunen den 11 december 
2019. 

Länsstyrelsens sammanfattande bedömning: 

”Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att kravet på aktuell översiktsplan, som 
omfattar hela kommunen i enlighet med PBL, inte är uppfyllt med nu gällande 
översiktsplan som antogs 2013-05-06”. 

Kommunens bedömning 

Kommunens sammanfattande bedömning är att den nu gällande översiktsplanen 
inte längre är aktuell och en ny kommunövergripande översiktsplan för Ockelbo 
kommun behöver tas fram. 

Sedan den nu gällande översiktsplanen antogs 2013 har ett antal lagar 
förändrats och tillkommit som innebär förändrade anspråk på 
översiktsplaneringen och kommunernas strategiska planering. Även viktiga 
nationella mål, som exempelvis Agenda 2030, har tillkommit.  

De ställningstaganden som gjorts i gällande översiktsplan för olika allmänna 
intressen behöver i flera delar revideras då det i huvudsak finns ett behov av att 
tydliggöra dessa. Dessutom har flera viktiga lokala förutsättningar förändrats. 
Dessa frågor måste tydligt hanteras i den nya översiktsplanen. 

1.4 Omfattning, struktur och innehåll 
Översiktsplanens innehåll och struktur kommer att diskuteras under processens 
gång. Översiktsplanen kommer i regel att följa boverkets modell 2.0 för 
översiktsplanering. Boverkets modell består av tre huvuddelar:  

Utvecklingsstrategi  

Beskriver inriktningen för kommunens strategiska arbete mot hållbar 
utveckling.  
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Mark- och vattenanvändning  

Översiktsplanen ska innehålla kommunens avsikter när det gäller 
vad olika mark- och vattenområden ska användas till på lång sikt.   

Inriktning för allmänna intressen, Landsbygdsutveckling i strandnära läge 
(LIS) med mera  

Denna del av översiktsplanen visar kommunens ställningstagande till olika 
allmänna intressen. Den visar också hur kommunen hanterar områden för 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS-områden) samt övriga 
ställningstaganden.  

En översiktsplan består av text i kombination med kartmaterial som på 
olika sätt hjälper till att förklara kommunens avsikter. Till översiktsplanen 
kopplas en miljökonsekvensbeskrivning. Den syftar till att beskriva de 
miljömässiga konsekvenserna av översiktsplanen.   

Dokument och material som tas fram  

 Planbeskrivning   

 Plankarta/plankartor  

 Miljökonsekvensbeskrivning  

 Samrådsredogörelse (tas fram efter genomfört samråd)  

 Särskilt utlåtande (tas fram efter genomförd granskning)  

 

1.5 Avgränsning 
Översiktsplanen omfattar hela Ockelbo kommun med fördjupade ortsanalyser 
över Ockelbo tätort och byarna Lingbo, Åmot och Jädraås. Planen ska även 
hantera nationella, mellankommunala och regionala frågor kopplat till 
kommunen. 

2 Mål 
Översiktsplanen för Ockelbo kommun ska utgöra en tydlig inriktning för hur 
Ockelbo vill utvecklas på sikt med syfte att skapa förutsättningar för en 
långsiktigt hållbar samhällsstruktur utifrån social, ekologisk och ekonomisk 
hållbarhet.  

Hållbar utveckling ska integreras i och genomsyra översiktsplanen och det 
efterföljande planerings- och tillämpningsarbetet. 

Översiktsplanen ska vara ett strategidokument som med självklarhet används 
aktivt i kommunens dagliga arbete.  

Genom kontinuerlig uppföljning och översyn uppdateras översiktsplanen och 
hålls aktuell.   
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2.1 Effektmål 
En långsiktigt väl genomtänkt och hållbar bebyggelse- och samhällsutveckling 
och en översiktsplan som utgör verktyg och stöd för kommunens handläggare 
samt en tydlighet gentemot invånare, näringsliv och andra myndigheter. 

Översiktsplanen ska ha en stark förankring och genomarbetad medborgardialog 
som skapar en acceptans för framtida användning.  

2.2 Projektmål 
Översiktsplanen för Ockelbo kommun antas preliminärt av kommunfullmäktige 
våren/sommaren 2023. 

3 Beroenden till andra arbeten/projekt 
Inom och utanför arbetet med översiktsplanen kommer ett flertal planer, 
strategier och program tas fram inom kommunen. Det är viktigt att dessa synkas 
med och utgår från den nya översiktsplanen.  

Exempel på övergripande nationella och regionala mål, planer och strategier 
översiktsplanen måste förhålla sig till är bland annat:  

 Agenda 2030 

 Boverkets sammanställning av mål som bör beaktas i 
samhällsplaneringen inom kategorierna demografi, bebyggelse, 
ekonomi, natur och miljö och infrastruktur  

 Miljömålen 

 Regional utvecklingsstrategi 

4 Strategier 

4.1 Framgångsfaktorer 
 Översiktsplanen förankras och integreras i kommunens verksamheter 

genom hela projektet så att planen blir en självklarhet för kommunen att 
använda i det dagliga arbetet 

 Öppen dialog, kommunikation och transparens mellan alla intressenter 
under hela projektet 

 Översiktsplanen utformas på en övergripande nivå som ser till helheten 

 Erforderliga utredningar tas fram i tidigt skede 

 Noggrannhet och kvalitet prioriteras före tidspress 

 Tillräckliga resurser tillförs 
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4.2 Riskanalys 
 

Risk Konsekvensbeskrivn
ing 

Lösning 

Oförutsedda händelser 
under planprocessen som 
påverkar projektets tidplan  

Projektet försenas Ta fram erforderliga 
utredningar i tidigt skede. 
Ha en kontinuerlig dialog 
mellan projektledare och 
intressenter 

Brist på politisk enighet 
  
  

Projektet fördröjs 
eller blir i värsta fall 
omöjligt att 
genomföra 

Att tidigt i processen sträva 
efter att nå gemensamma 
politiska ställningstaganden 
över de viktigaste 
inriktningarna av planen.  

Projektledare/nyckelperso
ner blir 
föräldraledig/sjukskriven/ 
slutar  

Projektet försenas 
och 
kunskapsöverföring 
försvåras. 
  

Deltagare i projektgruppen 
kan under perioden ta över 
projektledarrollen. 
Deltagare i projektgruppen 
hålls kontinuerligt 
informerad om arbetet för 
att vid behov kunna ta över 
projektledarrollen. 
Alternativt kan konsult 
upphandlas. 
Tydlig dokumentation och 
transparens är viktigt 
genom hela projektet 

Brist på personalresurser.  Projektet fördröjs 
och riskerar att leda 
till bristande 
engagemang  

Långsiktig prioritering 
inom kommunen samt god 
kommunikation mellan 
avdelningarnas/förvaltninga
rnas ledning för att 
säkerställa att kontinuerliga 
resurser finns att tillgå 

Begränsad eller nedskuren 
budget  

Arbetet förskjuts 
och kvaliteten och 
efterlevnad blir dålig  

Säkerställ att resurser finns 
för projektets 
genomförande  

Tidplaner hålls inte  Projektet försenas  Tydlig och detaljerad 
tidsplanering där 
marginaler planeras in. 
Kontinuerlig uppföljning då 
redan framtaget material 
kan bli inaktuellt 

 Bristande förankring  Projektet försenas 
och delar måste 
göras om  

En bra 
kommunikationsplan och 
lyhördhet i arbetet. 
Säkerställ levande process 

38



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2020-04-06 

Version 1 
      

Diarienummer 
VGS-PL-
2019-173 

Sida 
10(18) 

 

Projektplan för översiktsplan Ockelbo 2040 

och diskutera hur planen 
ska användas internt och 
externt. Prioritera åtgärder 
och ta fram handlingsplaner 
som kopplas till budget och 
befintliga processer 

Bristande 
engagemang/förtroendbris
t  
  

Nyckelpersoner 
engagerar sig inte, 
kvaliteten blir 
lidande  

Tydliggöra roller, 
förväntan, ansvar och 
målbilder 

Underlagsmaterial/utredni
ngar saknas eller försenas  

Projektet fördröjs  Tydlig tidplan med 
marginaler. Se till att avtal 
för upphandling av 
konsulter finns samt budget 
som gör att konsulter kan 
upphandlas för oförutsedda 
utredningar  

Planen överklagas Projektet fördröjs i 
slutskedet  

Var noggrann med att den 
process som regleras i Plan- 
och bygglagen går rätt till. 
Innehållet i en översiktsplan 
kan inte överklagas då den 
inte är juridiskt bindande. 
Översiktsplanen kan bara 
överklagas om förfarandet 
och processen gått fel till  

Länsstyrelsen eller annan 
berörd myndighet yttrar 
sig inte inom angiven tid 
för samråd och utställning 

Projektet fördröjs Ha en kontinuerlig dialog 
med länsstyrelsen och 
berörda myndigheter 
genom hela projektet  

Förändringar i lagar och 
regler under projektets 
gång kan påverka 
projektets innehåll  

Projektet försenas 
och delar måste 
göras om  

Genom att följa 
utvecklingen av vilka 
lagförändringar som är på 
gång och deras utfall 

 
 

5 Tidplan 
Vår 2020: 

 Målarbete/Övergripande inriktning 

Vår 2020 – årsskiftet 2020/2021: 

 Genomförande av medborgardialoger (bilaga kommunikationsplan) 

Vår 2020 – hösten 2021: 

 Ta fram planeringsunderlag, utredningar, upprätta samrådshandlingar 
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Projektplan för översiktsplan Ockelbo 2040 

 Upphandla konsulter 

 Medborgardialogernas resultat sammanställs 

Höst 2021  

 Samråd 

Höst 2021 – våren 2022 

 Bearbetning av åsikter inkomna under samråd och eventuell 
komplettering av planeringsunderlag, utredningar och 
samrådshandlingar 

Vår 2022 

 Granskning 

Vår 2022 – våren 2023 

 Bearbetning av åsikter inkomna under granskning och eventuell 
komplettering av planeringsunderlag, utredningar och 
samrådshandlingar 

 Upprätta antagandehandlingar 

Vår 2023 

 Antagande 

 Slutrapport upprättas och godkänns 

 Genomförande av översiktsplanen sker därefter löpande 

 

 

5.1 Milstolpar 
 Beslutspunkt 1 (BP1): Q2 2020 Besluta om projektstart. 

Aktualitetsprövning och projektplan med bilagor är redo att tas vidare 
för antagandebeslut i KF 

 BP2: Q2 2020 Genomför medborgardialoger 

Projektstart
Våren 2020

Medborgardialoger 
genomförs

Våren 2020 - Vinter 
2020

Samrådhandling 
och underlag tas 

fram
Våren 2020 - hösten 

2021

Samråd
Hösten 2021

Granskning
Våren 2022

Antagande
Våren 2023
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Projektplan för översiktsplan Ockelbo 2040 

 BP 3: Q2 2020 Påbörja framtagandet av underlag och 
samrådshandlingar, genomför erforderliga utredningar, upphandla 
konsulter  

 BP 4: Q3-4 2021 Samrådshandlingarna är klara. Genomför samråd 

 BP 5: Q2 2022 Alla erforderliga ändringar och justeringar på 
översiktsplaneförslaget efter inkomna samrådssynpunkter är 
genomförda. Genomför granskning 

 BP6: Översiktsplanen är redo att tas vidare till antagande 

 

5.2 Avslutskriterier 
Projektet avslutas när översiktsplanen antagits av kommunfullmäktige och en 
slutrapport upprättats och godkänts. 

6 Projektorganisation 
 

 
 

 

Styrgrupp (politisk): 

Ansvarar för att: 

• Peka ut den politiska riktningen för kommunens utveckling 

• Fånga in viktiga strategiska frågor utifrån mötet med medborgarna 
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Projektplan för översiktsplan Ockelbo 2040 

• Formulera övergripande visioner och målsättningar utifrån kommunens 
förutsättningar 

• Hålla sig informerade om projektet via projektledaren genom frekventa 
möten 

• Vid behov begära och få information om projektet 

• Under hela projektet har styrgruppens ordförande ett ansvar att stödja 
projektledaren och projektet 

Den politiska styrgruppen består av tillväxtutskottet som kompletterats så att 
alla politiska partier finns representerade, vilket bidrar till bredare förankring 
och stöd för planen över partigränserna. KSO är styrgruppens ordförande. 

Projektledaren deltar kontinuerligt på tillväxtutskottets ordinarie möten för att 
informera styrgruppen om hur arbetet fortskrider. Mötesfrekvensen beror på 
vilket behov som finns i projektets olika skeden. Om extra möten behövs 
utanför tillväxtutskottets ordinarie möten kallar KSO till dessa i samråd med 
projektledaren. 

Styrgrupp (tjänstemän) 

Ansvarar för att:  

 Fatta erforderliga beslut för att projektet ska framskrida enligt planen 

 I gruppen förankras beslut avseende fortsatt arbete, revideringar av 
projektplan, tidplan och budget 

 Tilldela projektmedlemmarna mandat att agera utifrån projektplanen 

 Delta i arbetet med att forma den övergripande riktningen för 
kommunens utveckling  

 Vid behov begära och få information om projektet 

 Under hela projektet har styrgruppens ordförande ett ansvar att stödja 
projektledaren och projektet 

Styrgruppen för tjänstemän består av tillväxtgruppen. Kommunchefen är 
styrgruppens ordförande och översiktsplanens projektägare.  

Projektledaren deltar månadsvis på tillväxtgruppens ordinarie möten. Om extra 
möten behövs utanför tillväxtutsgruppens ordinarie möten kallar 
kommunchefen till dessa i samråd med projektledaren. 

 

Projektledare 

Ansvarar för att: 

 Samordna upprättande av ny översiktsplan  

 Driva och dokumentera projektet 
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Projektplan för översiktsplan Ockelbo 2040 

 Leda projektgruppen 

 Hålla respektive styrgrupp informerad  

 Hålla tidplanen och informera i tid om avvikelser uppstår i tidplan och 
budget 

 Skriva tjänsteutlåtande och leverera handlingar inför politiska beslut. 

 Projektledaren har befogenhet att fatta beslut som rör projektets 
genomförande inom ramen för projektplanen.  

 

Resursägare VGS 

Alla kostnader kopplade till översiktsplanen och dess framtagande bekostas av 
kommunstyrelsen, externa medel genom upphandling av konsulter och interna 
resurser i form av arbetskraft. VGS är resursägare och beslutar om hur 
projektets resurser och bemanning ska tillsättas och användas under projektets 
gång. 

Projektledaren ansvarar för att kontinuerligt stämma av projektet med VGS 
ledningsgrupp samt plan- och byggchef. 

Projektgrupp  

Ansvarar för att:  

 På direktiv från projektledaren utföra det kontinuerliga arbetet med 
projektet, göra utredningar och analyser, medverka vid beställningar, 
granska framtagna planhandlingar med mera  

 Delta på möten som projektledaren kallar till 

 Leverera material enligt överenskommelser 

 Assistera i kontakten med allmänheten vid till exempel offentliga 
möten, dialoger och samråd  

Projektgruppen består av kompetenser/personalresurser från VGS och täcker in 
områdena plan, bygg, trafik, miljö (naturvård, miljöskydd och hälsoskydd) samt 
GIS. 

6.1 Bemanning  
 

Projektledare 
Projektledaren tillhör planenheten. Projektledaren ansvarar för projektens 
strategiska funktion som sker i dialog med berörda VGS kompetenser och 
resurser inom Ockelbo kommun, vilka har rådgivande funktion samt 
ansvarar för att verkställa de uppdrag som ges av projektledaren inom ramen för 
ÖP-projektet. 
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Projektplan för översiktsplan Ockelbo 2040 

Plan  
Rådgivande och verkställande funktion. Funktionens uppgift är att vid behov 
kartlägga, ta fram, lyfta och prioritera underlag, vara behjälplig i framtagandet 
av övergripande ställningstaganden för kommunens fysiska utveckling samt 
eventuellt att rita översiktsplanens kartor. Behöver även utifrån sin kunskap 
vara behjälplig inom uppgifter där projektledaren behöver stöd och avlastning i 
arbetsbördan.  

 Projektet behöver en sakkunskap/resurs inom plan.  

  

Trafik  
Rådgivande och verkställande funktion. Funktionens uppgift är att vid behov se 
över befintliga, kartlägga, ta fram, lyfta och prioritera kommunens 
trafiksituation/-frågor samt vara behjälplig i framtagandet av övergripande 
ställningstaganden inom hållbara transporter. Behöver även utifrån sin kunskap 
vara behjälplig inom uppgifter där projektledaren behöver stöd och avlastning i 
arbetsbördan.  

 Projektet behöver en sakkunskap/resurs inom trafik.  

  
Miljö  
Rådgivande och verkställande funktion. Funktionens uppgift är att vid behov se 
över befintliga, kartlägga, ta fram, lyfta och prioritera frågor gällande naturvård, 
miljöskydd och hälsoskydd. Behöver även utifrån sin sakkunskap vara 
behjälplig inom uppgifter där projektledaren behöver stöd och avlastning i 
arbetsbördan.  

Projektet behöver tre sakkunskaper att nyttja vid behov inom miljö enligt 
punkterna nedan (detta kan exempelvis vara tre personer med olika 
kompetenser, eller en – två personer med flera kompetenser): 

 Naturvård 

 Miljöskydd  

 Hälsoskydd  

  
GIS  
Rådgivande och verkställande funktion. Funktionens uppgift är att vid behov 
bistå med expertstöd i GIS-frågor och eventuellt vara behjälplig i arbetet med 
att rita kartor. Även att i projektets slutskede lägga in och offentliggöra ÖP-
materialet i CSM-kartan.  

 Projekten behöver en resurs inom GIS.  

 

 

44



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2020-04-06 

Version 1 
      

Diarienummer 
VGS-PL-
2019-173 

Sida 
16(18) 

 

Projektplan för översiktsplan Ockelbo 2040 

Referensgrupper/arbetsgrupper 

Utöver de kompetenser som behövs inom samhällsbyggnadsförvaltningen 
kommer det att behövas rådgivande och verkställande funktioner från andra 
delar av kommunen (kontaktpersoner/arbetsgrupper): 

 

 Företrädare för kommunalt markinnehav och exploateringsverksamhet  

 Kommunikatörer   

 Lokalstrategiska frågor  

 Näringslivsutveckling 

 Ockelbo gårdar  

 Bionär Närvärme 

 Gästrike vatten  

 Gästrike återvinnare  

 Kultur och fritid   

 Barn- och utbildning   

 Socialförvaltningen  

 Bredbandsutveckling 

 Räddningstjänsten  

7 Projektresurser 

7.1 Budget  
Finansiering sker med medel från kommunstyrelsens anslag till förfogande. 
Totalkostnaden för uppdraget uppskattas till ca 2,6 mnkr. Budgeten ska täcka 
externa utredningar, inventeringar och analyser, exklusive arbetstiden 
för VGS anställda.  

Miljökonsekvensbeskrivningen är ett separat dokument som i normalfallet 
krävs för varje översiktsplan som arbetas fram. Utifrån vad 
aktualitetsprövningen visar har kommunen många utredningar och planer som 
behöver tas fram för sin strategiska planering. Vilka utredningar och planer som 
kan hanteras inom ramen för föreslagen budget kommer att konkretiseras under 
arbetets gång. 

   
Fördelning av konsulttimmar fram till samrådsförslag:  

 ca 1312 timmar   

Uppskattad beräkning för budget gällande införande fram till samrådsförslag:  
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Projektplan för översiktsplan Ockelbo 2040 

 ca 2,1 miljoner   

Uppskattad beräkning för budget från samråd till antagande:  

 ca 500 tkr  

 
 
 
Kostnader specificerade utifrån moment fram till samråd  
 

Moment  Kostnad tkr  
Miljökonsekvensbeskrivning  450  
Samråd och kommunikation  300  
Framtagande av 
samrådshandlingar  

250  

Publicering  300  
Utredningar  450  
Övriga resurser  350  
Summa totalt  2100  
  
 
Kostnader specificerade utifrån moment från samråd till antagande  
 

Moment  Kostnad tkr  
Framtagande av 
granskningshandling   

150  

Framtagande av 
antagandehandling  

100  

Samråd och kommunikation  200  
Publicering  50  
Summa totalt  500  
  
Kostnad per år  
 

År  Kostnad tkr  
2020  850  
2021  1250  
2022  250  
2023  250  
  
  

8 Krav på upphandling 
Ockelbo kommun ansvarar för alla upphandlingar, i samsyn med VGS. 
Punkterna nedan har VGS i tidigt skede pekat ut där kommunen behöver 
upphandla konsultstöd. Fler punkter kommer att tillkomma under arbetets gång.  

 Strategisk miljöbedömning/MKB 
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Projektplan för översiktsplan Ockelbo 2040 

9 Rutiner för rapportering, information kommunikation 

9.1 Kommunikationsplan 
En separat kommunikationsplan har upprättats (se bilaga) som kommer att vara 
vägledande för projektets kommunikation. Kommunikationsplanen innehåller 
ingen konkret aktivitetslista med inbokade aktiviteter. En specifik aktivitetslista 
kommer att tas fram när översiktsplanearbetet påbörjas.  

9.2 Utvärdering 
Efter att översiktsplanen tagits fram och antagits upprättas och godkänns en 
slutrapport. 

10 Bilagor 
Aktualitetsprövning av Ockelbo kommuns gällande översiktsplan från 
2013, 2020-05-11  

Boverkets modell för översiktsplanering 2.0: https://www.boverket.se/sv/PBL-
kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/oversiktsplanen/op-modell-2.0/ 

Kommunikationsplan översiktsplan 2040 för Ockelbo kommun 

Kommunomfattande översiktsplan för Ockelbo kommun, antagen 2013-05-06.  

Redogörelse av statliga och mellankommunala intressen – Länsstyrelsen 
Gävleborg 2019-12-11. 

Tematisk översiktsplan för vindkraft – Ockelbo kommun, antagen 2010-10-04.  

 

 

Projektspecifikationen godkännes: 

Ockelbo 20____-____-____ 

  
Styrgruppens ordförande 

  
Projektledare 

 
 
Styrgruppens ordförande 
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KOMMUNIKATIONSPLAN FÖR OCKELBO 
KOMMUNS NYA ÖVERSIKTSPLAN 2040 

1. Inledning - Ny kommunövergripande översiktsplan 

Ockelbo kommun ska ta fram en ny kommunövergripande översiktsplan. 
Översiktsplanen är en strategisk plan som innehåller kommunens avsikter i fråga 
om exempelvis hur kommunens mark- och vattenområden ska användas 
utvecklas och bevaras, var den framtida bebyggelseutvecklingen planeras samt 
hur riksintressen och allmänna intressen ska tillgodoses. Översiktsplanen 
vägleder oss när vi planerar bostäder, industriområden, handelscentrum, gator 
och vägar, åkermark, naturområden, ger bygglov och tillstånd med mera. 

Översiktsplanen berör alla invånare i kommunen, men också många 
fritidshusägare, företagare, nyanlända, inpendlare och andra som idag eller i 
framtiden bor och verkar i kommunen. Det är många olika kunskaper, intressen 
och synpunkter som ska vägas samman. En kommunikationsplan för arbetet 
med översiktsplanen underlättar dialogplaneringen och bidrar till att skapa 
förutsättningar för delaktighet, så att olika målgrupper kan bli delaktiga på rätt 
sätt.  

Arbetet med att ta fram den nya översiktsplanen planeras att starta under våren 
2020.    

Kommunikationsplanen specificerar inte hur möten och workshops kommer att 
genomföras, det beskrivs i separata dokument i ett senare skede. Den beskriver 
heller inte hur kommunikationen inom projektorganisationen kommer att se ut då 
den hanteras av projektplanen. 

Syfte 

Syftet med kommunikationsplanen är att tydligt informera och förankra 
översiktsplanen på ett sätt att alla förstår och kan relatera till, samt att skapa 
förutsättningar för att målgrupperna aktivt ska engagera sig och tycka till om 
översiktsplanen.  

En bra medborgardialog med stor delaktighet tidigt i processen bygger grunden 
för en välbyggd och förankrad översiktsplan. Den politiska närvaron i 
dialogprocessen är central för en bra medborgardialog. 
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2. Målsättning 

 Målgrupperna ska ha fått relevant information om processen 
liksom översiktsplanens funktion, betydelse och sammanhang 
samt känna sig delaktiga. 
   

 Målgrupperna ska få information i god tid för att hinna sätta sig in i 
och delta i dialogen. 
 

 Målgruppen ska ha deltagit i diskussion kring översiktsplanen och 
lämnat åsikter.  
 

 Målgrupperna ska ha fått återkoppling om hur de har påverkat 
översiktsplanens utformning. 

3. Budskap 

Ockelbo – Plats att växa 

Huvudbudskap 

 En långsiktig plan tas fram för kommunens fysiska utveckling, du har 
möjlighet att påverka! Ingen kan kommunen så bra som du. 

 Hur ser ditt Ockelbo ut 2040?  

Budskap för tidig dialog 

 Hur är Ockelbo som plats att bo och leva på idag? 
 Hur ser dina drömmars Ockelbo ut? 
 Hur kan vi utvecklas hållbart? 

Budskap för resultat från dialoger och översiktsplanens övergripande 
inriktning 

 Så här tycker ni om framtidens Ockelbo! 
 Övergripande inriktning för översiktsplanen 
 Så här går vi vidare 

o Detta gör vi nu och så här jobbar vi vidare med era åsikter 
o Det här har vi kommit fram till 

Budskap för samråd och utställning 

Ett förslag på ny översiktsplan har tagits fram – var med och tyck till! 

 Budskap för antagande och laga kraft 

(Fylls på när datumet närmar sig) 
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4. Målgrupper 

 
Ockelbo strävar efter att informationen kring översiktsplanen ska vara öppen 
och transparent. Ingen åtskillnad ska därför göras på den interna 
kommunikationen inom kommunens organisation och kommunikationen till 
allmänheten.    

Externa målgrupper 

 De som bor här – våra kommuninvånare. 

 Våra barn 
 Våra ungdomar 
 Våra vuxna 

 Våra äldre 
 De som verkar här (De som jobbar här, företagarna och 

näringslivet) 
 Våra nyanlända 

 De med fritidsboenden  
 Potentiella invånare 
 Besökare 

 Föreningar och organisationer 
 Myndigheter 

Interna målgrupper 

 Förvaltningar 
 Kommunala bolag 
 Politiska partier  
 Nämnder 

5. Tidsplan 

Vår 2020: 

 Målarbete/Övergripande inriktning. 

Vår 2020 – årsskiftet 2020/2021: 

 Genomförande av medborgardialoger.  

Vår 2020 – hösten 2021: 
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 Ta fram planeringsunderlag, utredningar, upprätta samrådshandlingar. 

 Upphandla konsulter. 

 Medborgardialogernas resultat sammanställs. 

Höst 2021  

 Samråd. 

Höst 2021 – våren 2022 

 Bearbetning av åsikter inkomna under samråd och eventuell 
komplettering av planeringsunderlag, utredningar och samrådshandlingar. 

Vår 2022 

 Utställning/granskning. 

Vår 2022 – våren 2023 

 Bearbetning av åsikter inkomna under granskning och eventuell 
komplettering av planeringsunderlag, utredningar och samrådshandlingar. 

 Upprätta antagandehandlingar. 

Vår 2023 

 Antagande. 

 Slutrapport upprättas och godkänns. 

 Genomförande av översiktsplanen sker därefter löpande.  

 

6. Nyckelaktörer 

Översiktsplanens projektledare tillsammans med kommunikationsenheten 
ansvarar för projektets kommunikation. 

Andra nyckelaktörer för en framgångsrik kommunikation är: 

Projektstart
Våren 2020

Medborgardialoger 
genomförs

Våren 2020 - Vinter 
2020

Samrådhandling 
och underlag tas 

fram
Våren 2020 - hösten 

2021

Samråd
Hösten 2021

Granskning
Våren 2022

Antagande
Våren 2023
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 Kommunfullmäktige 
 Tillväxtutskottet – politisk styrgrupp 
 Kommunchef 
 Tillväxtgruppen – styrgrupp för tjänstemän 
 Berörda ledningsgrupper och förvaltningar 
 Ledningsgruppen – Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
 Projektgruppen 
 Arbetsgrupper 
 Kontaktpersoner på förvaltningar och bolag 

7. Budget 

För att kommunikationen kring projektet ska fungera framgångsrikt behöver 
pengar avsättas för detta. En bra medborgardialog bygger grunden för en 
välbyggd och förankrad översiktsplan. Medel behövs bland annat för: 

 Annonser i dagspress (exempelvis Kuxabladet, Mittmedia med mera) 
 Inbjudningar till workshops och dialogmöten (bland annat genom sociala 

medier) 
 Material att använda till olika workshops (exempelvis kartor, bra digital 

tjänst för att samla in material, Ockelbomodell med mera) 
 Fika 

8. Aktivitetsplan/schema 

Kanaler: 

 Webb 
 Intranät (och vid behov information via APT)  
 Sociala medier (FB och Instagram) 
 Byarådsmöten  
 Sommarmagasinet 
 E-tjänster  
 Media  
 Ockelbo marknad  
 Välkomstcenter och biblioteket  
 Ambassadörer 
 Politiker 
 Info till nyinflyttade 
 Företag och näringsliv  
 Skolan  
 Förskolan  
 Sms-tjänst  
 Menti, ett enkelt sätt att arbeta med ungdomar 
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 Media (kuxabladet, Mitt media, Din lokaltidning (de nummer som berör 
Ockelbo) 

Idéer om aktiviteter 

 Berätta om att vi tar fram en ny översiktsplan – via webben och sociala 
medier 

 Fråga/svar om ÖP:n och arbetet på Facebook/Livesändning på Facebook 
 ÖP:n på Instagram 
 Möte med ambassadörer  
 Medborgardialog i processen via fysiska möten i byar  
 Aktiviteter på grundskolorna 
 Aktiviteter på förskolorna 
 Olika former av utställning på biblioteket (både innan, under och efter 

samrådsskedet) 
 Aktivitet riktad till företagarna 
 Aktivitet med våra äldre (KPTR, PRO)  

9. Lagstadgad kommunikation i översiktsplaneprocessen 

Plan- och bygglagen (2010:900), 3 kap, reglerar hur kommunen tillgängliggör 
förslag till översiktsplan, hur och till vilka information ska kommuniceras samt 
tidsperiod, kommunicering av beslut med mera.     

Översiktsplanen är ute på samråd minst 2 månader och ställs ut för granskning 
minst 2 månader.  

Länsstyrelsen och berörda myndigheter är en obligatorisk samrådspart liksom 
berörda kommuner och regionala organ som har ansvar för regionalt 
tillväxtarbete och planering av regional transportinfrastruktur. 
Kommunmedborgare och övriga enskilda samt andra myndigheter och 
sammanslutningar som kan ha intresse av förslaget ska även ges information om 
samrådet. Det ska framgå var samrådet äger rum och när samt hur och till vem 
synpunkter på förslaget ska lämnas. Synpunkterna sammanställs sedan i en 
samrådsredogörelse.   

Ovan nämnda parter ges även information inför utställningen (granskningen). 
Utställningen ska kungöras i post- och inrikestidningar, ortstidningar, 
anslagstavla och kommunens webbplats inför att den börjar. Det ska framgå var 
utställningen äger rum och när, hur och till vem synpunkter på förslaget ska 
lämnas. Synpunkterna sammanställs sedan i ett granskningsutlåtande.   
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Fax 010-225 11 50 
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E-post gavleborg@lansstyrelsen.se

Sammanfattande redogörelse för Ockelbo kommun 

Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har på uppdrag av Ockelbo 
kommun inkommit med en begäran om en sammanfattande redogörelse se från 
Länsstyrelsen. Denna sammanfattande redogörelse gäller den nu gällande 
kommuntäckande översiktsplanen och dess aktualitet. 

Länsstyrelsen ska enligt plan- och bygglagen (PBL) 3 kap. § 28 minst en gång 
under en mandatperiod redovisa sina synpunkter avseende de statliga och 
mellankommunala intressena som kan påverka översiktsplanens aktualitet. 

Dessa synpunkter redovisas i en redogörelse till kommunen. Det ska ur den 
sammanfattande redogörelsen framgå hur synpunkterna förhåller sig till 
översiktsplanen.  

Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att kravet på aktuell översiktsplan, 
som omfattar hela kommunen i enlighet med PBL, inte är uppfyllt med nu 
gällande översiktsplan som antogs 2013-05-06.  

De som medverkat i beslutet 

Beslutet har fattats av landshövding Per Bill med Johanna van der Kaaij som 
föredragande. I handläggningen av ärendet har handläggare från enheterna för 
landsbygd och tillväxt, natur, samhällsutveckling, styrning och samordning 
samt miljö deltagit. I den slutliga handläggningen av ärendet har enhetschef 
Patrik Havermann deltagit. 

Denna handling är godkänd i Länsstyrelsens elektroniska system och har därför ingen namnunderskrift. 

Så här hanterar vi dina personuppgifter 

Du hittar information om hur länsstyrelsen behandlar personuppgifter på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd. 
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Inledning 
Kommunfullmäktige ska minst en gång under mandattiden ta ställning till 
översiktsplanens aktualitet med avseende på det som ska framgå av en 
översiktsplan enligt 3 kapitlet 5 § plan- och bygglagen (PBL). 
Länsstyrelsen ska minst en gång per mandatperiod redovisa sina synpunkter i 
fråga om sådana statliga och mellankommunala intressen som kan ha 
betydelse för översiktsplanens aktualitet. Synpunkterna ska redovisas i en 
sammanfattande redogörelse till kommunen. Av redogörelsen ska det framgå 
hur synpunkterna förhåller sig till översiktsplanen.  

Västra Gästriklands samhällbyggnadsförvaltning har på uppdrag från Ockelbo 
kommun inkommit med en begäran om en sammanfattande redogörelse från 
Länsstyrelsen. Denna sammanfattande redogörelse gäller den nu gällande 
kommuntäckande översiktsplanen och dess aktualitet.  

Gällande översiktsplan för Ockelbo kommun består av följande delar: 
 

Plan Antagandedatum  Aktualitetsprövning 

Kommuntäckande 
översiktsplan Ockelbo 
kommun 

2013-05-06  

Fördjupad 
översiktsplan för 
vindkraft 

2010-10-04  

 

När det nya översiktsplanearbetet påbörjas är det viktigt att kommunen tar 
ställning till såväl den kommuntäckande översiktsplanen som den fördjupade 
översiktsplanen för vindkraft och bedömer hur de eventuellt kommer att 
överlappa, komplettera eller ersätta.  

I sammanställningen av denna redogörelse har Länsstyrelsen samrått med 
Försvarsmakten, Trafikverket, PTS, Luftfartsverket, Skogsstyrelsen, Svenska 
Kraftnät, Statens geotekniska institut och Region Gävleborg. 
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Sammanfattande synpunkter på 
översiktsplanens aktualitet 
Sedan den nu gällande översiktsplanen antogs 2013 har ett antal lagrum 
förändrats och tillkommit som innebär förändrade anspråk på 
översiktsplaneringen. Det gäller bland annat frågor om bostadsförsörjning, 
buller och klimatrelaterade risker. Utöver det har miljöbalkens kapitel 6 
förändrats och som påverkar hur miljöbedömningen till en översiktsplan tas 
fram och används.  

Förutom lagförändringar har en mängd nya kunskaps- och planeringsunderlag 
tillkommit och reviderats som bör ligga till grund för ställningstaganden i 
översiktsplanen. Det handlar bland annat om frågor som rör hälsa och 
säkerhet, såsom buller, översvämning och klimatanpassning samt frågor om 
ekosystemtjänster, infrastruktur och energi- och klimatpåverkan. Därtill har 
domar tillkommit gällande exploatering av jordbruksmark som stärker 
Länsstyrelsens ställningstagande i översiktsplanens granskningsyttrande 
2013-02-25 om att eventuella markanvändningskonflikter ska utredas redan i 
översiktsplanen.  

Kommunens riksintresseanspråk har inte förändrats sedan gällande 
översiktsplan antogs, men somliga har kompletterats med nytt 
kunskapsunderlag. Vattenmyndigheten antog 2016 ny förvaltningsplan, 
miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för vattendistriktets 
vattenförekomster.  

Gällande översiktsplan utgår delvis från föråldrade måldokument och sedan 
2013 har flertalet nationella och regionala mål tillkommit som är av betydelse 
för en hållbar utveckling.  

Sammantaget anser Länsstyrelsen att kravet på en aktuell översiktsplan, som 
omfattar hela kommunen i enlighet med PBL, inte är uppfyllt med nu 
gällande översiktsplan. Utifrån ovanstående beskrivna anser Länsstyrelsen att 
översiktsplanen till vissa delar dock fortfarande är aktuell, men att det finns 
behov av att revidera Ockelbo kommuns översiktsplan.  

Länsstyrelsen ser det generellt som angeläget att kommunen bedriver en aktiv 
översiktsplanering och regelbundet följer upp översiktsplanens användning 
och hur den kommer till nytta i efterföljande beslut. Översiktsplanen behöver 
på ett tydligt sätt synliggöra de markanvändningskonflikter som finns eller 
uppstår under planeringsprocessen, vilka alternativ som finns och vilka val 
kommunen gör. Då kan planen bättre utgöra stöd för planläggning och 
tillståndsgivning.  
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Nya förutsättningar som bör uppmärksammas 

Sedan kommunens nu gällande översiktsplan antogs 2013 har det tillkommit 
ny lagstiftning som kan ha direkt påverkan på kommunens arbete med 
översiktsplanering. Listan bör inte ses som komplett eftersom det kan finnas 
ytterligare lagändringar som indirekt kan påverka kommunens arbete med den 
fysiska planeringen. 

• Plan- och bygglagen (PBL) 

2018 Översiktsplanen ska redogöra risker för skador på 
den byggda miljön som kan följa av 
klimatrelaterade risker samt hur sådana risker kan 
minska eller upphöra 

2015  Detaljplaneprocessen förändrad 

2015 Ändringar om bl.a. omgivningsbuller, åtgärder 
för bullerreducering m.m. 

2014 Bostadsbyggande och utveckling av 
bostadsbeståndet förs in bland teman som ska 
behandlas i översiktsplanen 

• Lag om kommunernas bostadsförsörjningsansvar 

2014 Formalisering av process- och formkrav vad 
gäller riktlinjernas framtagande och innehåll 

• Miljöbalken (MB) 

2018  Ändringar i 6 kap om miljöbedömningar 

2018 Miljöbedömningsförordning (2017:966) ersätter 
förordningen (1998:905) om 
miljökonsekvensbeskrivningar 

• Klimatpolitiskt ramverk 

Riksdagen fattade under 2017 beslut om ett klimatpolitiskt ramverk. Det 
klimatpolitiska ramverket består av nya klimatmål, en klimatlag samt ett 
klimatpolitiskt råd. Den nya klimatlagen (2017:720) trädde i kraft den 1 
januari 2018.1 

• Förordning om trafikbuller 

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) trädde i 
kraft den 1 juni 2015. Den 1 juli 2017 trädde en ändring av förordningen 
gällande vissa riktvärden i kraft. Ändringarna gäller 3 § i förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader.2  

• Barnkonventionen 

Den 1 januari 2020 blir barnkonventionen lag. Det innebär bland annat att 
hänsyn ska tas till barnperspektivet i alla sammanhang och beslut som 

                                                   
1 https://www.regeringen.se/artiklar/2017/06/det-klimatpolitiska-ramverket/  
2 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015216-om-

trafikbuller-vid_sfs-2015-216  
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berör barn. Det gäller i hög grad fysisk planering.  
 

Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 

Lagändringar om miljöbedömning 

Den 1 januari 2018 fick miljöbalken ett nytt 6 kapitel med det nya namnet 
Miljöbedömningar. Parallellt infördes ändringar i PBL:s 3, 4 och 5 kapitel. En 
del begrepp i lagstiftningen har ändrats. Dessa ändringar ska tillämpas på 
planer som påbörjas efter 1 januari 2018.  

När det gäller miljöbedömningar av planer och program, där översiktsplanen 
ingår, innehåller 6 kap i miljöbalken krav på vilka miljöaspekter som ska 
omfattas av miljöbedömningen och större fokus ligger nu på att integrera 
dessa i planen. Kommunen ska göra en strategisk miljöbedömning i samband 
med att översiktsplanen tas fram.  

Miljöbalkens 6 kapitel, 9-12 §§ tar upp miljökonsekvensbeskrivningens 
(MKB) utförande och innehåll. Avgränsning, innehåll och detaljeringsgrad 
anpassas till vad som är lämpligt för den aktuella översiktsplanen. Samråd om 
detta genomförs med Länsstyrelsen.  
 

Översiktsplanens samlade konsekvenser 

Enligt 3 kap 6 § PBL ska en översiktsplan utformas så att innebörden och 
konsekvenserna av den tydligt framgår. Samtliga som läser och tar del av 
översiktsplanen ska kunna förstå dess innehåll. Utöver de miljömässiga 
(ekologiska) hållbarhetsaspekterna som tas upp i en MKB är det angeläget att 
också de sociala och ekonomiska hållbarhetsaspekterna belyses och bedöms i 
översiktsplanen.  

De redovisade konsekvenserna av översiktsplanens genomförande ska 
användas som ett verktyg tidigt i processen. Det bör av MKB:n vara tydligt 
vilka konsekvenser som behöver återkopplas in i själva planförslaget med 
åtgärdsförslag, behov av hänsynstagande och förslag till riktlinjer och 
utredningar. Det är viktigt att innehållet i MKB:n och innehållet i 
översiktsplanen kan förstås och läsas tillsammans.  

Läs mer om miljöbedömning i översiktsplan på PBL Kunskapsbanken.3 
 

Planeringsunderlag 

Länsstyrelserna arbetar tillsammans med en gemensam Planeringskatalog där 
relevanta underlag för fysisk planering är tillgängliga, såsom rapporter, 
inventeringar, vägledningar, geodata och karttjänster från såväl nationell som 
regional nivå. Med planeringsunderlag avses kunskapsunderlag som belyser 
viktiga frågor att ta hänsyn till och hantera i översiktsplanering och 

                                                   
3 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/processen-for-

oversiktsplanering/miljobedomning/  
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detaljplanering. Katalogen lanserades under 2018 men kompletterande arbete 
avseende innehåll och funktionalitet pågår fortfarande.4  

På Länsstyrelsens hemsida5 samlas de karttjänster och WMS-tjänster som 
erbjuds för såväl allmänheten och professionella användare. Där finns bland 
annat en länk till den nationella geodatakatalogen där det går att ladda ner 
rikstäckande och regionala geodata samt en länk till Länskarta Gävleborg 
som fungerar som ett tittskåp med information om olika sakområden med 
geografisk knytning.  

I den här sammanfattande redogörelsen hänvisar vi löpande i fotnoter till 
relevanta vägledningar, rapporter, värdebeskrivningar och geodata med mera. 

1. Statliga intressen 
1.1 Riksintressen 
Områden av riksintresse ingår i miljöbalkens bestämmelser om hushållning 
med mark och vatten enligt 3 och 4 kap MB. Riksintressena ska enligt 3 kap 5 
§ PBL anges i översiktsplanen.   

Riksintresseanspråken är områden med nationella värden eller anläggningar 
av nationell betydelse. De kan därför vara av olika karaktär, såsom områden 
för naturvården och kulturmiljövården eller kommunikationsanläggningar 
som exempelvis vägar och järnvägar. 

Ett riksintresse utgör ett anspråk som vid en förändrad mark- och 
vattenanvändning ska vägas mot andra intressen. Ett riksintresseanspråk 
innebär inte alltid ett förbud mot åtgärder i eller i närheten av området men 
däremot att dess värden ska skyddas i den kommunala planeringen.  

Riksintressets värdetexter och motivering till utpekandet utgör ett viktigt 
underlag i vägningen av intressen. Riksintressets värden eller funktion får 
enligt miljöbalkens bestämmelser inte påtagligt skadas. Totalförsvarets 
riksintressen väger alltid tyngre än andra riksintressen. 

Riksintressenas geografiska utbredning finns synliga i Länskarta Gävleborg, 
Länsstyrelsens externa WebbGIS6. För varje riksintresse i rubrikerna nedan 
finns vidare hänvisningar till GIS-filer och värdebeskrivningar.  

1.2 Riksintresse i översiktsplanen 
Kommunen ska i sin översiktsplan redovisa gällande riksintressen samt 
redogöra för hur dessa ska tillgodoses vid beslut om mark- och 
vattenanvändning. Detta kan exempelvis göras genom att föreslå riktlinjer. 
Om översiktsplanens intentioner bedöms påverka ett riksintresses syfte 
negativt ska kommunen i översiktsplanen föra ett resonemang om hur 
påverkan ska motverkas eller minimeras. Om kommunen anser att ett område 
eller del av område har förlorat sitt värde och därmed inte längre kan anses 
vara av riksintresse bör detta framgå av översiktsplanen. I det sammanhanget 
är det av stor vikt att kommunen motiverar sitt ställningstagande. Om 
                                                   
4 https://ext-geodatakatalog-forv.lansstyrelsen.se/PlaneringsKatalogen/  
5 https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/tjanster/karttjanster-och-geodata.html  
6 https://ext-

geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=8392069290604d9990c6cf7d0897fd75&bookmarkid=3825  
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kommunen och Länsstyrelsen inte är överens om hur riksintresset ska 
tillgodoses i översiktsplanen är det viktigt att detta framgår av den antagna 
översiktsplanen.  

Riksintresseområdena genomgår, från tid till annan, översyner och 
revideringar med avseende på avgränsningar och bedömning av 
värdegrunder. Nedan följer en redovisning av hur och om kommunens 
riksintresseanspråk förändrats sedan gällande översiktsplan antogs 2013.  

1.3 Riksintressen enligt 3 kapitlet  
I miljöbalkens 3:e kapitel anges de områden som är av särskild betydelse för 
naturvård, friluftsliv, kommunikationer, utvinning av värdefulla ämnen med 
mera. För de grundläggande hushållningsbestämmelserna finns inga 
geografiska angivelser utan det är sektorsmyndigheterna som har ansvar att, 
inom respektive verksamhetsområde, ange vilka områden som kan anses vara 
av riksintresse. I förordningen om hushållning med mark- och vattenområden 
(1998:896) anges vilka myndigheter som ansvarar för detta. 

1.3.1 Kulturmiljövård 

Kulturmiljövårdens riksintresseanspråk pekas ut av Riksantikvarieämbetet i 
en process där länsstyrelsen och kommunen är delaktiga. Den etablerade 
metoden inom kulturmiljöområdet är att Länsstyrelsen ger förslag på 
riksintresseanspråk inklusive avgränsning, motiv och uttryck för riksintresset. 
Förslaget förankras hos kommunen och överlämnas sedan för beslut till 
Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelsen tar även självständigt fram fördjupade 
kunskapsunderlag i syfte att förtydliga och ge ett historiskt djup till de 
riksintressanta miljöerna.  

Riksintresseområden för kulturmiljö är områden som bedöms ha så höga 
kulturvärden att de är av vikt för hela landet. Riksintressena ska representera 
landets historia, allt från forntiden till nutid. Områdena ska till exempel visa 
hur människor använt tillgängliga naturresurser, byggnadsskick och olika 
estetiska ideal. Riksintresse för kulturmiljövården innebär inte något hinder 
för förändring, tvärtom är de värden som ligger till grund för ett riksintresse i 
flera fall beroende av att platsen eller området kan användas och utvecklas. 
Att en plats eller ett område pekats ut som riksintresse ställer däremot krav på 
hur olika förändringar kan genomföras. Påtaglig skada på riksintresse kan 
uppstå genom förändringar såväl inom som utanför riksintresseområdets 
fysiska avgränsning. 

För närvarande pågår en kommunvis översyn av riksintressen för 
kulturmiljövård i länet. Länsstyrelsen har tagit fram ett fördjupat 
kunskapsunderlag för riksintressena i Ockelbo kommun och som en följd av 
detta även föreslagit delvis ändrad avgränsning samt reviderat motiv- och 
uttryckstexterna. Dessa har kommunicerats med kommunen i mars 2018. 
Förslag till ny avgränsning, nya motiv- och uttryckstexter har remitterats till 
Riksantikvarieämbetet som i sin tur har bearbetat dessa samt ställt krav på 
ytterligare förtydliganden avseende förändringar i avgränsningen. 
Länsstyrelsen har dock inte haft möjlighet att prioritera detta arbete vidare, 
varför inga formella beslut har fattats i frågan. Det fördjupade 
kunskapsunderlaget bedömer Länsstyrelsen dock ha sådana kvalitéer att det 
bör kunna utgöra ett planeringsunderlag för kommunens kommande 
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översiktsplanearbete. Se bilaga 1 och 2. Kartmaterial finns i 
Geodatakatalogen7.  

1.3.2 Naturvård 

Naturvårdsverket och Havs- och vattenmyndigheten ansvarar för att ange 
områden av riksintresse för naturvården. Dessa ska representera huvuddragen 
i svensk natur, belysa landskapets utveckling och visa mångfalden i naturen 
ur ett nationellt perspektiv. Riksintresseområdena för naturvård har inte 
förändrats sedan Ockelbo kommuns gällande översiktsplan antogs 2013. 
Registerblad med värdebeskrivningar finns i Naturvårdsverkets kartverktyg8. 

1.3.3 Energiproduktion 

Riksintresseområden för energiproduktion handlar främst om områden för 
vindbruk. Det är Energimyndigheten som har ansvar att ange vilka områden 
som är av riksintresse för energiproduktion. Anspråket syftar till att 
säkerställa framtida elförsörjning. Urvalskriterierna för riksintresse vindbruk 
är bland annat områdesstorlek, beräknad medelvind och avstånd från 
bebyggelse. Energimyndigheten tog beslut år 2013 om nya riksintressen för 
vindbruk. Revideringen föranleddes av att Energimyndigheten bland annat 
har fått tillgång till mer detaljerat underlag än tidigare. I Ockelbo kommun 
finns 6 riksintresseområden utpekade, alla i kommungräns. Information och 
GIS-material finns på Energimyndighetens hemsida9.  

1.3.4 Kommunikationer 

Trafikverket beslutade i februari 2013 om vilka anläggningar som utgör 
mark- och vattenområden av riksintresse för kommunikationer. I februari 
2017 beslutades om uppdaterade uppgifter för dessa riksintressen men 
beslutet innebär inga geografiska förändringar utan endast uppdateringar av 
planeringsstatus och uppdaterade benämningar. 

Riksintresse för kommunikationsanläggningar syftar till att vidmakthålla samt 
utveckla funktionen för prioriterade kommunikationsstråk för att kunna 
tillgodose långsiktiga behov avseende kapacitet, framkomlighet och 
trafiksäkerhet. Till riksintresset hör också ett influensområde inom vilket 
åtgärder såsom ny bebyggelse kan påverka kommunikationsanläggningens 
funktion. Influensområdets fysiska utbredning kring en väg eller järnväg 
varierar beroende på platsens förutsättningar och kommunikationsstråkets 
vikt. Faktorer såsom buller, vibrationer, elsäkerhet, trafiksäkerhet och 
transporter av farligt gods ska särskilt beaktas vid beslut om markanvändning 
intill en kommunikationsanläggning av riksintresse. För lokalisering av nya 
bostäder blir dessa faktorer som regel dimensionerande. 

I Ockelbo finns riksintresseområden för järnväg (befintlig och framtida) som 
omfattar Norra Stambanan. GIS-filer och värdebeskrivningar kan laddas ner 
från Trafikverkets hemsida10. 

Post- och telestyrelsen (PTS) pekar ut anläggningar för elektroniska 
kommunikationer som är att anse som riksintressen. Vad gäller dessa kan de 
                                                   
7 https://ext-

geodatakatalog.lansstyrelsen.se/GeodataKatalogen/?query=891406339_GeodataKatalogen_AdvancedUser_re
sultset&loc=sv  

8 https://skyddadnatur.naturvardsverket.se/  
9 https://www.energimyndigheten.se/fornybart/riksintressen-for-energiandamal/riksintressen-for-vindbruk/  
10 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Riksintressen/  
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inte redovisas öppet. Om översiktsplanen innebär uppförande av 
vindkraftverk, kan de i vissa fall påverka mottagningen av radiosignaler på ett 
negativt sätt, speciellt gäller detta för radiolänkförbindelser. PTS 
rekommenderar därför att ett samrådsförfarande genomförs mellan 
vindkraftsbolag och de radiolänkoperatörer som blir berörda av vindkrafts-
etableringen för respektive område för att minimera störningsriskerna. Inför 
ett sådant samråd kan PTS bidra med information om vilka de berörda 
radiolänkoperatörerna är. 

1.3.5 Totalförsvaret 

Områden som är av riksintresse för totalförsvaret pekas ut av Myndigheten 
för samhällsskydd och beredskap (MSB) eller av Försvarsmakten. Riksin-
tressena syftar till att skydda objekt som används för totalförsvaret. 
Försvarsmakten ansvarar för riksintresset för totalförsvarets militära del. 
Vissa riksintressen kan redovisas öppet i översiktsplanen såsom övnings- och 
skjutfält och flygflottiljer, medan andra områden av sekretesskäl inte kan 
redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, 
kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges 
kommuner är i olika omfattning berörda av det generella riksintresset. 

Försvarsmakten fattade 2018 beslut om nu gällande riksintressen och 
områden av betydelse för totalförsvarets militära del. De riksintressen som 
påverkar kommuner, länsstyrelser eller andra aktörer i plan- och lovärenden 
eller tillståndsärenden redovisas i Försvarsmaktens riksintressekatalog11. I 
översiktsplanen bör en text som beskriver riksintressen för totalförsvarets 
militära del finnas. Försvarsmakten har på Boverkets inrådan ändrat 
benämningen influensområde till påverkansområde vilket vid framtagande av 
en ny översiktsplan bör ändras även där.  

Riksintresset för totalförsvarets militära del kan i vissa fall redovisas öppet 
och i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och 
flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden som av sekretesskäl inte kan 
redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, 
kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges 
kommuner är i olika omfattning berörda av riksintressena. Ockelbo kommun 
berörs inte av några öppet utpekade riksintressen eller områden av betydelse 
för totalförsvarets militära del.  

För att säkerställa att ingen skada sker på de riksintressen som omfattas av 
sekretess och inte alls kan redovisas öppet på karta, är hela landets yta 
samrådsområde för objekt högre än 20 m utanför sammanhållen bebyggelse 
och högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse. Definitionen vad som är 
sammanhållen bebyggelse i detta sammanhang utgår från Lantmäteriets 
översiktskarta i skala 1:250 000, vilket även är den definition som används av 
Luftfartsverket (LFV). Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt 
måste skickas på remiss till Försvarsmakten. 

Ockelbo kommun har i sin nuvarande översiktsplan utpekade områden för 
vindkraft samt en fördjupad översiktsplan för vindkraft, antagen 2010, som 
hänvisas till i översiktsplanen. Vid en förändring eller uppdatering av 
vindkraftsplanen eller utpekade områden för vindkraft behöver 

                                                   
11 https://www.forsvarsmakten.se/riksintressen  
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Försvarsmakten göra en ny bedömning avseende påverkan på myndighetens 
riksintressen.  

För att säkerställa att eventuella områden som pekas ut som lämpliga för 
etablering av vindkraft inte hamnar i konflikt med Försvarsmaktens tekniska 
system ska samtliga ärenden gällande etablering av vindkraft skickas på 
remiss till Försvarsmakten. 

1.4 Riksintressen enligt 4 kapitlet 
I miljöbalkens 4:e kapitel anges riksintressena med geografiskt angivna 
områden. Områdena kännetecknas av nationellt viktiga natur- och 
kulturvärden. Områdenas geografiska avgränsning har till skillnad från 
riksintressena i kapitel 3 beslutats av riksdagen. Vid avvägning mellan olika 
oförenliga riksintressen har riksintressen i kapitel 4 företräde framför 
riksintresse i kapitel 3, med undantag för riksintressen för totalförsvaret. 

1.4.1 Natura 2000-områden 

Natura 2000-områdena räknas till de särskilt skyddade områden som regleras 
i 4 kap 8 § MB. De är ett nätverk av EU:s mest skyddsvärda områden och 
syftet med riksintresset är att värna om naturtyper och livsmiljöer för de arter 
som EU-länderna har kommit överens om. Inom riksintresset krävs det 
särskilt tillstånd för åtgärder innanför, men även utanför avgränsningarna, om 
verksamheten riskerar att skada områdets bevarandevärden.  

Inom Ockelbo kommun finns ett Natura 2000-område. Nytt sedan nuvarande 
översiktsplan antogs 2013 är att Länsstyrelsen Gävleborg tagit fram en 
uppdaterad bevarandeplan för området. Bevarandeplanen finns tillgänglig i 
Naturvårdsverkets karttjänst12.  

1.5 Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt bindande styrmedel som infördes 
med miljöbalken 1999 för att komma till rätta med miljöpåverkan från diffusa 
utsläppskällor som exempelvis trafik och jordbruk. Miljökvalitetsnormerna 
regleras i miljöbalkens 5 kapitel med tillhörande förordningar13.   

Den fysiska planeringen är ett viktigt verktyg som tillsammans med andra 
verktyg ska bidra till att miljökvalitetsnormerna uppnås. Enligt 3 kap 5 § PBL 
ska det framgå i översiktsplanen hur kommunen avser att följa gällande 
miljökvalitetsnormer. 

För alla miljökvalitetsnormer har det fastställts en tidpunkt då de ska, 
alternativt bör, vara uppfyllda/följas. Om en miljökvalitetsnorm överskrids 
eller riskerar att överskridas kan ett åtgärdsprogram behöva upprättas. Om en 
detaljplan kan antas medföra att en miljökvalitetsnorm överskrids kan det 
vara grund för att Länsstyrelsen prövar planen inför ett eventuellt 
upphävande. Det är därför viktigt att det i översiktsplanen framgår om det 
finns risk för att överskrida miljökvalitetsnormerna eller inte samt hur 
kommunen avser hantera detta. Mellankommunal samverkan kring 
miljökvalitetsnormer beskrivs med fördel i översiktsplanen. 

                                                   
12 skyddadnatur.naturvardsverket.se/  
13 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Rattsinformation/Miljobalken/Forfattningar-med-stod-

av-miljobalken/Kapitel-5---Miljokvalitetsnormer/  
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1.5.1 Miljökvalitetsnormer för vattenförekomster  

Vattenmyndigheten inom Bottenhavets vattendistrikt antog i december 2016 
förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer samt åtgärdsprogram för distriktets 
vattenförekomster14. Det innebär att det för större sjöar, vattendrag, 
kustvatten och grundvatten i föreskrift har fastställts kvalitetskrav för 
vattenmiljöerna (miljökvalitetsnormer)15. 

Myndigheter och kommuner är skyldiga att genomföra de åtgärder som 
fastslagits i åtgärdsprogrammet16 för att följa miljökvalitetsnormerna. För 
kommunens del innebär detta bland annat att planläggningen och prövningen 
behöver utvecklas så att miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte 
överträds.  

Inom vattenförvaltningen används miljökvalitetsnormer för att ange krav på 
vattnets kvalitet i flera olika avseenden. Vattenkvaliteten bedöms utifrån en 
mängd olika kvalitetsfaktorer och uttrycks som mått på vattnets yt- eller 
grundvattenstatus. För att kunna förbättra ett vattens status behöver man 
förstå vad som påverkar det och vilken typ av miljöproblem/miljökonsekvens 
som gör att god status inte uppnås. Ett sätt att få en bild av detta är att 
använda VISS17. Där finner man information om status, påverkan, risk för 
olika typer av miljökonsekvenser, förslag till åtgärder med mera för varje 
vattenförekomst. Behöver man stöd när det gäller VISS kan man kontakta 
Länsstyrelsens beredningssekretariat. För närvarande pågår en revidering som 
beräknas vara klar under våren 2020.  

Eftersom MKN ska följas vid all planläggning enligt PBL ska översikts-
planeringen ta hänsyn till vattenförekomsternas status samt risk och 
miljökonsekvenstyper. I planeringen behöver man också ta hänsyn till de 
bindande åtgärderna i åtgärdsprogrammet och de föreslagna åtgärderna i 
VISS.  

I gällande översiktsplan för Ockelbo kommun behandlas den generella 
informationen om MKN men det saknas en beskrivning av hur kommunens 
vatten mår. Kommunen behöver i kommande översiktsplanearbete titta 
specifikt på kommunens vattenförekomster och hur de är bedömda, beskriva 
vilka miljöproblem (eller ”risk för miljökonsekvenser” som det kommer heta 
framöver) som finns i vilka vatten samt hur man ska arbeta för att minska 
problemen så att MKN kan nås.  

Förslag på nya åtgärder bör vara skrivna så att de ger en tydlig vägledning i 
den fortsatta planeringen av mark- och vattenområden. Det är även viktigt att 
kommunen i sin beskrivning av vattnet bortser från de administrativa 
gränserna och beaktar vattnets naturliga gränser (avrinningsområdena). Det 
ska med andra ord hanteras som en mellankommunal fråga. 

                                                   
14 http://www.vattenmyndigheterna.se/Sv/publikationer/bottenhavet/beslutsdokument/Pages/forvaltningsplan-

2016-2021-for-bottenhavets-vattendistrikt.aspx?keyword=f%C3%B6rvaltningsplan  
 
15 https://www.vattenmyndigheterna.se/vattenforvaltning/miljokvalitetsnormer-for-vatten.html 
 
16 

https://www.vattenmyndigheterna.se/download/18.14a48d8916d8b55be7b3f8e4/1571320077743/Bottenhavet
%20Del%204%20Förvaltningsplan%20-%20Åtgärdsprogram%202016-2021.pdf  

 
17 https://viss.lansstyrelsen.se/  
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1.5.2 Miljökvalitetsnormer för utomhusluft  

Bestämmelser för miljökvalitetsnormer för luft finns i 
luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477). Naturvårdsverkets handbok 
Luftguiden18 handlar om miljökvalitetsnormer för utomhusluft och kan ge 
vägledning vid tillämpning och kontroll av miljökvalitetsnormerna. 

Enligt Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 
2016:9) ansvarar kommunerna för kontrollen av kvävedioxid, svaveldioxid, 
bly, kolmonoxid, bensen, partiklar (PM10 och PM2,5), arsenik, kadmium, 
nickel och bens(a)pyren. Normerna baseras huvudsakligen på krav i EU-
direktiv. Det är viktigt att i översiktsplanarbetet redovisa hur situationen ser 
ut avseende miljökvalitetsnormerna för luft. Läs mer på Naturvårdsverkets 
webbplats19.  

När det gäller gränsvärden för luftföroreningar bör kommunen ta i beaktande 
att miljömålens preciseringar som ska nås till år 2020 har lägre gränsvärden 
än vad MKN luft har. Det är följaktligen viktigt att även ta hänsyn till 
preciseringarna under miljömålet om Frisk luft.  

Ockelbo kommun är med i Östra Sveriges Luftvårdsförbund som bland annat 
har tagit fram kartor som visar halter av partiklar (PM10) och kväveoxid. Läs 
mer och ta del av dessa på Luftvårdsförbundets webbplats20.  

1.6 Hälsa och säkerhet 
Enligt 2 kap 5 § PBL ska bebyggelse och byggnadsverk lokaliseras till mark 
som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat människors hälsa 
och säkerhet samt med hänsyn till risken för olyckor, översvämning och 
erosion. Valet av plats är vid planläggning den viktigaste faktorn för att 
hantera risker. Planering handlar inte enbart om att hitta lämpliga 
lokaliseringsalternativ utan också om att undvika olämplig lokalisering.  

Förutsättningarna för en förutseende riskhantering grundläggs redan i 
översiktsplanen. Många typer av riskkällor påverkar stora geografiska 
områden med följd att det är resurskrävande och svårt att göra 
riskbedömningar i enskilda detaljplaner. I översiktsplaneringen kan det 
handla om att sätta övergripande mål och att ange generella principer för 
riskvärdering och riskhantering, att göra avvägningar mellan 
bebyggelseintressen och risker samt att ange eventuellt behov av ett mer 
detaljerat underlag för olika delområden.  

Boverket har under 2017 tagit fram en vägledning om hälsa, säkerhet och risk 
för olyckor med mera, som finns att läsa på deras hemsida21.  

1.6.1 Buller 

Buller är en central fråga när det gäller lokalisering av nya bostäder, men 
även verksamheters möjlighet att utvecklas är beroende av buller. Regler om 
buller finns i plan- och bygglagen, miljöbalken och i förordningar. 

                                                   
18 https://www.naturvardsverket.se/Om-Naturvardsverket/Publikationer/ISBN/0100/978-91-620-0182-7/  
19 http://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Luft-och-klimat/Miljokvalitetsnormer-for-

utomhusluft/Handbok/  
20 www.oslvf.se/  
21 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/  
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Sedan nu gällande översiktsplan antogs 2013 har en ny förordning (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader22 trätt i kraft. Den behandlar buller från 
spårtrafik, vägar och flygplatser. Det är endast buller utomhus vid bostads-
byggnader som avses. Vissa riktvärden reviderades 1 juli 2017, och de nya 
riktvärdena ska tillämpas retroaktivt på mål och ärenden som påbörjats från 
och med 2 januari 2015.  

Länsstyrelsen vill betona vikten av att systematiskt hantera bullerfrågan vid 
all planering, särskilt när det gäller boendemiljöer, skolor och förskolors 
utemiljöer samt i parker och rekreationsområden. Vid bedömningen ska 
hänsyn till prognostiserade trafikflöden för minst 20 års framtid tas. För 
järnväg utgör Trafikverkets basprognos 2040 underlag för prognostiserad 
trafikering. I första hand bör bullerkänsliga markanvändningar som 
exempelvis bostäder inte lokaliseras till alltför bullerutsatta områden. I andra 
hand bör utformning och placering av bostäder utredas för att minimera 
bullerproblemen.  

I översiktsplanen är det viktigt att kommunen visar var det finns 
bullerproblem. Förutom bullerutsatta områden kan även tysta områden tas 
upp. Med tydlighet kring var det finns en bullerproblematik i översiktsplanen 
ges tidiga signaler om vilken markanvändning som är lämplig och var det 
krävs mer varsamhet eller särskilda åtgärder i detaljplanering och lovgivning. 
Om bullersituationen är komplicerad och det finns flera bullerkällor på en 
plats bör den totala exponeringen redovisas. För bebyggelse nära väg med 
tung trafik behöver även risken för vibrationer finnas med i beräkningen. 

Det är av vikt att kommunen redovisar förhållningssätt/riktlinjer för planering 
i bullerutsatta lägen samt kommunens syn på vibrationer i samband med 
bebyggelse nära väg och järnväg. I översiktsplanen kan det framgå var 
kommunen anser att det är möjligt att bygga bostäder i bullerutsatta lägen om 
kompensationsåtgärder vidtas. 

Boverket gav 2015 ut en vägledning om industri- och annat 
verksamhetsbuller som stöd vid planläggning och byggande av bostäder i 
områden som är utsatta för buller från industrier och annan liknande 
verksamhet23. Naturvårdsverket tog samtidigt fram en parallell vägledning för 
den efterföljande tillsynen24. Den anger riktvärden för högsta ljudnivå. 

Buller i barns och ungas utemiljöer tas upp i Boverkets vägledning ”Gör plats 
för barn och unga!”25.  

I gällande översiktsplan berörs frågan om buller men bör i framtida 
översiktsplan fördjupas enligt ovan utifrån den nya lagstiftningen.  

1.6.2 Transportleder för farligt gods 

Transportleder för farlig gods är exempel på riskkällor i Ockelbo kommun. 
Farligt gods kan till exempel ha explosiva, brandfarliga, giftiga, radioaktiva 
eller frätande egenskaper. Det är viktigt att risker kopplade till transport av 

                                                   
22 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/forordning-2015216-om-

trafikbuller-vid_sfs-2015-216  
23 https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/industri-och-annat-verksamhetsbuller-

vid-planlaggning-och-bygglovsprovning-av-bostader2.pdf  
24 https://www.naturvardsverket.se/Documents/publikationer6400/978-91-620-6538-6.pdf?pid=7411  
25 https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2015/gor-plats-for-barn-och-unga-

bokversion.pdf  
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farligt gods tas upp och hanteras tidigt i den fysiska planeringen. Det för att 
minimera risker för olyckor samt de följder en eventuell olycka kan få. 

Att hantera riskerna kring kommunens transportleder för farligt gods i 
översiktsplanen utgör värdefullt underlag för framtida detaljplaneläggning. 
Viktiga aspekter som med fördel kan presenteras i karta är vilka 
transportleder som är rekommenderade för farligt gods samt för uppställning. 
Speciellt bör det uppmärksammas i närheten till vattentäkter och känslig 
markanvändning så som exempelvis bostäder. Information om vilka leder 
som omfattas i kommunen finns på Trafikverkets hemsida.26 Trafikverket 
anger också planeringsförutsättningar för farligt gods27 som kommunen bör 
ha med sig i kommande översiktsplanearbete.  

Länsstyrelsen i Dalarna har utarbetat en vägledning för planläggning intill 
transportleder för farligt gods som även Länsstyrelsen Gävleborg tillämpar.28 

1.6.3 Förorenade områden 

Gällande översiktsplan har kartlagt kommunens förorenade områden och de 
generella riskerna med förorenade områden beskrivs. De områden som pekats 
ut stämmer fortsatt och fler områden har tillkommit. Se bilaga 3 för en lista 
med alla aktuella förorenade områden i kommunen. De förorenade områdena 
i kommunen och i länet ändras till följd av identifiering, utredningar och 
åtgärder vilket innebär att bifogad lista kan bli inaktuell. Det är dessutom inte 
nödvändigtvis alla områden i listan som bedöms innebära någon risk för 
människors hälsa och för miljön.  

Enligt miljömålet giftfri miljö ska år 2050 alla objekt med riskklass 1 och 2 
vara åtgärdade och det är framförallt på dessa objekt där man från 
tillsynsmyndigheterna har bedömt att insatser är nödvändiga. En strategi för 
hur förorenade områden ska hanteras och åtgärdas är nödvändig för att uppnå 
miljömålet samt för att främja människors hälsa och säkerhet.  

En översiktsplan bör beskriva den allmänna föroreningssituationen i 
kommunen och ge tydliga riktlinjer gällande hanteringen i efterföljande PBL-
processer. Länsstyrelsen anser att kommunen särskilt ska uppmärksamma 
frågor om förorenad mark i de områden som är tänkta att bebyggas eller där 
markanvändningen på annat sätt ska förändras i framtiden.  

Gällande översiktsplan saknar tydliga riktlinjer för hur de förorenade 
områdena ska hanteras i efterföljande detaljplanering och lovgivning. Miljö- 
och riskkartan där kommunen kartlagt de förorenade områdena är plottrig och 
det är svårt att separera de olika objekten från varandra i centrala Ockelbo. I 
en ny översiktsplan bör man se över detta.  

Mycket information och vägledning från länsstyrelserna finns samlat under 
länsstyrelsernas EBH-portal.29 

Det nuvarande regionala programmet gällande länets arbete med förorenade 
områden gäller för perioden 2018-2020 och är just nu under revidering.  

                                                   
26 https://nvdb2012.trafikverket.se/SeTransportnatverket  
27 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/Planera-och-utreda/samhallsplanering/Sakerhet-och-

konflikter/Transporter-av-farligt-gods/Planeringsforutsattningar-for-farligt-gods/  
28 https://www.lansstyrelsen.se/dalarna/tjanster/publikationer/2012/farligt-gods-riskhantering-i-fysisk-

planering.html  
29 www.ebhportalen.se/Sv/Pages/default.aspx  
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1.6.4 Ras, skred, översvämning och erosion 

Geotekniska riskfaktorer kan vara avgörande för lämpligheten av 
planläggning i vissa områden och bör därför redovisas översiktligt i en 
översiktsplan, liksom ställningstaganden kring dessa frågor. Det är viktigt att 
utifrån översiktsplanen kunna ge rekommendationer för faktorer som måste 
beaktas för att ett område ska kunna vara lämpligt för ianspråktagande, eller 
rekommendationer som ska gälla för efterföljande detaljplanering eller 
lovgivning. Det kan röra geologiska frågor, behov av tekniska 
förstärkningsåtgärder, behov av säkerhetsmarginaler till ny bebyggelse med 
mera.   

Statens geotekniska institut (SGI) har tillsammans med ett antal myndigheter 
tagit fram en vägledning med planeringsunderlag avseende ras, skred och 
erosion. Vägledningen samt underlag i GIS-format finns tillgängligt på SGI:s 
hemsida30. Det finns även en film om hur geotekniska säkerhetsfrågor bör 
hanteras i planprocessen som finns att se på YouTube31. I sammanhanget kan 
även stabilitetskarteringen från 200832 nämnas. Viktigt att notera är att 
karteringen gjordes i då bebyggda områden. 

Eftersom klimatscenarierna indikerar ökade nederbördsmängder de 
kommande 100 åren, med ökad risk för ras, skred och stranderosion och 
översvämningar, bör detta tas med i bedömningen av framtida 
markanvändning. Kommunen bör särskilt uppmärksamma problematiken 
kring ökad nederbörd, ökade flöde och högre nivåer i vattendrag och sjöar vid 
planering av nya områden för bebyggelse. Hänsyn bör även tas till rinnvägar 
och lågpunktskarteringar utifrån nationella höjddata, vilka kan skapa problem 
vid större, häftiga regnväder utan koppling till befintligt vattendrag. 
Lågpunktskartering med rinnvägar för Ockelbo tätort finns att se i Länskarta 
Gävleborg samt att ladda ner från länsstyrelsernas Geodatakatalog33, 
karteringen utfördes 2016. På Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskaps (MSB) hemsida finns översvämningskarteringar för sjöar och 
vattendrag34. 

I kommunens gällande översiktsplan berörs ras-, skred- och 
översvämningsrisk men bör i framtida översiktsplan fördjupas utifrån de nya 
kunskapsunderlag som finns att tillgå och att tydliga ställningstaganden 
utformas utifrån det.  

1.6.5 Klimatanpassning 

I planläggning utifrån PBL ska hänsyn tas till klimataspekter. Kommunen 
behöver väga in hur ett förändrat klimat påverkar planerad markanvändning. 
SMHI har ett ansvar att tillhandahålla kunskap och mycket underlag finns på 
deras hemsida. De har bland annat tagit fram länsvisa klimatanalyser som 
underlag för den fysiska planeringen35.  

                                                   
30 http://www.swedgeo.se/sv/samhallsplanering--sakerhet/planeringsunderlag/kartunderlag-om-ras-skred-och-

erosion/  
31 https://www.youtube.com/watch?v=Aldfd98UopU  
32 https://www.msb.se/sv/verktyg--tjanster/stabilitetskartering-finkorniga-jordarter/  
33 https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/tjanster/karttjanster-och-geodata.html  
34 https://www.msb.se/sv/amnesomraden/skydd-mot-olyckor-och-farliga-amnen/naturolyckor-och-

klimat/oversvamning/oversvamningskarteringar-och-samordning/  
35 https://www.smhi.se/klimat/framtidens-klimat/framtidsklimat-i-sveriges-lan-enligt-rcp-scenarier-1.95384  
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En länsstyrelsegemensam checklista för klimatanpassning i fysisk planering36 
gavs ut 2016. Checklistan är ett verktyg utvecklat som stöd för 
länsstyrelsernas granskning av klimatanpassning i översiktsplaner och 
detaljplaner. Verktyget kan även användas av kommuner för att säkerställa 
klimatanpassningsaspekter i sina planer och koppla klimatanpassningsfrågor 
till relevanta paragrafer i PBL. En regional handlingsplan för 
klimatanpassning finns tillgänglig på Länsstyrelsens hemsida37. Den föreslår 
en rad åtgärder för att mildra effekterna av ett förändrat klimat.  

Nuvarande översiktsplan berör ett förändrat klimat, men ämnet bör i 
kommande översiktsplan uppdateras och fördjupas. Exempelvis bör 
kommunen lyfta olika strategier för klimatanpassning, som t.ex. hur 
grönstrukturer kan bevaras eller utvecklas för hantering av vatten och 
reglering av höga temperaturer (läs mer om ekosystemtjänster under kapitel 
2.3).  

På SMHI:s 38och Boverkets39 webbplatser finns information, vägledningar 
och verktyg som kan vara till hjälp i kommande översiktsplanearbete.  

Klimat- och sårbarhetsanalys 
I översiktsplanen ska geotekniska risker redovisas och planläggningen ska 
vidare ta hänsyn till geologi, vattenförhållanden och människors hälsa och 
säkerhet. Länsstyrelsen anser därför att kommunen bör göra en övergripande 
klimat- och sårbarhetsanalys som täcker hela kommunen. Denna bör även 
inkludera en riskanalys utifrån klimateffekter. Riskanalysen bör tas fram i 
samverkan med berörda förvaltningar samt VA och samordnas med de 
kommuner som har gemensamma avrinningsområden. En sådan riskanalys 
kommer att vara till stor nytta för kommunen i det fortsatta arbetet med 
klimatanpassning och framtagande av anpassningsåtgärder.  

I översiktsplanearbetet kan kommunen utifrån riskanalysen bland annat 
identifiera områden med risk för översvämningar och peka ut markområden 
som är nödvändiga för översvämningsytor, men även visa på områden med 
risk för ras, skred och erosion och där fördjupade utredningar kan behövas. 
Vidare bör områden som är viktiga för vattenförsörjningen och som ska 
skyddas från exploateringar redovisas. 

Klimatanpassning – den byggda miljön 
I översiktsplaner som påbörjas efter 1 januari 2019 ska kommunen redogöra 
för sin syn på risken för skador på den byggda miljön som kan följa av 
översvämning, ras, skred och erosion som är klimatrelaterade samt på hur 
sådana risker kan minska eller upphöra enligt punkt 7 (PBL 3 kap 5§). Denna 
bestämmelse ansluter till bestämmelserna i 2 kap 5 § och 4 § som innebär att 
kommunen ska redovisa sin bedömning av hur hänsyn ska tas till risken för 
olyckor (ras och skred), översvämning och erosion.   

Bestämmelsen avser att kommunen ska göra en långsiktig och övergripande 
riskbedömning i sin översiktsplan. Bedömningen ska på en övergripande nivå 
                                                   
36 https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/tjanster/publikationer/checklista-for-klimatanpassning-i-fysisk-

planering---ett-verktyg-for-handlaggare-pa-kommun-och-lansstyrelse.html  
37 https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/tjanster/publikationer/regional-handlingsplan-for-klimatanpassning-

gavleborgs-lan.html  
38 https://www.smhi.se/klimat/klimatanpassa-samhallet/klimatanpassa-din-verksamhet-1.119290  
39 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/halsa-sakerhet-och-risker/risker-

riktvarden-och-underlag/  
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identifiera områden där osäkra förhållanden eller förutsättningar för 
försämrad säkerhet där mer detaljerade utredningar kan krävas. Bedömningen 
avser risken för skador som uppstår på den bebyggda miljön både i närtid och 
i ett längre perspektiv. Den är framåtsyftande och tar inte sikte på redan 
inträffade skador. En anpassning bör göras till kommunens geografiska 
förutsättningar och bebyggelsestruktur, men bör inte avse enskilda byggnader 
eller anläggningar och det finns inte heller ett krav på analys för kostnader för 
anpassningsåtgärder.   

Kommunerna får ökat anslag på ca 3,50 kr per invånare per år under perioden 
2019–2022 som är tänkt att användas till denna uppgift. Anslaget är inbakat i 
det allmänna statsbidraget. Avsikten med de tillskjutna medlen är att 
kommunernas översiktsplaner ska vara uppdaterade vad gällde de nya 
reglerna om översiktsplanen innan mandatperiodens slut år 2022. 

En prioritering av bedömningen där risken för skador framstår som störst bör 
göras av kommunen. Hänsyn bör tas både till sannolikhet för och till 
konsekvensen av skador på den byggda miljön. De riskbedömningar som 
genomförs ska kunna utföras med hjälp av befintligt underlag. Detta 
innefattar existerande geologiska, geotekniska och topografiska underlag 
samt havsnivåhöjnings-, översvämnings-, ras- och skredkarteringar som 
nationella myndigheter och länsstyrelser tillhandahåller.    

Portalen för översvämningshot (MSB)40, karttjänsten för ras och skred (SGI) 
samt risköversikten för stranderosion (SGU)41 är förslag på var underlag kan 
hämtas. Om statlig infrastruktur ligger inom ett område kan underlag från 
Trafikverket behövas.  

1.6.6 Magnetfält och kraftledningar 

Vid planering av bebyggelse nära kraftledningar och andra elanläggningar 
kan frågeställningar om elektromagnetiska fält behöva beaktas, vilket 
kommunen gjort i nu gällande översiktsplan. Det finns inga nationella 
riktvärden som preciserar vilka magnetfält som kan anses vara acceptabla i 
samband med fysisk planering.  

Strålsäkerhetsmyndigheten har tillsammans med flera andra myndigheter gett 
ut rapporten ”Magnetfält och hälsorisker”42. I rapporten ger myndigheterna 
tillsammans övergripande rekommendationer för samhällsplanering och 
byggande. Det handlar bland annat om gränsvärdet 0,4 mikrotesla som högsta 
magnetfältsnivå vid bostäder eller där människor vistas varaktigt.  

I Ockelbo kommun har Svenska Kraftnät tre 400 kV-ledningar, tre 220 kV-
ledningar och två stationer tillhörande transmissionsnätet för el. I gällande 
översiktsplan redovisas befintliga kraftledningar. I kommande översiktsplan 
bör det också framgå vilka av kraftledningarna i kommunen som tillhör 
transmissionsnätet och vilka som är distributionsledningar. Svenska kraftnät 
vill även framhålla vikten av att kommunen planerar för den mark som kan 
komma att behövas för nya kraftledningar vid upprättande av 
vindkraftsutbyggnad. När åtgärder planeras inom 250 meter från 

                                                   
40 https://gisapp.msb.se/apps/oversvamningsportal/  
41 https://gisapp.msb.se/apps/kartportal/  
42 https://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/publikationer/informationsmaterial/magnetfalt-och-halsorisker/  
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transmissionsnätsledningar och stationer ska samråd hållas med Svenska 
kraftnät. Mer information finns på Svenska kraftnäts hemsida.43  

Svenska kraftnät vill informera om att kartmaterial om deras 
anläggningsobjekt finns att hämta via Geodataportalen44. Informationen 
innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts ledningar, stolpar, 
stationer och stationsområden.  

1.6.7 Radon 

Den 1 juni 2018 trädde den nya strålskyddslagen (SFS 2018:396) i kraft. Det 
har medfört förändringar i regleringen av radonhalter i inomhusluft i bostäder, 
lokaler och på arbetsplatser. Införandet av den nya strålskyddslagen har 
medfört att Folkhälsomyndighetens riktvärde för radon i inomhusluft inte 
längre är aktuellt. Istället bör man vid befintlig bebyggelse utgå ifrån 
referensnivå som anges i Strålskyddsförordningen (SFS 2018:506). 

1.7 Landsbygdsutveckling i strandnära lägen 
Kommunen har möjlighet att i översiktsplanen peka ut 
landsbygdsutvecklingsområden i strandnära läge, så kallade LIS-områden. 
Syftet med bestämmelsen är att stimulera den lokala och regionala 
utvecklingen i områden som har god tillgång på strandområden och där viss 
bebyggelse kan ske utan att strandskyddets syften åsidosätts.  

Översiktsplanen kan alltså användas för att visa områden där vissa lättnader i 
strandskyddet ska gälla. Detta förutsätter att en kartläggning av kommunens 
strandområden görs, som visar vilken betydelse olika områden har för 
strandskyddets syften och att syftena tillgodoses långsiktigt i kommunen. 

Områden som kan vara lämpliga som LIS-områden kan exempelvis vara 
områden som omfattas av begreppet landsbygd. Om det inte har gjorts 
tidigare är det lämpligt att kommunen definierar begreppet landsbygd i 
samband med utpekandet av LIS-områden. 

Det finns olika sätt att definiera landsbygd ”En strategi för att stärka 
utvecklingskraften i Sveriges landsbygder” (regeringen 2008/9:167) beskriver 
alternativa indelningar och klassificeringar av landsbygd, som används i olika 
sammanhang i Sverige beroende på syfte. Vidare kan begreppet landsbygd 
definieras genom olika tillgänglighetsperspektiv. På Tillväxtanalys hemsida45 
finns information om detta. Det är dock kommunen som, med hänsyn till den 
lokala och regionala situationen, slutligen ska bestämma vad som är 
landsbygd. 

Tätorter är inte lämpliga som LIS-områden då strandområden i eller i 
anslutning till tätorter är extra viktiga för friluftslivet och därför måste 
tillmätas ett stort värde. LIS-planering ska därför användas restriktivt i eller i 
närheten av sådana områden och då först efter bedömning av natur- och 
friluftslivets värden. I det här sammanhanget är det viktigt att se till 
befolkningsutvecklingen i tätorten, LIS skulle till exempel kunna vara 
lämpligt i anslutning till en mindre tätort med en vikande befolkningsmängd.  

                                                   
43 https://www.svk.se/aktorsportalen/samhallsplanering/  
44 https://www.geodata.se/  
45 

https://www.tillvaxtanalys.se/download/18.4258ed2314e1fb3261236197/1435231055716/landsbygdsdefinitio
ner-i-sverige-och-andra-lander-08.pdf  
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Ockelbo kommun har i gällande översiktsplan 14 utpekade LIS-områden. I 
kommande arbete med ny översiktsplan bör kommunen ta ställning till om 
dessa områden fortsatt ska omfattas av LIS, om det råder förändrade 
förutsättningar för respektive område och om nya områden ska tillkomma.  

I ett LIS-område ska det motiveras vilken typ av landsbygdsutveckling som 
förväntas av den planerade bebyggelsen eller verksamheten. Det är viktigt att 
inriktningen för området tidigt definieras, till exempel om det är för 
turistverksamhet, bostäder, camping eftersom olika inriktningar kan få olika 
konsekvenser för strandskyddets syften. LIS är inte lämpligt i naturskyddade 
områden eller i områden med dokumenterat höga natur- och kulturvärden 
eller av värde för friluftslivet. 

Utpekande av LIS-områden är en utpräglad mellankommunal fråga. En viktig 
fråga är hur strandskyddets syfte kan tillgodoses långsiktigt med hänsyn till 
angränsande kommuners utpekande av LIS-områden. LIS-planering kan 
därför med fördel genomföras som ett mellankommunalt samarbete. 

1.8 Mellankommunala och regionala intressen 
I 2 kap PBL anges att hänsyn ska tas till mellankommunala och regionala 
förhållanden vid planläggning. Detta innebär att kommunen inte bara ska ta 
hänsyn till förhållandena i angränsande kommuner utan också till behovet av 
samverkan och samarbete i ett bredare regionalt perspektiv.  

En stor mellankommunal fråga kopplad till samhällsplaneringen är 
pendlingen över kommungränserna. Kollektivtrafik, investeringar i 
transportinfrastrukturen och lokalisering av verksamhets- och 
bostadsområden påverkar pendlingen och kräver mellankommunal 
samordning. Exempel på andra frågor som kan behöva samordnas mellan 
kommunerna är bostadsförsörjning, stora opåverkade områden, vindkraft, 
vattenområden, friluftsområden samt teknisk, offentlig och kommersiell 
service. 

Gävleborgs funktionella geografi är ett projekt med bäring på 
mellankommunala och regionala intressen. Projektet har pågått i tre år och 
har nyligen avslutats (okt 2019). Det är en form av gemensamt 
strukturbildsarbete med grund i funktionell geografi och orters funktioner, 
roller och samband. Inom projektet har flera kunskapsunderlag och 
analysverktyg tagits fram och ett av syftena är att sprida kunskap till relevanta 
målgrupper för att sedan komma till användning inom respektive verksamhet. 
Översiktsplanering är en sådan verksamhet som bedöms har stor användning 
av framtagna kunskapsunderlag och verktyg. Alla delar är i skrivande stund 
inte tillgängliga. För närvarande finns två rapporter publicerade på regionens 
hemsida. Det gäller Gävleborgs funktionella geografi - Ortstrukturer och 
funktionella samband och Näringslivets struktur och konkurrenskraft46. 

                                                   
46 https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/rapporter-och-publikationer/samhallsplanering-och-

infrastruktur/  
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2. Övriga allmänna intressen 
2.1 Jordbruksmark 
Jordbruksmark är en viktig resurs och frågan om exploatering av 
jordbruksmark har uppmärksammats allt mer de senaste åren. Hur kommunen 
arbetar för att upprätthålla ett livskraftigt och fungerande jordbruk kommer 
att bli en allt viktigare fråga i framtiden med anledning av både 
klimatförändringar och exportläget till följd av krissituationer i världen.  

I nuvarande översiktsplan belyses jordbruksmarkens betydelse, men detta bör 
utvecklas ytterligare kopplat till hur man avser uppfylla kraven i 3 kap 4 § 
miljöbalken. Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för 
bebyggelse om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och 
detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande 
sätt genom att annan mark tas i anspråk. I planärenden där jordbruksmark 
föreslås bebyggas behöver därför kommunen föra ett resonemang kring den 
brukningsvärda markens kvalitet, om den tänkta exploateringen är ett 
väsentligt samhällsintresse, samt göra en bedömning och redogöra för om den 
tänkta exploateringen kan ske på annan mark. För att få bebygga 
brukningsvärd jordbruksmark krävs det alltså enligt 3 kap 4 § MB en konkret 
utredning som visar att det aktuella behovet inte kan tillgodoses på annan 
mark (se t.ex. Mark- och miljööverdomstolens dom den 16 januari 2019 i mål 
nr P 3809-18).  

Detta innebär med andra ord att kommunen redan i översiktsplanearbetet ska 
redovisa alternativa utbyggnadsområden och även belysa konsekvenser från 
allmän synpunkt av de olika alternativen, om avsikten är att bebygga 
brukningsvärd jordbruksmark (se prop. 1985/86:3 s. 54 och s. 158).  

I såväl Sveriges nationella livsmedelsstrategi47 som i länets handlingsplan48 
slås fast att primärproduktionen ska öka. Sveriges självförsörjningsgrad av 
livsmedel har under lång tid sjunkit, samtidigt som efterfrågan på 
närproducerad och/eller ekologisk mat ökar. Ekologisk produktion tar större 
arealer i anspråk eftersom det krävs mer egenproducerat foder och man inte 
kan använda handelsgödsel och växtskyddsmedel för att höja skördenivåerna. 

Åkermark och betesmark har även andra värden än matproduktion. Åkermark 
och betesmark ger landskapet en mosaikartad karaktär. Detta landskap är 
viktigt för boendemiljön på landsbygden, för trivsel samt för turism och 
annan sysselsättning. Nära tätorter har ett landskap med åker och betesmarker 
betydelse för rekreation. Betesmarker hyser ofta en rik biologisk mångfald 
och i anslutning till åkermark och betesmarker finns också ofta 
kulturmiljövärden. Markerna levererar dessutom ekosystemtjänster av stort 
värde.  

Det är viktigt att se på åkermarken ur ett långsiktigt perspektiv och att mark 
som fortfarande brukas, så långt det är möjligt, skyddas från exploatering. 
Jordmånsbildning är en långsam process och när åkermark har bebyggts är 
den i praktiken omöjlig att återskapa. Om brukningsvärd jordbruksmark trots 
allt exploateras bör ny jordbruksmark erbjudas till berörda jordbrukare. Det är 

                                                   
47 https://www.regeringen.se/regeringens-politik/en-livsmedelsstrategi-for-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-

landet/  
48 http://extra.lansstyrelsen.se/livsmedelsstrategigavleborg/sv/Pages/default.aspx  
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också viktigt att undvika att mark splittras till allt för små fält eller inte går att 
nå på grund av att vägar och annan infrastruktur delar landskapet. Brytning av 
ny åkermark eller uppodling av nedlagd åkermark kan vara viktigt att ha en 
positiv inställning till, särskilt om det ligger nära gårdens brukningscentrum 
eller ger väsentligt mer rationella åkerskiften.  

Länsstyrelsen har under 2016 tagit fram en vägledning i den fysiska 
planeringen gällande jordbruksmark49. Därtill finns nya rapporter från 
Jordbruksverket som kan användas som stöd i arbetet med 
översiktsplaneringen: Kommunens möjligheter att bevara och utveckla 
jordbruksmarkens värden50 (2015), Kommunens arbete med 
jordbruksmarkens värden ett stödverktyg51 (2015).  

2.1.1 Jordbruket i Ockelbo kommun 

Ockelbo kommun har knappt 3 084 hektar åker och ca 5 900 invånare. Det 
innebär att det finns 0,52 hektar åker per person vilket är nästan tre gånger så 
mycket jämfört med världsgenomsnittet.52 Trots det uppnås inte full 
självförsörjning av lamm och nötkött som produktionen i Ockelbo kommun 
är inriktad på. Fram till 1990 fanns en omfattande mjölkproduktion och även 
en hel del spannmål. Sedan dess har spannmålsodlingen ersatts med 
vallodling och mjölkkorna har ersatts med köttdjur och får. 

Självförsörjningen av livsmedel i kommunen är mycket låg, se figur 1.  

 

  
Figur 1: Areal åker per invånare och beräknad självförsörjningsgrad i Ockelbo kommun. 

Det produceras en liten andel av behovet av mjölk, nöt-, gris-, lamm- och 
kycklingkött. Företag med äggproduktion och potatisodling är nära obefintlig. 
Spannmål är den enda jordbruksproduktion som kommer upp i nivå med 
behovet. Eftersom det finns jordbruksmark utöver kommunens totala behov 
finns det en utvecklingspotential för produktion och för sysselsättning inom 
området i kommunen. Även om antalet innevånare inte skulle komma att öka 
i framtiden ska tillgången till jordbruksmark ses som en värdefull tillgång. 
Det finns andra närliggande kommuner som har ner till en fjärdedel av 
världsgenomsnittet och kommer därför få mycket svårt att öka 
                                                   
49 http://ext-dokument.lansstyrelsen.se/Gavleborg/Dokumentarkiv/Vagledningar/Jordbruksmark.pdf  
50 https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr357.html  
51 https://webbutiken.jordbruksverket.se/sv/artiklar/ovr358.html  
52 

http://extra.lansstyrelsen.se/livsmedelsstrategigavleborg/sv/PublishingImages/Pages/Dokument/Livsmedelspr
oduktion%20i%20Gävleborg.pdf  
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livsmedelsproduktionen i relation till sina tillgångar och befolkning. 
Kommuner med odlingsresurser i närområdet, se figur 2, blir därför viktiga 
för kommuner som saknar motsvarande resurser för att klara sin 
livsmedelsförsörjning i framtiden.   

 
Figur 2: Areal åker och befolkning på kommunnivå i Gävleborgs län.  

2.2 Skogsbruksmark 
Arealen skog i Gävleborg län utgör 80 procent av länets yta. Skogsbruket är 
av nationell betydelse som enligt miljöbalkens grundläggande 
hushållningsbestämmelser ska skyddas mot åtgärder som hindrar eller 
försvårar ett rationellt skogsbruk. Skogen är en viktig del av länets näringsliv 
och landsbygdsutveckling och den ekonomiska betydelsen av en hög och 
värdefull skogsproduktion är omfattande. Skogen som grön näring har stor 
betydelse för alla kommuner i länet och det finns ett växande intresse för 
skogen som resurs, för ökad träbyggnation, biobränslen och nya produkter.  

I Ockelbo kommun är 75 procent av landarealen produktiv skogsmark och 
skogen har varit och är fortfarande en viktig del av samhällsutvecklingen i 
kommunen, genom att bidra med arbetstillfällen och råvara medverkar 
skogen till både Ockelbo kommuns och Sveriges välfärd.  

Skogens värden utgör så mycket mer än skogsråvara. Upplevelsevärden 
kopplat till natur- och kulturmiljöer samt skogar med sociala värden har en 
viktig funktion när det gäller människors välbefinnande, hälsa, regional 
utveckling och turism. Tätortsnära skogar har särskilt högt värde och bör 
därför brukas med stor hänsyn till allmänna intressen. 

Den nationella skogspolitiken har mål vad gäller produktion och miljö och 
kommunen har stora möjligheter att skydda mark i naturvårdande syfte. I 
skogsbruket är det av stor vikt att sköta skogen på så sätt att god avkastning 
ges samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls. 

Skogen har också andra värden kopplade till den fysiska planeringen och det 
kan vara av stor vikt i frågor gällande vattenhushållning, luftkvalitet, buller 
och grön infrastruktur. 

77



 

 

25 

Idag ses skogen även som en del i lösningen för att nå ett fossilfritt samhälle 
och en ökad klimatnytta. Detta kan förändra synen på skogsbruksmetoderna 
och på vilket sätt man använder skogsråvaran på bästa vis. En ökad 
efterfrågan på råvara från skogen kommer att ställa nya krav på 
skogsbruksmetoder. Det gäller både ökade volymer och bättre kvalitet. 

Viktigt att belysa är att skogen riskerar att hamna i en målkonflikt där en ökad 
klimatnytta i det korta perspektivet vägs mot risken för en minskad biologisk 
mångfald. Kopplat till de klimateffekter som är aktuella och förväntas öka 
finns även ett behov av att se över skogsbruksmetoder på bred front. Stormar, 
skogsbränder och skadeinsekter kommer troligen att bli mer förekommande 
framöver och det är viktigt att se över hur man kan anpassa skogsbruket för 
att omfattningen av dessa ska bli mindre. Som offentlig aktör kan och bör 
man ta en viktig roll i arbetet mot en hållbar utveckling där minskningen av 
fossila bränslen är en viktig del. Skogsbruket ger stora möjligheter till att byta 
ut material till förnybara samt kan vara en viktig källa till biobaserade 
bränslen. 

I den regionala handlingsplanen för skogsprogrammet finns ett samlat 
underlag för hur skogen bör brukas i Gävleborgs län. Handlingsplanen 
beräknas vara klar i augusti 2020. 

2.3 Naturmiljö  
Naturen hyser komplexa ekosystem som måste fungera för att den biologiska 
mångfalden ska bevaras och för att samhällsviktiga tjänster ska kunna 
fortsätta levereras. Genom att i översiktsplanen redovisa naturmiljöer och 
naturvärden blir det lättare att beakta naturområdena och göra avvägningar av 
lämplighet och genomförbarhet vid planering av olika typer av 
markförändringar. Naturmiljöer och naturvärden kan gärna redovisas i 
kombination med en redogörelse för vilken typ av påverkan som de är 
känsliga för. Genom strategiskt och långsiktigt arbete kan samhällsplanering 
kombineras med och dra nytta av fungerande ekosystem, något som både 
bidrar till att uppfylla de regionala miljökvalitetsmålen och skapar mervärde. 
Friluftsliv, luftkvalitet och vattenrening är bara några exempel på 
samhällsviktiga funktioner som naturen kan bidra till. Skyddet av natur är en 
viktig pusselbit i detta, men vad som händer i det övriga landskapet kan vara 
minst lika viktigt. 

Naturreservat är ett av de vanligaste sätten att långsiktigt skydda värdefull 
natur och kan antingen bildas av Länsstyrelsen eller av kommunen. Alla 
reservat ska ha en skötselplan som beskriver hur området ska förvaltas för att 
naturvärdet ska bestå. Naturreservat kan bildas av olika skäl som anges i 
miljöbalken. Det kan vara att bevara biologisk mångfald, vårda och bevara 
värdefulla naturmiljöer, tillgodose behov av områden för friluftslivet, skydda, 
återställa eller nyskapa värdefulla naturmiljöer samt skydda, återställa eller 
nyskapa livsmiljöer för skyddsvärda arter. 

Totalt finns tre naturreservat i Ockelbo kommun. Sedan 2013 har två nya 
naturreservat tillkommit inom kommunen; Trollberget och Latåsen, vilka bör 
arbetas in i en ny översiktsplan. Mer information om samtliga områden finns 
på Länsstyrelsens hemsida53.  
                                                   
53 https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/besok-och-upptack/naturreservat.html  
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Länsstyrelsen vill i sammanhanget passa på att belysa kommunen om att det 
just nu pågår arbete med att få viktiga vattendrag fria från vandringshinder 
och annan negativ påverkan som t.ex. flottledsrensningar. Testeboån är unik i 
länet och arbetet med att återfå lax högre upp i ån är högt prioriterat.  

Ockelbos gällande översiktsplan från 2013 hanterar naturmiljön på ett bra 
sätt. Områden med naturvärden är tydligt redovisade med rekommendationer 
för markanvändning.  

2.3.1 Skydd av och hänsyn till arter 

Arter kan dels fungera som indikator för värdefulla naturområden, dels vara 
skyddade mot negativ påverkan enligt lag. I Artportalen54 registreras ofta 
fynd av arter och detta verktyg kan därmed vara ett viktigt stöd i planeringen. 

Artdatabanken ansvarar för att ta fram en förteckning över alla de arter vars 
framtida överlevnad inte är säkrad inom en viss region, den så kallade 
rödlistan. Rödlistan uppdateras vart femte år och presenterades senast i april 
2015, en ny uppdaterad rödlista ska komma under 2020. Rödlistade arter har 
inget formellt skydd men deras förekomst kan indikera värdefulla livsmiljöer 
vilket innebär att uppmärksamhet behöver iakttas vid en förändring eller 
påverkan på markanvändningen. Rödlistan ska vara ett hjälpmedel i arbetet 
med att bevara och skydda den biologiska mångfalden. 

Genom artskyddsförordningen (2007:845) skyddas arter genom fridlysning i 
olika hög utsträckning. Arterna som omfattas av förordningen kommer bland 
annat från EU:s art- och habitatdirektiv (92/43/EEG) respektive fågeldirektiv 
(2009/147/EG). För att underlätta planprocessen kan det vara bra att redan i 
översiktsplaneskedet skaffa sig kännedom om vilka arter som förekommer i 
kommunen och på vilket sätt de, eller deras livsmiljöer, är skyddade. Det kan 
också vara lämpligt att i översiktsplanen arbeta fram riktlinjer för hur 
skyddade arter ska hanteras i efterföljande PBL-processer. 

2.3.2 Grön infrastruktur 

Grön infrastruktur kan beskrivas som ett nätverk av natur som bidrar till 
fungerande livsmiljöer för växter och djur och till människors välbefinnande. 
Med en fungerande grön infrastruktur bevaras ekosystemens förmåga att 
leverera viktiga ekosystemtjänster, som t.ex. pollinerande insekter, 
temperaturreglering och luftrening. Dessutom har grönstruktur ett särskilt 
värde för rekreation och friluftsliv. Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida55.  

Kommunerna har en viktig roll i arbetet med att bevara och utveckla den 
gröna infrastrukturen, särskilt i tätortsnära områden. Grön infrastruktur 
behöver beaktas som en tillgång för den lokala och regionala utvecklingen. 
Ett ekologiskt funktionellt landskap med livsmiljöer och spridningskorridorer 
för växter och djur ger fler och bättre ekosystemtjänster och är också mer 
tåligt vid klimatförändringar. Genom fysisk planering och byggande kan 
hänsyn tas till den gröna infrastruktur som behöver bevaras, men kan också 
skapa nya samband genom restaurering/nyanläggning. 

                                                   
54 https://www.artportalen.se/  
55 www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-omrade/Gron-

infrastruktur/  
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Länsstyrelsen Gävleborg har på uppdrag av regeringen tagit fram en regional 
handlingsplan för grön infrastruktur. Handlingsplanen består av tre delar, 
varav del 1 och 2 färdigställts under 2018 och finns tillgängliga på 
Länsstyrelsens hemsida56. Del 3 är fortfarande under framtagande.  

Syftet med handlingsplanen är att identifiera naturområden, biotoper, 
strukturer och element i landskapet som skapar ett ekologiskt sammanhang 
som utgör förutsättningen för att bevara landskapets biologiska mångfald och 
främja ekosystemtjänster. Handlingsplanen är tänkt att kunna användas som 
underlag i den fysiska planeringen enligt PBL, i infrastrukturplanering samt 
vid prövningar enligt miljöbalken.  

2.3.3 Ekosystemtjänster  

Den biologiska mångfalden, som människan är en del av, är en förutsättning 
för vårt liv på jorden och utgör basen för de tjänster som naturen bistår oss 
med. Sådana tjänster benämns ekosystemtjänster och är nödvändiga för 
mänsklighetens existens. Begreppet ekosystemtjänster är ett sätt att visa på 
ekosystemens betydelse för människans välbefinnande. Fungerande 
ekosystem är avgörande för att ett samhälle ska fungera långsiktigt och 
ekosystemtjänster är ett sätt att synliggöra de tjänster naturen tillhandahåller 
oss. Läs mer om vad ekosystemtjänster är på Naturvårdsverkets hemsida57. 

De allmänna intressena enligt 2 kap PBL tar upp flera rumsliga 
förutsättningar för ekosystemtjänster, så som parker, vatten- och naturmiljöer, 
skogs- och jordbruksmark. Dessa intressen bör kommunen ta hänsyn till i 
planläggning och vid andra beslut enligt PBL. Även om ekosystemtjänster 
inte nämns uttryckligen i lagstiftningen så ger PBL stöd för att värdena av 
ekosystemtjänster behöver finnas med i avvägningen.  

Översiktsplanen är det viktigaste planinstrumentet för att styra en mark- och 
vattenanvändning som främjar hållbara ekosystem. På Boverkets hemsida 
finns vägledningar gällande ekosystemtjänster i den fysiska planeringen58. 

2.3.4 Friluftsliv 

Friluftsliv bidrar till ökad folkhälsa och förståelse för naturen. Möjligheterna 
till friluftsliv kan också höja ett områdes attraktivitet samt skapa regional 
utveckling och arbetstillfällen genom exempelvis naturturism.  

Kommunen har en nyckelroll i att skapa förutsättningar för ett välfungerande 
friluftsliv. Genom långsiktig planering och löpande verksamhet kan 
kommunen säkra tillgång, tillgänglighet och kvalitet i natur- och 
kulturlandskapet för människors utevistelse.  

Det övergripande syftet med friluftspolitiken i Sverige är att stödja 
människors möjligheter att vara i naturen och utöva friluftsliv där 
allemansrätten är en grund. Regeringen beslutade 2012 om tio nationella 
mål59 som tillsammans bidrar till detta. Flera av de tio friluftspolitiska målen 
har en tydlig koppling till samhällsplaneringen och är relevanta för 
                                                   
56 https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/lantbruk-och-landsbygd/natur-och-vilda-djur/gron-infrastruktur.html  
57 https://www.naturvardsverket.se/Miljoarbete-i-samhallet/Miljoarbete-i-Sverige/Uppdelat-efter-

omrade/Ekosystemtjanster/Vad-ar-ekosystemtjanster/  
58 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/ekosystemtjanster/  
59 http://www.naturvardsverket.se/Friluftsmalen/  
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kommunernas arbete med exempelvis grönstrukturplaner och 
friluftslivsplaner, främst de två mål som Boverket ansvarar för: Tillgänglig 
natur för alla och Attraktiv tätortsnära natur.  

I kommunens gällande översiktsplan behandlas friluftslivet på ett bra sätt och 
man pekar ut flera områden på rekommendationskartan samt ger en 
beskrivning med rekommendationer för varje utpekat område. I kommande 
översiktsplan bör kommunen ha en fortsatt hög ambitionsnivå i 
friluftslivsplaneringen. Naturvårdsverket har tagit fram en metod för 
kartläggning av friluftsområden60 som kan vara till hjälp i kommande 
översiktsplanearbete och på Naturvårdsverkets hemsida finns vägledningar 
kring hur man bör arbeta med frågan i ett större perspektiv.  

2.3.5 Materialförsörjning 

Materialförsörjning är en samhällsplaneringsfråga som förutom miljömässiga 
aspekter också berör samhällets behov av material. I en översiktsplan bör det 
därför ingå planering för framtida hållbar materialförsörjning av berg och 
grus. Uttaget av naturgrus i länet har stadigt minskat men det är fortsatt 
viktigt att arbeta för en minskning och fortsatt övergång till bergkross. 
Schablonvärdet som SGU använder för beräkningar är 10 ton ballast/invånare 
och år till vägbyggen, betong, underhåll av vägnät med mera. I glesbygd är 
värdet något högre på grund av att det är färre invånare att fördela varje väg 
eller annat på. Mer information finns på SGU:s hemsida61.  

2.4 Kulturmiljö 
Inom ramen för kulturmiljölagen (KML) skyddas fornlämningar, kyrkor och 
byggnadsminnen, vilket är en begränsad del av vår bebyggda miljö. PBL 
utgör istället ett av de viktigaste verktygen för att ta tillvara kulturhistoriskt 
värdefull bebyggelse och värdefulla kulturmiljöer. Förutom de lagskyddade 
miljöerna bör översiktsplanen även beskriva övriga värdefulla kulturmiljöer 
och hur de kan bevaras, användas och utvecklas.  

Kulturmiljöns värden utgör ofta ett väsentligt bidrag till rekreationsvärden 
och upplevelsevärden men bidrar även till kvaliteter i den vardagliga miljön. 
Kulturmiljöns värden blir också en planeringsförutsättning genom de 
särskilda bestämmelser som finns för skydd och krav på varsamhet, till 
exempel för byggnadsvärden och fornlämningar. Kulturmiljön omfattas även 
av såväl de nationella miljökvalitetsmålen som de globala hållbarhetsmålen 
Agenda 2030. I översiktsplanen är det lämpligt att ur kulturmiljösynpunkt 
belysa förutsättningarna för planering och utveckling inom olika delar av 
kommunen.   

Översiktsplanen fyller en vägledande funktion både för kommunen och för 
andra aktörer, till exempel vid infrastrukturprojekt. Kulturmiljöns värden är i 
flera fall en kommunal fråga och översiktsplanen ger kommunen en möjlighet 
att skapa förutsättningar för den fortsatta plan- och byggprocessen. Det är 
dock alltid Länsstyrelsen som fattar beslut rörande fornlämningar, 
byggnadsminnen och kyrkliga kulturminnen. 
                                                   
60 https://www.naturvardsverket.se/Stod-i-miljoarbetet/Vagledningar/Friluftsliv/Kartlagga-naturomraden/  
61 https://www.sgu.se/samhallsplanering/bergmaterial-for-byggande/hallbar-

materialforsorjning/?acceptCookies=true  
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Ockelbo kommuns gällande översiktsplan redovisar översiktligt 
kulturmiljöerna i kommunen på ett delvis tematiskt och delvis objektsindelat 
vis. Beskrivningen är relativt kortfattad och redovisande och kan med fördel 
ses över. Kommunen anger i översiktsplanen att bebyggelseinventeringen 
från 1975 bör ses över, vilket Länsstyrelsen instämmer i. Vad gäller 
ställningstaganden för säkerställande av kulturvärden så finns sådana 
formulerade för bevarandeområdena och riksintresseområdena, men 
påfallande ofta är de formulerade i termer av bland annat ”bör beaktas” och 
”bör bevaras” parallellt med att varsamhetskraven och förvanskningsförbudet 
i PBL refereras. Det vore välgörande med tydliga kommunala 
ställningstaganden utöver vad som redan sägs i PBL:s generella paragrafer. 
Boverket har på PBL Kunskapsbanken62 redovisat flera goda exempel på hur 
kulturvärdena kan beskrivas och säkerställas. Exemplen rör såväl små som 
större kommuner. 

Kommunen behöver upprätta ett kommunalt kulturmiljöprogram, grundade 
på gedigna och aktuella bebyggelseinventeringar där det framgår hur 
kommunen avser att arbeta med att lyfta och säkerställa de kulturhistoriska 
värdena i den byggda miljön och i kulturlandskapet. Bidrag för delar av 
kostnaderna för framtagande av sådant underlag kan sökas hos Länsstyrelsens 
kulturmiljöfunktion.  

Sedan nuvarande översiktsplan antogs har riksdagen beslutat om nya 
nationella mål för kulturmiljöarbetet som gäller från 1 januari 2014 och som 
ska vara vägledande för kommunerna. I översiktsplanen bör kommunen 
förhålla sig dessa. 

2.4.1 Fornlämningar 

Inför varje exploatering krävs god kunskap om fornlämningar. Samråd krävs 
enligt KML och handläggningen av fornlämningar styrs av KML och kan ofta 
medföra en omfattande arkeologisk process, med undersökningar i flera steg 
och över lång tid. De arkeologiska insatserna kan därför bli en betydande del 
av exploateringen. Denna process bör sättas igång tidigt och kan till viss del 
löpa vid sidan av tillstånd och prövning enligt miljöbalken och PBL. 

Mot bakgrund av ovanstående är det väsentligt att landskapsanalys och 
strategisk miljöbedömning inom utbyggnadsområden och inför exploateringar 
även omfattar kulturmiljöer och fornlämningar och att hanteringen av 
fornlämningar är känd.  

I gällande översiktsplan finns ett kortfattat stycke om fornlämningarna i 
kommunen som i huvudsak redogör för KML-skyddet och Länsstyrelsens 
hantering av fornlämningar. Fornlämningarna berättar om tidigare viktiga 
näringsfång och verksamheter i området och fornlämningssituationen i 
Ockelbo är typisk för Gästriklands skogsbygder. De kända lämningarna 
karaktäriseras i huvudsak av äldre järnframställning och lämningar knutna till 
skogsnäringen. I arbetet med en ny översiktsplan bör det beskrivas hur 
landskapet har nyttjats genom historien och hur kulturlandskapet därmed har 

                                                   
62 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/kulturvarden/kulturvarden-i-teori-

och-praktik/exempel-planer-och-kulturvarden/  
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formats och i det sammanhanget redovisa hur fornlämningarna utgör ett 
vittnesbörd om dessa tidigare verksamheter. 

Kulturmiljölagen ändrades 1 januari 2014. Ändringen har bland annat 
inneburit att den senare tidsgränsen för fornlämningar förtydligats i och med 
att alla lämningar, med vissa undantag, som kan antas ha tillkommit före 
1850 utgör fornlämning. Det gäller även exempelvis bebyggelselämningar 
som härrör från bebyggelse uppförd före 1850, men som försvunnit långt 
senare. Länsstyrelsen kan dock i det enskilda fallet med hänsyn till dess 
kulturhistoriska värde besluta att fornlämningsförklara en yngre lämning om 
det finns särskilda skäl. 

Uppgifter om kända forn- och kulturlämningar i fornminnesregistret finns att 
tillgå via Riksantikvarieämbetets hemsida Fornsök63. Uppgifterna uppdateras 
löpande och därför bör uppdatering av GIS-skikt ske kontinuerligt. 
Fornminnesregistret innehåller inte en fullständig bild av 
fornlämningssituationen utan ska ses som ett planeringsunderlag inför 
exploateringar.  

2.4.2 Efterföljande planering och riktlinjer för bygglovsprövning 

Det är angeläget att kulturhistoriskt värdefull bebyggelse och miljöer skyddas 
genom detaljplan eller områdesbestämmelser. Områdesbestämmelser kan 
användas för att skydda och reglera områden med höga kulturvärden som inte 
omfattas av detaljplan, t.ex. riksintressen. 

Riktlinjer för bygglovsprövning bör finnas i översiktsplanen, för att den ska 
kunna fungera som vägledande instrument för kommande bygglov. Att 
översiktsplanen anger riktlinjer för lokalisering och utformning av bebyggelse 
på landsbygden är t.ex. viktigt inom riksintresseområden för kulturmiljö där 
detaljplan saknas. 

De bygglovsbefriade åtgärder som infördes i plan- och bygglagen 2014 har 
medfört att det finns ett större behov av kulturmiljöunderlag och att stärka 
skyddet i detaljplaner för kulturvärden. 

2.5 Vatten och avlopp 
Den tekniska försörjningen är en viktig del av den bebyggda miljön och 
omfattar flera samhällsviktiga funktioner som har tydlig koppling till fysisk 
planering. Att planera för en ändamålsenlig struktur kräver att man anpassar 
och utvecklar den tekniska infrastrukturen på ett sätt som tar hänsyn till 
miljökraven och naturens kretslopp.  

Enligt miljömål och EU:s vattendirektiv ska alla kommuner upprätta 
vattenförsörjningsplaner, vilka bör hänvisas till/integreras i 
översiktsplaneringen. Länsstyrelsen har tagit fram en regional 
vattenförsörjningsplan som finns på Länsstyrelsens hemsida64. Ta kontakt via 
telefon eller e-post för att ta del av kommunbilagan som av säkerhetsskäl inte 
är publicerad på webben. En revidering av vattenförsörjningsplanen ska ske 
under 2020.  

                                                   
63 https://app.raa.se/open/fornsok/  
64 https://www.lansstyrelsen.se/download/18.10adba9e1616f8edbc927880/1527057655748/2015-4.pdf  
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Vattentäkter samt skydd av dessa kan med fördel redovisas i översiktsplanen 
men också känsliga områden, kopplade till MKN, med t.ex. krav på en hög 
skyddsnivå för enskilda avloppsanläggningar. I övrigt bör strategiska delar 
och strategier ur vattenförsörjningsplaner, utbyggnadsstrategier i VA-plan 
samt planer för avloppslösningar framgå av översiktsplanen för att underlätta 
efterföljande planering och lovgivning.  

Översiktsplaneringen är ett viktigt verktyg för skydd och planering av 
vattenresurserna. De kommunala grundvattenresurserna och grusåsarnas 
betydelse för dricksvattenförsörjningen, en beskrivning av risker förknippade 
med dessa samt beskrivning av åtgärder för hur de ska skyddas långsiktigt bör 
därför vara med i en översiktsplan. En prioritering av vattenresurser beroende 
av uttagsmängd (bedömd uttagbar mängd), vattenkvalitet samt sårbarhet bör 
tas fram, samt en prioritering av att skydda tillgången på dricksvatten i de 
viktiga vattenresurserna i kommunen.  

En beskrivning av hur spridning av bebyggelse bidrar till ökade utsläpp från 
enskilda avlopp och som därigenom påverkar grundvattenförekomster 
negativt bör göras. Även utanför grundvattenförekomster kan det vara viktigt 
att utreda eventuell påverkan på dess tillrinningsområden.  

Gällande översiktsplan beskriver grundvattenresurserna och 
dricksvattenförsörjningen tydligt och bra i både text och kartmaterial. 
Framtida behov och en beskrivning av möjliga konflikter mellan 
grundvattenskydd och andra intressen kan utvecklas i kommande 
översiktsplan samt hur man tänker lösa dessa konflikter.  

2.5.1 Dagvatten  

Då det finns begränsningar att reglera dagvattenhanteringen i detaljplan bör 
det i översiktsplanen finnas riktlinjer om hur dagvattenhanteringen kan lösas. 
Vidare bör låglänta områden som kan användas vid flödesutjämning 
identifieras och pekas ut. Detta för att säkerställa att utrymme finns och för att 
på sikt minska risken för översvämning vid befintlig och planerad 
bebyggelse.  

En beskrivning av dagvattenhanteringen bör även redovisas i översiktsplanen 
liksom åtgärder som behöver vidtas för att minimera utsläpp av förorenade 
ämnen, t.ex. från trafiken ner till grundvattenmagasin. En kartläggning av 
dagvatten kan med fördel redovisas i översiktsplanen för att visa dagvattnets 
avrinning och hur ledningssystemet i kommunen ser ut samt vilken påverkan 
källor har på dagvattnets föroreningsnivå. Boverket har tagit fram en 
vägledning för dagvatten i detaljplan, men den tar även upp hantering av 
dagvatten på den översiktliga planeringsnivån65. 

2.5.2 Avfallshantering  

Sedan maj 2011 är avfallshantering ett allmänt intresse och bör beskrivas i 
översiktsplanen på ett sådant sätt att det blir tydligt hur den ska behandlas i 
planläggningen. Kommunernas avfallsplan är ett viktigt underlag i det arbetet, 
men den bör konkretiseras i fråga om vilka krav den ställer på den fysiska 

                                                   
65 https://www.boverket.se/sv/pbl-kunskapsbanken/planering/detaljplan/temadelar-detaljplan/dagvatten-i-

detaljplan/  
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planeringen. Boverket har tagit fram en vägledning som bland annat beskriver 
avfallsplanens roll i översiktsplanen66. 

2.6 Infrastruktur 

2.6.1 Väg och järnväg 

Trafikverket har tillsammans med andra aktörer en viktig roll i planeringen 
och utvecklingen av samhället. Trafikverkets handledning Transportsystemet 
i samhällsplaneringen är ett bra underlagsmaterial som beskriver de aspekter 
som Trafikverket anser viktiga att beakta i översiktsplanering, 
detaljplanering, lovförfarandet samt i samband med tillstånd enligt 
miljöbalken.67  

Samspelet mellan planering av transportsystemet och bebyggelseplanering är 
en förutsättning för hållbara städer och regioner. Det är i översiktsplaneringen 
som kommunen har möjlighet att lägga grunden för en planering som bidrar 
till en hållbar utveckling och även till de transportpolitiska målen. Hur 
kommunen väljer att styra lokaliseringen av bostäder och verksamheter har 
står påverkan på det framtida trafikarbetet, på såväl det kommunala som det 
statliga vägnätet. 

De långsiktiga planerna för utveckling av transportinfrastrukturen syftar till 
att uppfylla de transportpolitiska målen. Långsiktiga planer för utvecklingen 
av transportinfrastrukturen görs både på nationell och regional nivå. 
Regeringen har (2018-05-31) fattat beslut om en ny nationell plan för 
infrastrukturen för åren 2018-2029. Planen omfattar stora satsningar på såväl 
nybyggnation som upprustning och modernisering av befintlig infrastruktur. 
Den innehåller bland annat investeringar på järnvägsnätet och de större 
vägstråken; nationella stamvägar. Länsplan för regional 
transportinfrastruktur, den regionala infrastrukturplanen, tas fram av Region 
Gävleborg och innehåller främst satsningar på de regionala vägarna.  

I den regionala infrastrukturplanen för 2018-2029 redovisas bland annat 
regionalt prioriterade åtgärder inom Ockelbo kommun såsom cykelväg 
Ockelbo-Säbyggeby och uttalat behov av utredning av väg 272 genom 
Ockelbo. Detta bör inarbetas i kommande översiktsplan för att underlätta 
framtida genomföranden.  

Förutom de utredningar och behov som lyfts fram avseende väg 272 är det 
viktigt att ta höjd för en framtida förändring av järnvägssträckan mellan 
Ockelbo och Mo Grindar. En förstudie finns framtagen för denna sträcka och 
det är viktigt att förhålla sig till denna i översiktsplanen för att säkerställa att 
åtgärden går att genomföra i framtiden. 

Som en del i Trafikverkets uppdrag att främja tillväxt och utveckling har 
initiativ tagits till att peka ut vilka vägar som är viktigast för tillgänglighet ur 
ett nationellt och regionalt perspektiv. Detta har genomförts i samråd med i 
första hand länsplaneupprättarna. Dessa vägar kallas för funktionellt 
prioriterat vägnät (FPV) och kommer att vara ett planeringsunderlag och stöd 
för prioritering av insatser för att värna och utveckla tillgängligheten för resor 

                                                   
66 https://www.boverket.se/globalassets/publikationer/dokument/2011/avfallshandboken-26-maj.pdf  
 
67 https://trafikverket.ineko.se/se/transportsystemet-i-samhällsplaneringen-trafikverkets-underlag-för-
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och transporter, samt ett underlag i samhällsplanering, utformning av vägarna 
samt i avvägning av olika intressen. 

De funktioner som pekats ut är: godstransporter, långväga personresor med 
bil, dagliga personresor med bil och kollektivtrafik med buss. Vissa vägar, 
inte minst större leder, kan ha mer än en viktigt funktion. I Ockelbo kommun 
är följande vägar utpekade:  272, 302, 303.  

Trafikverket arbetar nu med en översyn av det funktionellt prioriterade 
vägnätet. Översynen görs vart fjärde år. Mer underlag och kartor finns att läsa 
på Trafikverkets hemsida.68 

2.6.2 Bredband 

En fungerande digital infrastruktur avser snabbt bredband och stabila 
mobiltjänster. Digital infrastruktur är avgörande för människors tillgång till 
information och service i ett modernt samhälle och kan bidra till minskade 
transporter. Det har också betydelse för ekonomisk utveckling. 
Bredbandsutbyggnaden och stabila mobiltjänster är särskilt betydelsefullt för 
landsbygdens utvecklingsmöjligheter.  

Region Gävleborg tog i november 2019 beslut om en regional plan för 
bredband 2019-202569. I den anges nya regionala mål för 
bredbandsutbyggnaden och ett antal fokusområden pekas ut som särskilt 
viktiga att arbeta med. Ett av dessa fokusområden är ”Anta kommunala 
bredbandsstrategier” som innebär att alla kommuner bör anta en egen 
bredbandsstrategi som gäller fram till 2025. I samband med 
översiktsplanearbete bör kommunen beakta den nya regionala 
bredbandsplanen samt kommunens egna arbete med att ta fram en ny 
kommunal bredbandsstrategi.  

Idag byggs den fjärde generationens mobilnät, 4G (LTE) och inom kort 
påbörjas även 5G-utbyggnaden. Kravet på tätheten mellan masterna ökar. Det 
krävs god planering för utbyggnad av den trådlösa bredbandsinfrastrukturen 
samt tydliga villkor för tillträde till kommunal mark och lokaler.  

2.6.3 Civil luftfart och höga objekt  

Luftfartsverket (LFV), som myndighet för civil luftfart, vill att alla 
byggnadsobjekt oavsett typ såsom master, torn, pyloner, skyltar, konstverk, 
byggnader etc. som är högre än 20 meter över mark eller vattenyta ska 
remitteras till LFV. Detta gäller även inom sammanhållen bebyggelse. Läs 
mer på LVF:s hemsida.70  

2.6.4 Elnät 

Det pågår en hel del planer på mycket omfattande förstärkningar av stamnätet 
i hela landet. Elnäten har behov av mark och ska konkurrera med andra 
anspråk. I sammanhanget kan nämnas att Svenska Kraftnät har givit ut en 
skrift med nyttig information för de som arbetar med fysisk planering71. 

                                                   
68 https://www.trafikverket.se/for-dig-i-branschen/vag/funktionellt-prioriterat-vagnat/  
69 https://www.regiongavleborg.se/samverkanswebben/utveckling-samverkan/bredband/bredbandsstrategi/  
70 www.lfv.se/tjanster/luftrumstjanster/cns-analys  
71 https://www.svk.se/siteassets/aktorsportalen/samhallsplanering/dokument/elnat-i-fysisk-planering.pdf 
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2.7 Energi och klimatpåverkan 
Fysisk planering är ett av viktiga områden för att minska energiförbrukning 
och klimatutsläpp. Det är viktigt att i strategiskt energi- och klimatarbete och 
i det översiktliga planarbetet beakta de nationella målen.  

Under 2017 fattade riksdagen beslut om ett klimatpolitiskt ramverk för 
Sverige med nya klimatmål till 2030, 2040 och 2045, en klimatlag och ett 
klimatpolitiskt råd. Klimatlagen trädde i kraft den 1 januari 2018.  

Det långsiktiga klimatmålet innebär att Sverige senast år 2045 inte ska ha 
några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå 
negativa utsläpp. Att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser betyder att 
utsläppen av växthusgaser från verksamheter i Sverige ska vara minst 85 
procent lägre år 2045 än utsläppen år 1990. 

Nuvarande översiktsplan berör frågor om klimat och energi, men bör i 
kommande översiktsplan uppdateras och fördjupas utifrån nya 
kunskapsunderlag och den nya klimatlagen. I gällande översiktsplan anges att 
det finns en inaktuell energiplan från 1987 och att en ny plan bör upprättas. 
Enligt lagen om kommunal energiplanering (1977:439) ska varje kommun ha 
en aktuell plan för tillförsel, distribution och användning av el och denna bör 
sedan kopplas till översiktsplanen så att energisektorns mark- och 
vattenbehov kan tillgodoses. 

2.7.1 Energiförsörjning och energihushållning 

Bebyggelse och byggnadsverk som för sin funktion kräver tillförsel av energi 
ska enligt PBL lokaliseras på ett sätt som är lämpligt med hänsyn till 
energiförsörjningen och energihushållningen.  

Översiktsplanen bör bidra till att skapa förutsättningar för ett minskat 
energibehov och en trygg och hållbar energiförsörjning.  

Som en del av regeringens energiöverenskommelse från 2016 fastställdes ett 
mål om 100 procent förnybar energiproduktion till 2040. En ökad 
elproduktion från förnybara källor är därför, enligt Energimyndigheten, ett 
nationellt intresse, som måste få tillgång till mark- och vattenområden. 

Energimyndigheten skriver följande på sin hemsida: Idag pekar 
Energimyndighetens scenarier på att det kan komma att krävas en utbyggnad 
av förnybar elproduktion på upp emot 100 TWh i årlig energivolym för att 
täcka behoven till år 2040.  

Det kräver en fortsatt utbyggnad av både vindkraft och elnät. Dagens 
anläggningar kommer att behöva ersättas inom 15-20 år på grund av 
åldersskäl. Energimyndigheten har tagit fram 3 scenarier som fokuserar på 
befintliga drivkrafter i samhället, vilket är; vind, sol och kraftvärme där 
landbaserad vindkraft är det som anses ha störst möjlighet att byggas ut på 
marknadsmässiga grunder.  

I Länsstyrelsens nya energi- och klimatstrategi72 ses länets möjligheter att 
bidra till detta som en möjlighet att skapa goda förutsättningar för länets 

                                                   
72 https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter/nyheter---
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näringsliv att utvecklas. Det finns god potential att bidra till ökad grad av 
självförsörjning energimässigt. Under 2017 var elproduktionen i länet 92 
procent av förbrukningen i länet (förnybart producerad el).  

Den 4 oktober 2010 antogs ett tematiskt tillägg för vindkraft till Ockelbos 
översiktsplan. I kommande översiktplanearbete är det viktigt att ta ställning 
till om vindkraftsplanen ska arbetas om och ingå i den kommuntäckande 
översiktsplanen.  

På GIS-webbtjänsten Vindbrukskollen73 finns uppgifter om planerade och 
byggda vindkraftverk. Databasen innehåller även uppgifter om vindkartering 
samt övriga intressen, t.ex. skyddade områden. Vindbrukskollen är ett bra 
underlag för kommunal planering av lokalisering av vindkraft.  

Gällande solenergi bör kommande översiktsplan visa hur kommunen kan 
underlätta och stimulera en ökad utbyggnad av solceller och solvärme. Med 
hjälp av en solkarta kan potentialen för el- och värmeproduktion från solen 
bedömas. En solkarta kan därmed fungera som ett bra verktyg i den fysiska 
planeringen. Läs mer på Energimyndighetens hemsida74 och få inspiration 
från Borlänge kommun som tagit fram en solkarta75.   

2.7.2 Översiktsplanering för minskad klimatpåverkan 

För att uppnå de nationella energi- och klimatmålen krävs en kombination av 
energieffektivisering, övergång till förnybara energikällor och ett minskat 
transportbehov. Översiktsplanen utgör ett viktigt instrument för att i ett tidigt 
skede integrera klimat- och energifrågor i den fysiska planeringen.  

I den regionala energi- och klimatstrategin för Gävleborg beskrivs 
Länsstyrelsens uppdrag inom energi- och klimatområdet är att med ett 
långsiktigt perspektiv främja, samordna och leda det regionala arbetet för ett 
ökat genomslag av de nationella klimat- och energimålen inom olika 
sakområden. Kommunerna har en mycket viktig roll i det arbetet genom sina 
energiplaner/strategier. Samhällsplaneringen är ett viktigt verktyg för 
planering av transport- och resurseffektiva samhällen. Ett mål för länet är att 
samhällsplaneringen i större utsträckning ska integrera energi- och 
klimataspekter i det löpande arbetet för att lägga grunden till ett 
koldioxidsnålt samhälle. Länsstyrelsens övergripande mål är att länet inte 
överskrider den koldioxidbudget som krävs för att nå Parisavtalet och att länet 
är klimatneutralt till 2035. Dessutom ska länets energianvändning vara 50 
procent effektivare jämfört med 2005.76 

2.8 Civilt försvar  
Samhällsplaneringen är ett viktigt instrument i återuppbyggnaden av det 
civila försvaret. Det kan därför vara bra att lyfta frågor om det civila försvaret 
och den verksamhet som ansvariga aktörer, i detta fall kommunen, ska 
bedriva för att göra det möjligt för samhället att hantera situationer när 
beredskapen i Sverige höjs.  
                                                   
73 https://www.vindlov.se/sv/vindbrukskollen1/vindbrukskollens-kartor/  
74 https://www.energimyndigheten.se/fornybart/solelportalen/  
75 https://www.borlange.se/bygga-bo-och-miljo/energi-och-uppvarmning/solenergi/  
76 https://www.lansstyrelsen.se/gavleborg/om-lansstyrelsen-i-gavleborg/nyheter-och-press/nyheter/nyheter---
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Det kan vara bra att känna till att Myndigheten för samhällsskydd och 
beredskap (MSB) bedömer att avveckling av anläggningar, materiel med 
mera för civilt försvar behöver upphöra. Ledningscentraler i bergrum behöver 
fortsätta att hållas i malpåse tills ytterligare inriktning kan ges. Det kan finnas 
fall då avveckling eller försäljning kan vara motiverat, men då bör man ha en 
dialog med MSB och med ansvarig länsstyrelse först.  

MSB har en central roll i arbetet med att stärka samhällets förmåga att 
förebygga och hantera kriser och krig. Under år 2017 gjorde MSB en analys 
över hur skyddet av civilbefolkningen under höjd beredskap bör anpassas till 
nuvarande förhållanden, inkluderande en inriktning för 
skyddsrumsverksamheten och räddningstjänsten under höjd beredskap. Mer 
information från MSB finns i på deras hemsida77. 

2.9 Sociala aspekter i planeringen 
I PBL står att planläggning ska främja en från social synpunkt god livsmiljö 
som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper (2 kap 3 § 2p). För 
att uppnå en socialt hållbar utveckling, vilket är en förutsättning för en hållbar 
utveckling, krävs att kommunen arbetar med de långsiktiga sociala aspekterna 
i sin översiktsplan. Det handlar om att bygga ett samhälle där allas 
grundläggande rättigheter respekteras och inga grupper diskrimineras. Miljöer 
ska vara användbara för alla människor, oavsett kön, ålder, religion, etnicitet, 
sexuell läggning, könsidentitet/könsuttryck eller funktionsvariation.  

För att få med sig den sociala aspekten av hållbar utveckling in i 
översiktsplaneringen behövs kunskap om hur det ser ut i samhället. 
Könsuppdelad statistik är ett viktigt planeringsunderlag men också breda 
medborgardialoger där en bred samrådsprocess är av betydelse för att skapa 
delaktighet men framför allt för att få in den kunskap som behövs i 
planarbetet.  

Inför arbetet med översiktsplanen kan kommunen göra en kartläggning och 
analys av kvinnor och män, pojkar och flickors behov och förutsättningar i 
kommunen. Det kan exempelvis handla om hur kvinnor respektive män 
använder kollektiva färdmedel eller hur kvinnor respektive män upplever 
trygghet. På samma sätt behövs en konsekvensanalys med barn i fokus 
eftersom barns behov av den fysiska miljön är annorlunda än vuxnas. Det kan 
handla om säkra platser där pojkar och flickor spontant kan leka och umgås 
men också om inbjudande platser som passar ungdomar. Äldres och 
funktionsnedsattas behov av tillgängliga miljöer bör också uppmärksammas.  

En tillgänglig och användbar livsmiljö i den översiktliga planeringen handlar 
om att tillgängliggöra olika funktioner i den fysiska miljön oavsett rörelse- 
och orienteringsförmåga. Det gäller exempelvis kultur- och fritidsaktiviteter, 
kollektivtrafik, offentliga byggnader och mötesplatser. Att skapa ett 
bostadsutbud utan segregation som tillgodoser allas bostadsbehov är också en 
central fråga i sammanhanget. En översiktsplan som innehåller strategier för 
att göra den fysiska miljön anpassad för olika former av 
funktionsnedsättningar skapar förutsättningar för ett mer tillgängligt och 
inkluderande samhälle. 
                                                   
77 https://www.msb.se/sv/amnesomraden/krisberedskap--civilt-forsvar/  
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Sammanfattningsvis anser Länsstyrelsen att kommunen bör behandla frågor 
om mänskliga rättigheter, tillgänglighet, delaktighet, jämställdhet, trygghet, 
barnperspektiv, integration och folkhälsa i kommande översiktsplanearbete.  

2.10 Bostadsförsörjning 
Det nationella målet för bostadspolitiken är en långsiktigt väl fungerande 
bostadsmarknad där konsumenternas efterfrågan möter ett utbud av bostäder 
som svarar mot behoven. Bristen på lämpliga bostäder kan hämma 
kommunens utveckling och tillväxt. 

Under senare år har människors ökade rörlighet skapat förutsättningar för 
kommunövergripande arbetsmarknads-, bostads- och serviceregioner. 
Pendling sker inom allt större områden och kommungränsen får allt mindre 
betydelse. Kommunen måste därför hänsyn till vad som händer i andra 
kommuner och ta ställning till hur detta påverkar behovet av 
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. Frågor om 
bostadsförsörjning är därför en tydlig mellankommunal och regional fråga.  

Sedan 1 juli 2014 har det i PBL preciserats att översiktsplanen ska redovisa 
hur kommunen avser att tillgodose det långsiktiga behovet av bostäder. Hur 
kommunen avser att tillgodose behovet av bostäder kan lämpligen preciseras i 
tid och rum i översiktsplanen, det vill säga genom en redovisning av var och 
när de nya bostäderna bör komma till stånd. Om det krävs större 
exploateringar, eller större omvandlingar av befintliga områden för att 
tillgodose behoven, kan sådana områden avgränsas på en karta så att det blir 
tydligt hur behovet ska tillgodoses. Tidpunkten då bostäderna ska komma till 
stånd kan naturligtvis bara vara ungefärlig. Om det framgår av kommunens 
riktlinjer för bostadsförsörjningen vilken typ av bostäder det är som behövs, 
kan det vara lämpligt att även redovisa detta i översiktsplanen.  

Nytt är också att bostadsbyggandet och utveckling av bostadsbestånd förts in 
som allmänt intresse i PBL för att tydliggöra kopplingen mellan planläggning 
i PBL och möjligheterna att tillgodose det kommunala 
bostadsförsörjningsbehovet.  

Kommunernas bostadsförsörjningsansvar utgår först från det strategiska 
dokumentet Riktlinjer för bostadsförsörjning enligt bostadsförsörjningslagen 

(2000:1383)78, som ska antas av kommunfullmäktige under varje 
mandatperiod. I den omarbetade lagen från 2014 preciseras vad som måste 
uppfyllas. Nytt är att kommunerna i riktlinjerna ska redovisa hur hänsyn 
tagits till relevanta nationella och regionala mål, planer och program av 
betydelse för bostadsförsörjningen.  

Ockelbo kommun har inga riktlinjer för bostadsförsörjningen. Senast frågan 
behandlades var i ett bostadsförsörjningsprogram som togs fram 2015, som 
gällde till 2018. I kommunens framtida riktlinjer är frågan om vilka slags 
bostäder som behövs för att möta det behov och den efterfrågan som finns 
viktig att behandla. Riktlinjerna är sedan tänkt att användas som underlag till 
kommunens översiktsplan. Som hjälp i arbetet med att ta fram riktlinjer för 

                                                   
78 https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20001383-om-

kommunernas_sfs-2000-1383  

90

https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20001383-om-kommunernas_sfs-2000-1383
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/lag-20001383-om-kommunernas_sfs-2000-1383


 

 

38 

bostadsförsörjningen har Boverket tagit fram en ny handbok som finns 
tillgänglig på deras hemsida79.  

Bostadsmarknadsenkäten för år 2019 visar att det råder obalans på 
bostadsmarknaden i stora delar av länet, med ett underskott på bostäder i 
centralorten i åtta av länets tio kommuner. I kommunernas övriga orter råder 
det däremot balans i sju av tio kommuner. Ockelbo kommun följer 
majoriteten och bedömer att det råder underskott i centralorten och att det är 
balans i kommunens övriga delar, men att det i kommunen som helhet råder 
underskott av bostäder.  

Sedan 1 mars 2016 gäller lagen (2016:38) om mottagande av vissa nyanlända 
invandrare för bosättning. Den anger att en kommun är skyldig att efter 
anvisning ta emot en nyanländ för bosättning i kommunen. Utöver de 
anvisade nyanlända bosätter sig nyanlända på egen hand i en kommun, vilket 
sker i stor utsträckning.  

Under åren 2015-2018 har drygt 300 nyanlända vuxna och barn, bosatt sig på 
egen hand eller via anvisning, i Ockelbo kommun. Mottagandet av nyanlända 
har kraftigt minskat sedan 2015 men kommunen behöver ha en fortsatt 
beredskap att ta emot nyanlända för bosättning utifrån gällande lagstiftning. 
Tillgången på bostäder som matchar behoven är då en viktig utgångspunkt. 
Länsstyrelsen beslutar varje år om kommuntal, det vill säga hur många 
nyanlända som en kommun ska ta emot via anvisning, och för 2020 är 
kommuntalet 10 för Ockelbo. 

2.11 Arkitektur och gestaltad livsmiljö 
I proposition 2017/18:110 föreslås ett nytt nationellt mål för arkitektur och 
gestaltad livsmiljö80. Arkitektur, form och design ska bidra till ett hållbart, 
jämlikt och mindre segregerat samhälle med omsorgsfullt gestaltade 
livsmiljöer, där alla ges goda förutsättningar att påverka utvecklingen av den 
gemensamma miljön. Eftersom de stora samhällsutmaningarna såsom 
segregation, bostads- och klimatfrågan har stor relevans för främjandet av en 
hållbar utveckling, är det viktigt att beakta dessa aspekter redan i 
översiktsplanen. Läs mer om arkitektur och gestaltad livsmiljö på Boverkets 
hemsida81.  

3. Nationella och regionala mål, planer 
och program 

Både på nationell och internationell nivå finns övergripande mål och 
strategier för ett hållbart samhällsbyggande. Utgångspunkten är att vi 
människor inte får leva i dag på ett sätt som förstör våra barns och framtida 
generationers möjlighet att leva ett bra liv. 

Översiktsplanen ska ange hur kommunen i den fysiska planeringen avser att 
ta hänsyn till och samordna översiktsplanen med relevanta nationella mål, 

                                                   
79 https://www.boverket.se/sv/kommunernas-bostadsforsorjning/  
80 https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/  
81 https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/arkitektur-och-gestaltad-livsmiljo/arkitekturpolitiken/  
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planer och program av betydelse för en hållbar utveckling. Det är kommunen 
som avgör vilka mål som är relevanta att ta upp i sin översiktsplanering.  

I översiktsplaneutredningen som kom sommaren 2018 (SOU 2018:46 del 1) 
föreslås dock att kravet på att översiktsplanen ska ta hänsyn till relevanta 
nationella mål, planer och program ska tas bort. Kravet på detta föreslås 
ersättas av en nationell strategi för fysisk planering. Det är i skrivande stund 
inte klarlagt när i tiden utredningen går vidare som en proposition. 
Länsstyrelsen vill ändå upplysa om att det eventuellt kommer förändringar 
kring översiktsplanearbete utifrån att ett framtagande av översiktsplanen sker 
över flera år.   

3.1 Agenda 2030 
Agenda 2030 består av 17 globala mål för hållbar utveckling som tagits fram 
av FN82. Av dessa 17 mål är det flera som direkt kan kopplas till 
översiktsplanen och kommunernas långsiktiga arbete med hållbar utveckling. 
Här kan särskilt nämnas målen för hälsa, jämställdhet, vatten, klimat och 
infrastruktur. Mål 11 om hållbara städer kan ses som ett övergripande mål för 
bebyggelse och fysisk planering. 

3.2 Sammanställning av mål 
På PBL Kunskapsbanken har Boverket listat alla nationella mål som är 
relevanta för den fysiska planeringen83. De är uppdelade i fem olika 
kategorier: Demografi, Bebyggelse, Ekonomi, Natur & Miljö samt 
Infrastruktur. Boverket har också på regeringens uppdrag format en vision för 
stadsutvecklingen ”Vision Sverige 2025”. Tolv Sverigebilder visar alternativa 
vägar för framtidens fysiska samhällsplanering och beskriver den riktnings-
ändring som krävs för att vi ska nå ett hållbart samhälle år 205084. På PBL 
Kunskapsbanken finns också en vägledning om översiktsplanering för 
minskad klimatpåverkan, med koppling till Sveriges miljömål85. 

3.3 Miljömålen 
Sveriges riksdag har som mål att lämna över ett samhälle till nästa generation 
där de stora miljöproblemen är lösta utan att orsaka ökade miljö- och 
hälsoproblem utanför Sveriges gränser. För att styra arbetet har 16 
miljökvalitetsmål beslutats. De regionala målen är samma som de nationella 
inklusive preciseringar. Målen utgör en viktig grund för länets miljöarbete 
och berör samt kräver insatser från offentlig sektor, näringsliv och av 
intresseorganisationer. De regionala miljömålen kan ses som Gävleborgs 
bidrag till att de nationella miljökvalitetsmålen på sikt ska kunna nås. De 
regionala miljömålen har i de flesta fall år 2020 som slutmål. Ockelbo 
kommun skrev 2015 en överenskommelse med Länsstyrelsen med åtaganden 
om utvalda åtgärder ur åtgärdsprogrammet. Överenskommelsen är därför en 
viktig del i kommande översiktplanearbete, liksom kommande 
åtgärdsprogram och överenskommelser för det regionala miljömålsarbetet. 
                                                   
82 https://www.globalamalen.se/om-globala-malen/  
83 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/Allmant-om-PBL/teman/nationella-mal1/  
84 https://sverige2025.boverket.se/  
85 https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/oversiktsplan/allmanna-

intressen/klimatpaverkan-och-oversiktsplanering/  
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3.4 Regional utvecklingsstrategi 
Region Gävleborg har ansvaret att samordna det regionala tillväxtarbetet i 
länet. En ny regional utvecklingsstrategi (RUS) är under framtagande och 
kommer att antas i juni 2020. Inom ramen för RUS-arbetet har också en 
nulägesanalysen Hållbar regional utveckling och tillväxt i Gävleborg – 
Nulägesanalys 2019 tagits fram. Nulägesanalysen är ett relevant underlag för 
kommande översiktsplanering86. 

Administrativa synpunkter 
En översiktsplan ska kunna förstås och användas av många olika personer, 
både av professionella och av privatpersoner. Det är därför viktigt att 
översiktsplanen är begriplig och överskådlig. Kartmaterial har en central roll 
för att göra en översiktsplan tillgänglig för många. Det är därför viktigt att 
kartmaterial och illustrationer är tydliga och läsbara.  

När kommunen har beslutat om översiktsplanens aktualitet ska beslutet 
skickas till Länsstyrelsen, Boverket, berörda kommuner, regionplaneorgan, 
regioner och regionala samverkansorgan. 

 

Bilagor: 
1. Riksintressen för kulturmiljövården i Ockelbo kommun, 

värdebeskrivningar 1996 (PDF) 
2. Riksintressen för kulturmiljövården i Ockelbo kommun, ett 

kunskapsunderlag 2018 (under revidering) (PDF) 
3. Förorenade områden i Ockelbo kommun (Excel) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
86 https://www.regiongavleborg.se/regional-utveckling/om-regional-utveckling/regional-utvecklingsstrategi/ 
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Borgmästarplan, 801 70 Gävle, tel 010-225 10 00 
www.lansstyrelsen.se/gavleborg 

 

 

Länsstyrelsen Gävleborg ansvarar för att beslut från riksdag och 
regering genomförs samt att samordna den statliga verksamheten i länet. 
Vi är en kunskapsorganisation som arbetar tvärsektoriellt med flera olika 
sakfrågor från landsbygdsutveckling, miljömålen, biologisk mångfald och 
djurskydd till flykting- och integrationsfrågor hållbar samhällsplanering och 
krisberedskap. 

Vår värdegrund bygger på tre ord, handlingskraft, professionalitet, och 
förståelse och ska genomsyra allt vi gör på alla nivåer. 
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Förord 
 
Översiktsplanen är ett viktigt strategiskt styrdokument som ska föra vår gemensamma framtid 
mot VISION 2020. I Ockelbo finns det nära och naturliga livet. Här finns utrymme för var 
och en att odla en personlig och lustfylld relation till naturen – grunden för liv och hälsa. Här 
är det tydligt att vi uppskattar vår plats på jorden, tar ansvar, vårdar och utvecklar den. 
 
Denna kommunomfattande översiktsplan för Ockelbo kommun har utarbetats av en 
arbetsgrupp i samråd med berörda förvaltningar, myndigheter och allmänhet. 
Planen har utarbetats med kommunstyrelsen som styrgrupp, tillväxtutskottet som 
referensgrupp och med VISION 2020 som underlag. 
 
Översiktsplanen är vägledande genom sina målformuleringar, rekommendationer samt är ett 
viktigt kunskapsunderlag. 
Vi hoppas och tror att översiktsplanen är till stor hjälp i kommunens arbete med framtids-
frågor allt ifrån visioner, detaljplaner och annan bebyggelseutveckling till bevarandefrågor 
som kan gälla bland annat kulturminnesvård och naturvård. 
 
Denna skrift med kartbilagor utgör den skrivna versionen av översiktsplanen. 
Ett omfattande källmaterial finns lagrat i digitalt bibliotek och avsikten är att planen även 
skall finnas tillgänglig digitalt. Temakartor för handläggande personal kommer även att kunna 
tas fram. 
 
Ett stort tack till såväl Ockelbobor, personal, och andra som bidragit till denna översiktsplan. 
 
 
Ockelbo i oktober 2012     
 
 
 
Magnus Jonsson    
Kommunstyrelsens ordförande 
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1. Inledning 
 
Enligt plan- och bygglagen, PBL, 4 kap skulle varje kommun före 1 juli 1990 ha antagit 
en översiktsplan som omfattar hela kommunen. Ockelbo kommun antog sin 
kommunomfattande översiktsplan 1990-11-20. 
Planen innehåller fördjupningsområden i tätorterna Ockelbo, Jädraås, Lingbo och 
Åmot. 
Dessförinnan hade 6 fördjupningar av översiktsplanen antagits för: 

- Ockelbo tätort och hela tätortsområdet 1980-04-28 
- Lingbo 1979-06-18 
- Åmot 1977-06-27 
- Jädraås 1980-04-28 och  
- Vallsbo- Pålmyra- Gammelfäbodarna 1982-04-26. 
 

Förslag finns även upprättade för Vittersjön och för sjön Mångeln.I gällande 
kommunomfattande översiktsplan redovisas fördjupade översiktsplanerna för Lingbo, 
Åmot och Vallsbo- Pålmyra- Gammelfäbodarna som gällande. 
En redovisning sker under kapitlet Bebyggelseutveckling och bevarande, Ö-områden, 
av vilka översiktsplaner som föreslås fortsätta att gälla, arbetas in i denna översiktsplan 
eller upphör att gälla. 
 
 
1.1 Översiktsplanens syfte 
Översiktsplaneringen har genom lagändringar och internationella åtaganden fått en vidgad 
uppgift att förvalta och utveckla natur- och kulturlandskapet och den byggda miljön så att 
miljöproblem förebyggs och hushållning med mark, vatten, energi och råvaror främjas. 
 
Översiktsplanearbetets nya inriktning kan sammanfattas i följande punkter: 
- Översiktsplanen ska främja en hållbar utveckling 
- Verka för en hushållande bebyggelsestruktur 
- Slå vakt om gröna värden 
- Bidra till att kretsloppsteknik införs 
- Skydda vatten som resurs 

Planen skall ge en samlad information om hur kommunen anser att allmänna intressen och 
miljö- och riskfaktorer ska beaktas vid beslut om användningen av mark- och 
vattenområden.  
Av planen ska framgå  
- grunddragen för den avsedda användningen av mark- och vattenområden.  
- kommunens syn på hur den byggda miljön skall användas, utvecklas och bevaras.  
- hur kommunen avser att tillgodose riksintressen och följa gällande miljökvalitets-

normer. 
- hur man tar hänsyn till och samordnar översiktplanen med relevanta nationella och 

regionala ställningstagande, planer och program av betydelse för en hållbar 
utveckling. 

- LIS-områden, landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen. 
 

Översiktsplanen ska behandla långsiktiga och strategiska frågor när det gäller mark- 
och vattenanvändning samt byggande. Planens funktion är att utgöra ett besluts-
underlag av programmässig och vägledande art. Planen har ej någon bindande verkan 
mot vare sig myndigheter eller enskilda. I sådana områden där rättsverkan krävs för att 
säkerställa syftet med översiktsplanen kan t ex områdesbestämmelser eller detaljplan 
upprättas.  
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Plan- och bygglagen har ändrats ett flertal  
gånger sedan den gällande översiktsplanen  
upprättades. 
Nya krav ställs på översiktsplanen bla: 

 
Den skall vara aktuell och behandlas i KF varje  
mandatperiod, en sk aktualitetsförklaring. 

 
Översiktsplanens innebörd och konsekvenser  
skall kunna utläsas utan svårighet. Den skall  
vara tydlig. 

 
Riksintressen enligt miljöbalken skall anges  
särskilt. 
 
 
1.2 Översiktsplanens innehåll 
Planeringsförutsättningar 
Planeringsförutsättningar är en allmän beskrivning av kommunen som innefattar kommunens 
läge i regionen och kommunens andra allmänna förutsättningar som exempelvis befolkning, 
näringsliv och service.  
 
Måldokument 
Kapitlet redovisar måldokument i olika nivåer som påverkar översiktsplanens innehåll. 
Dessutom finns mål redovisade för varje allmänt intresse. 
 
Planförslag med allmänna intressen samt bebyggelseutveckling och bevarande 
Med avvägningar mellan olika allmänna intressen som grund tar planen ställning till 
grunddragen ifråga om avsedd mark- och vattenanvändning och till utveckling och 
bevarande av den byggda miljön i olika områden. Riksintressen skall tillgodoses och 
gällande miljökvalitetesnormer skall iakttas.  
 
Miljö- och riskfaktorer 
Redovisningen av miljö- och riskfaktorer avser dels framtida klimatpåverkan samt risk för 
översvämning, ras och skred dels områden med särskilda miljöproblem som behöver 
beaktas vid planeringen, exempelvis bullerstörda områden, områden med höga halter 
luftföroreningar, områden med föroreningar i marken eller områden som är särskilt känsliga 
för olika störningar eller påverkan. 
Riskfaktorer redovisas för sådana områden som kräver särskild uppmärksamhet exempelvis 
översvämningshotade områden eller områden med anläggningar och verksamheter som 
innebär särskilda risker för omgivningen. 
 
Miljökonsekvensbeskrivning 
Miljökonsekvensbeskrivningen har en nyckelfunktion i översiktsplanen. Den har ett brett 
perspektiv och ger sociala, ekonomiska och miljömässiga konsekvenser på en övergripande 
eller principiell nivå av planens förslag. Genom att konsekvenserna beskrivs kan åtgärdernas 
genomförbarhet bättre bedömas. Miljökonsekvens-beskrivningen redovisas som en bilaga till 
planen. 
 
Dokument och kartskikt 
Översiktsplanen utgöres i princip av två delar. Den utgöres dels av en digital kunskapsdel/ 
underlagsmaterial som har en löpande uppdatering och utgörs av en databas med 
kvalitetssäkrade kartskikt och dels av själva översiktsplanedokumentet som prövas av 
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kommunfullmäktige genom en aktualitetsförklaring en gång per mandatperiod och antas i ett 
särskilt beslut.  
 
 
1.3 Läsanvisning till översiktsplanedokumentet 
För att underlätta läsning och förståelse av översiktsplanen följer här en läsanvisning. 
Översiktsplanen består av en textdel och tre kartor.  
 
Textdelen 
Kapitel 1-4  utgör bakgrundsmaterial innefattande avsnitten Inledning, Planarbetets 

uppläggning, Planeringsförutsättningar samt Måldokument.  
 
Kapitel 5  Planförslaget, består av avsnitten Mark- och vattenanvändning, 

Bebyggelseutveckling och bevarande, Riksintressen, Regionala och 
mellankommunala intressen, Miljökvalitetsnormer samt Miljö- och Riskfaktorer.  
Varje avsnitt är uppbyggt med först Mål, sedan en kort Beskrivning och sist 
Rekommendationer för eventuella förändringar som kan bli aktuella. 

Kapitel 6  består av en Miljökonsekvensbeskrivning 
 
Kartorna 
Kartorna utgöres av lösa bilagor för att lätt kunna finnas till hands bredvid texten och deras 
innehåll redovisas allra först i kapitel 5. 
-     Mark- och vattenanvändningskarta  
- Rekommendationskarta 
- Miljö- och Riskkarta 
 
Områdena på kartorna är översiktligt redovisade och gränserna ska ses som ungefärliga. 
Sambandet mellan text och kartor gäller särskilt mark- och vattenanvändningskartan samt 
rekommendationskartan. 
J-områden utgöres av jordbruksmark där detta intresse dominerar och rekommendationer 
för dessa områden återfinns under Jordbruk och J-områden. 
S-områden utgöres av skogsmark osv …, F av friluftsliv, N av naturvärden, K av kultur-
värden, U-områden av utredningsområden, Ö-områden av områden där fördjupnings-
studier skett och LIS-områden där bebyggelse inom strandskyddat område kan bli aktuellt 
med hänsyn till utvecklingen av landsbygden. 
 
Om Du vill läsa om ett särskilt intresse, exvis naturvård, tittar Du under Planförslag, Mark- 
och vattenanvändning, Naturvärden. 
Om Du vill läsa om ett visst område tittar Du på Rekommendationskartan och ser vilket 
intresse som dominerar, exvis N4. Sedan tittar Du under Planförslag, Mark- och 
vattenanvändning, Naturvärden, N4-området. 
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2. Planarbetets uppläggning 
 
2.1 Arbetsorganisation 
Kommunstyrelsen och i vissa lägen kommunstyrelsens presidium är styrgrupp för arbetet 
med tillväxtutskottet som referensgrupp.  
Referensgruppen består av: 
Magnus Jonsson, Sölve Malm, Sune Lang, Birger Larsson och Marit Rempling, som ersatt 
Thorsten Åstrand hösten 2012. 
Vid behov sker samverkan med kommunledningsgruppen. 
  
Arbetsgruppen består av: 
Ragnar Darle, planarkitekt  
Anna Hansson kommunekolog och miljöstrateg 
Lars Sjödin, kommunchef, from 1.10.2011 
Charlotta Ryd, bygg- och miljöchef, from hösten 2012 
Mats Ökvist, ArcArt Bollnäs, plankonsult och projektledare, from 1.10.2011 
Sölve Eriksson, Maps4u, kartkonsult 
 
Mikael Elmesjö Bygg- och miljöchef, tom 30.9.2011 
Karin Strömberg, utvecklingschef, tom 2011 
Även andra har deltagit i arbetet. 
 
2.2 Planförslag 
Den nya översiktsplanen är kommuntäckande, d.v.s. omfattar Ockelbo kommuns hela 
geografiska yta.  
Fördjupningsstudier sker i centralorten och de större samhällena, d.v.s. för Ockelbo, 
Jädraås, Lingbo och Åmot.  
Viktiga frågor att behandla är bl.a. nya områden för permanent- och fritidsboende, hästgårdar 
samt attraktivt boende och verksamheter i bla landsbygdutvecklingsområden i strandnära 
lägen. 
Vidare studeras bla industrimark och mark för andra verksamheter, friluftsliv och rekreation, 
kommunikationer, särskilt förbifart väg 272 för norra delen av centralorten samt ny 
järnvägssträckning från järnvägsstationen till Mo Grindar. Även kända konsekvenser av en 
vindkraftsutbyggnad behandlas vad avser lämpliga kraftledningssträckningar och placering 
av större ställverk. 
 
2.3 Underlag 
Som exempel på aktuellt kommunalt underlagsmaterial kan nämnas:  
Naturvårdsprogrammet, översiktsplan tema vindkraft, fiskeplan, riktlinjer för hästhållning och 
bostadsförsörjningsprogram.  
Därutöver finns omfattande äldre kommunalt planeringsmaterial samt många regionala 
underlag. 
 
2.4 Vision 2020 och lokalt samt regionalt utvecklingsprogram 
Ockelbo kommuns nya vision 2020 och övergripande mål ska vara styrande i arbetet med 
översiktsplanen.  
Översiktsplanen kommer sedan att vara ett underlag i framtidsarbetet. 
Det regionala utvecklingsprogrammet (RUP) 2009-2013 är vägledande i tillämpliga delar. 
Ockelbos ambition bör vara att uppnå sin del i det regionala målet att ”Gävleborgs län ska 
öka sin folkmängd och vid utgången av 2013 är vi 280 000 invånare i länet”. Idag uppgår 
folkmängden till ca 276.000 personer 
Befolkningsmålet för Ockelbo är att kommunen skall inrymma fler än 6000 invånare. 
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2.5 Medborgardialog och demokratiprocess 
Det är viktigt med ett engagemang från politiker under hela planprocessen. 
Befolkningens delaktighet fångas via återkommande dialogmöten ute i byarna samt i 
centralorten.  
Erfarenheterna från tidigare medborgardialoger tas tillvara. Som exempel kan nämnas det 
nyligen genomförda projektet ”Hållbart Ockelbo” samt det sedan länge upparbetade 
samarbete som finns med byaråden.  
 

 
Samrådsmöte i Lingbo våren 2011                   Foto: Mats Ökvist 
 
2.6 Tidplan 
Startpunkten för arbetet med översiktsplanen har förskjutits, bl.a. har arbetet med översikts-
planen för vindkraft tagit utrymme i anspråk. Därför har den ursprungliga tidplanen 
omarbetats. 
Tidplanen får vid behov revideras ytterligare. 
 
Projektstart:  Februari 2009 
Program: Något formellt program tas ej fram. Gällande översiktsplan med 

fördjupningar samt övrigt kunskapsunderlag utgör grund för 
arbetet kompletterat med politiska måldiskussioner. 

Medborgardialoger:  Våren 2011 
Samrådsversion:  Hösten 2011 
Samråd:   Hösten 2011 -Våren 2012 
Utställning:   Hösten 2012 
Antagande:   Våren 2013 
 
 

108



 6

3. Planeringsförutsättningar 
 
3.1 Historik 
Bosättning och bebyggelse 
Stenålder, vikingatid och järnålder 
De tidigaste spåren av människor i Ockelbotrakten kan, genom olika fynd dateras till 
stenåldern. Några fynd från bronsåldern finns inte, däremot föreligger det talrika minnen och 
lämningar från vikingatiden och järnåldern. Den förhistoriska bebyggelsen i Ockelbo var 
koncentrerad till stränderna vid Bysjön. Längre ut i skogsmarken, längs ådalar och 
sjöstränder, växte så småningom den bebyggelse fram som var knuten till fäbodväsen och 
foderfångst. Vid medeltiden var större delen av kommunens areal ännu obebyggd.  
 
Finländsk invandring 
Den stora förändringen i bebyggelsen utanför den gamla centralbygden inträffade i början på 
1600-talet genom finländsk invandring. Den finska befolkningen bosatte sig i de yttre 
skogsområdena, framförallt i väster där de bröt ny mark och försörjde sig på svedjebruk.  
 
Emigrationen 
Från mitten av 1800-talet och under en nittioårsperiod emigrerade ca 3.500 personer till 
Amerika från Ockelbo. Socknen är därmed, relativt sett, en av landets större emigrations-
bygder.  
 
Näringarna 
Boskapsskötsel 
Boskapsskötsel med fäboddrift liksom jakt och fiske har sannolikt tidigt tillhört basnäringarna 
i socknen. Under den förhistoriska tiden förekom också en lågteknisk järnframställning där 
myrmalm användes.  
 
Järnhantering 
Järnhanteringen utvecklades under l600-talet och Ockelbo blev järnbruksbygd. Som 
binäringar förekom kolning, tjärbränning och sågning samt körslor för brukens behov.  
Malmtillgången var obetydlig och måste fraktas långa vägar från Svärdsjö, Torsåker och 
Norberg till de bruk (bl a Wij, Brattfors, Åbron, Jädraås och Åmot) som gemensamt kom att 
benämnas Ockelboverken. Järnhanteringen krävde bra kommunikationer och under den 
senare delen av l800-talet byggdes därför järnvägsnätet upp med en järnväg från Vintjärns  
gruvor till Norrsundet (DONJ). Runt sekelskiftet blev det allt svårare att få avsättning för 
järnet varför koncentration skedde till ett fåtal bruk.  
 
Industrialismen 
Efter l86O-talet började industrialismen göra sig gällande i Ockelbo. Genom tillkomsten av 
norra stambanan förbättrades kommunikationerna avsevärt och flera småföretag sökte sig till 
Ockelbo. Sågverks- och massaepoken inleds under l870-talet där avverkning och sågning av 
trävaror nu får en helt annan omfattning än tidigare.  
Vid den här tiden byggdes även två större sågverk i Ockelbo, Bosågen och Frankssons såg. 
Ockelbo blev en betydande stationsort och ett modernt samhälle växte fram. Därefter  
har näringslivet successivt omvandlats till dagens differentierade näringsliv.  
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3.2 Naturgeografiska förhållanden  
Topografi, geologi 
Ockelbo karaktäriseras av ett skulpterat bergkullandskap med relativt stora höjdskillnader 
(60-400 m ö h).  
Den dominerade jordarten är den av inlandsisen bildade moränen. Högsta kustlinjen ligger 
vid 200-220 m ö h. I nordsydlig riktning löper Enköpingsåsen och i anslutning till denna  
finns avlagringar av sand och finkornigare sediment t ex kring Ockelbo och Lingbo.  

Klimat  
Årsmedeltemperaturen är knappt +4 gr C i kommunens västra del och drygt +4 gr C i östra 
delen. Årsmedelnederbörden är 600-650 mm med ett minimum i mars och maximum under 
juli och augusti.  

Vegetation 
Ockelbo är en utpräglad skogsbygdskommun. Av den totala arealen på 1135 km2 utgör 891 
km2 produktiv skogsmark, 66 km2 är inlandsvatten, 34 km2 åkermark och 144 km2 består av 
övrig mark. 
 
3.3 Befolkning 
Åldersstruktur  
Kommunens ålderspyramid är typisk för en landsbygdskommun dvs fler äldre och färre yngre 
än riksgenomsnittet  

Befolkningsutveckling  
Ockelbo kommuns folkmängd har minskat drastiskt efter kriget, från drygt 8000 till 6500 år 
1990. Den största minskningen skedde mellan 1955 och 1975 då över tusen personer för-
svann. Befolkningsnivån har därefter varit relativt konstant. 
Ockelbo kommun är till antalet en av landets minsta kommuner med ca 6000 invånare. 
Befolkningstätheten är 6 personer per km2  
 
Nedan visas befolkningsutvecklingen enligt SCB:s statistik därefter. 
 
Hela kommunen                             den 1 november 2002  2010 
    6096  5936 
 
 
Tätorter  1990 1995 2000 2005 2010 
Ockelbo tätort 2892 2954 2739 2709 2724 
Lingbo tätort  525  517  482  421   429 
Jädraås tätort  307  275  279  243   220 
Åmot tätort    291  296  322  306   277 
 
 
3.4 Miljö- och riskfaktorer 
Dessa faktorer behandlas särskilt under avsnitt 5.2 Miljö- och Riskfaktorer som 
klimatförändringar, risk för översvämningar samt ras- och skred. 
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4. Måldokument 
4.1 Nationella 
Nationella miljökvalitetsmålen  
De 16 miljökvalitetsmålen kvarstår. Miljökvalitetsmålen ska vara ambitiösa och utmanande, 
men också realistiska. Regeringen föreslår en något förändrad bedömningsgrund som tar 
hänsyn till att naturen har lång återhämtningstid. 
I propositionen, Svenska miljömål - för ett effektivare miljöarbete (Prop.2009/10:155) föreslås 
att bedömningsgrunden ändras till att det tillstånd i miljön som miljökvalitets-målen uttrycker 
eller förutsättningarna för att nå denna kvalitet ska vara uppnådda inom en generation. Det 
har funnits starkt stöd för förändringen hos remissinstanserna. 
Tre av målen får nya formuleringar: Bara naturlig försurning, Säker strålmiljö och Giftfri Miljö. 

 
1. Begränsad klimatpåverkan  
Syfte: Minskade utsläpp av växthusgaser. Delmål 2008-2012: Att medelvärdet för perioden 
ska vara minst 4% lägre än utsläppen 1990. 
2. Frisk luft  
Syfte: Minskade utsläpp av svaveldioxid, kvävedioxid, marknära ozon (VOC). 
3. Bara naturlig försurning  
Syfte: Minskade utsläpp av svavel och kväve i mark och vatten. 
4. Giftfri miljö  
Syfte: Minskade utsläpp av metaller och andra ämnen som kan skada människors hälsa eller 
den biologiska mångfalden. 
5. Skyddande ozonskikt  
Syfte: Minskade utsläpp av ozonnedbrytande ämnen. 
6. Säker strålmiljö  
Syfte: Höjt skydd mot joniserande strålning från radioaktiva ämnen. 
7. Ingen övergödning  
Syfte: Minskade utsläpp av bland annat fosfor och kväve i vatten. 
8. Levande sjöar och vattendrag  
Syfte: Skydda och restaurera sjöar och vattendrag. 
9. Grundvatten av god kvalitet  
Syfte: Användning av mark och vatten får inte medföra negativa konsekvenser för 
grundvattnet. 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård  
Syfte: Bland annat minskat buller från båttrafik och skydd mot utrotningshotade fiskar och 
fåglar. 
11. Myllrande våtmarker  
Syfte: Bland annat skydd för utrotningshotade arter. 
12. Levande skogar  
Syfte: Bland annat skydd för utrotningshotade arter. 
13. Ett rikt odlingslandskap  
Syfte: Skydda kulturlandskapen och den biologiska mångfalden. 
14. Storslagen fjällmiljö  
Syfte: Minska skador på mark orsakade av mänsklig aktivitet och bevara den biologiska 
mångfalden. 
15. God bebyggd miljö  
Syfte: Bland annat bevara kulturhistoriskt värdefulla byggnader. Tätbebyggda områden så 
som städer och tätorter ska ha en hälsosam livsmiljö. Människor i städer ska inte behöva att 
utsättas för skadliga luftföroreningar, ljudnivåer eller höga radonhalter. 
16. Ett rikt växt- och djurliv  
Syfte: Bland annat bevara biologisk mångfald. 
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Sammanfattning - Möjligheter att nå målen 
Regeringen bedömer att det finns förutsättningar att med ytterligare åtgärder nå 11 av de 16 
miljökvalitetsmålen. Ett av målen, Skyddande ozonskikt, är på väg att nås med vidtagna och 
planerade åtgärder. 
Däremot är det fortfarande mycket svårt att nå fyra av målen, Begränsad klimatpåverkan, 
Giftfri miljö, God bebyggd miljö och Ett rikt växt- och djurliv, även om ytterligare åtgärder 
sätts in. Orsaken är naturens återhämtningsförmåga och andra förändringar som 
ofrånkomligen tar tid, samt beroendet av internationella insatser. 
 
4.2 Regionala 
Regionalt utvecklingsprogram Gävleborg 2009-2013 
- Möjligheter nära dig - 
Arbetet med att ta fram det regionala utvecklingsprogrammet har präglats av bred delaktighet 
bland många aktörer.  

Tillbakablick 
I Gävleborg påbörjades arbetet med RUP våren 2007.  
Arbetet utgår från ett underifrånperspektiv där kommunerna arbetar med att ta fram lokala 
utvecklingsprogram, LUP. De lokala utvecklingsprogrammen bildar ett viktigt underlag till det 
regionala utvecklingsprogrammet, RUP.  

Med utgångspunkt i de lokala utvecklingsprogrammen har fem områden utkristalliserats som 
är viktiga för regionens utveckling.  Dessa är: 
- Företagsutveckling och entreprenörskap 
- Livsmiljö 
- Lärande för utveckling 
- Tillgänglighet 
- Välfärd för tillväxt 
Inom vart och ett av de fem områdena pågår ett arbete med att analysera och konkretisera 
förslag på vilka insatser som bör göras för regionens utveckling. Arbetet skall även peka på 
vilka möjliga samarbetsformer som finns för genomförandet av insatserna. I arbetet 
medverkar aktörer från kommuner, myndigheter, näringsliv och intresseorganisationer.  
En gemensam målbild och strategier för utveckling i länet skapas. 
 
Målstruktur 
Den politiskt beslutade visionen för Gävleborgs utveckling fram till 2020 är ledstjärnan och 
genomsyrar alla åtaganden och strategier i RUP som sträcker sig över perioden 2009-2013. 
Visionen ”Möjligheter nära dig” vill framhäva att människan skall sättas före systemen. Det 
är för dem som samhället byggs och utveckling sker.  
För att nå visionen föreslår RUP ett överordnat mål fram till 2020 som syftar till att vända på 
det demografiska läget i regionen. 
Ett demografiskt mål sammanfattar vad regionen vill skapa för samhälle avseende trivsel, 
attraktionskraft, möjligheter och öppenhet. 
Det överordnade målet har i sin tur sex delmål, som vardera styr en åtgärdsstrategi. Varje 
strategi följer ett strukturerat upplägg med mål, åtagande, genomförande, finansiering, 
indikatorer och eventuella operativa förslag och fortsatta fördjupningsteman.  
RUP slår också fast att det regionala utvecklingsarbetet skall ha ett övergripande synsätt 
som siktar på en hållbar utveckling. I allt vi gör skall vi söka lösningar som leder fram till en 
hållbar utveckling. 
 
Fördjupningsteman 2009 – 2010 
Med avseende på översiktsplanearbetet synes två teman viktiga: 
10. Länstransportplan (LTP) med åtgärdsprioriteringar 
15. Boendet som attraktionsfaktor 
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Tillväxt Gävleborg 
Målet för det regionala Tillväxtprogrammet för Gävleborg är ekonomisk tillväxt och ökad 
sysselsättning.  
Vi är ett län rikt på tillgångar att tillvarata, och utmaningar att anta. Genom arbetet med 
Tillväxtprogrammet har vi skapat en gemensam och unik plattform och erfarenheterna är 
övervägande positiva.  
I det fortsatta arbetet är de lokala partnerskapen i länets alla kommuner oerhört viktiga. Vi vill 
komma närmare både människor och företag.  
 
Regionala miljömål 
Länsstyrelsen har 2007 reviderat de regionala miljömålen med tillhörande åtgärdsprogram 
och tagit beslut . Se Rapport 2007:17R 
I denna rapport presenteras Gävleborgs läns regionala miljömål. De består av nationella mål 
som regionaliserats, samt mål som har bedömts som särskilt viktiga för länet. 
Svårigheterna med att nå vissa regionala mål framgår av kommentarerna som redovisas i 
anslutning till målen i detta dokument. Mål har inte formulerats för sådant som kan klaras 
med befintlig lagstiftning. Målen har i möjligaste mån kvantifierats. Fördelarna är bland 
annat att de blir mer genomtänkta och genomarbetade. Att målen blir preciserade och tydliga 
minskar risken för feltolkningar och möjliggör uppföljning som också är en nödvändighet för 
måluppfyllelse. 
I och med revideringen har lagstadgat skydd bytts ut mot långsiktigt skydd för flera mål. 
Långsiktigt skydd är ett kontinuerligt skydd säkerställt med juridiska/ ekonomiska styrmedel 
till att gälla minst en generation eller längre om miljökvalitetsmålet så kräver. Målen är inte 
redovisade i prioritetsordning. Referensår för målen är 2001, om inget annat anges och 
målår är i de flesta fall 2010. 
Det femte nationella målet om Skyddande ozonskikt har inte regionaliserats därför att 
författningar och internationella överenskommelser anses tillräckliga för att målet ska nås. 
Det 14:e nationella miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö har av naturliga skäl inte 
heller regionaliserats. 
 
Regionalt program för kollektivtrafik och tillgänglighet 2009-2012 
Övergripande mål för kollektivtrafiken i Sverige är en fördubblad kollektivtrafik från 2005-till år 
2020. 
 
Ställningstagande för kollektivtrafiken i regionen under perioden 2009-2012 är: 
• Kraftigt ökat kollektivt resande 
• 90% av alla invånare i tätorter ska ha en tillgänglig kollektivtrafik till/från kommuncentra, 
• 70% av allmänheten ska år 2012 avge betyg 4 eller 5 på hur nöjd man är med 
kollektivtrafiken. 
• Ingen ska dödas eller skadas svårt vid resor med kollektivtrafiken eller på väg till och från 
kollektivtrafiken. 
• Respektive trafikhuvudman ska implementera de miljömål som fastställts i respektive 
avsiktsförklaring med Svensk Kollektivtrafiks Miljöprogram 2009. 
• Andelen som uppmärksammar förbättringar i kollektivtrafiken för funktionshindrade ska öka 
med 3 %. 
 
Regionalt trafikförsörjningsprogram 2013-2015 
Landstinget Gävleborg är regional kollektivtrafikmyndighet i Gävleborgs län och ansvarar 
från den 1 januari 2012 för all regional kollektivtrafik i länet. 
Landstingsfullmäktige beslutade den 26 september 2012 om det regionala 
trafikförsörjningsprogrammet för perioden 2013- 2015 med utblick mot 2025. Samtidigt 
beslutades att en revidering av programmet ska göras under 2013. 
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4.3 Lokala mål 
ÖP-90 och Vision 2020 
Gällande översiktsplan från 1990 och Vision 2020 med deras mål utgör underlag för den nya 
översiktsplanen. 
En viktig del i översiktsplaneprocessen har även varit att formulera politiska mål vilket 
framgår under respektive rubrik i Planförslaget.  
 
Visionens mål: 
Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet. 
Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle.  
Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans.  
Ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt.  
 
Tillgänglighetsplan 
Den kommunala Tillgänglighetsplanen är beslutad i KF i december 2010 och innehåller 
följande mål: 
Den fysiska miljön, gator, parker, lekplatser, offentliga lokaler, kollektivtrafik, bostäder och 
anläggningar ska vara tillgängliga för alla. 
 
Lokala miljömål 
Framtagandet av lokala miljömål kommer att ske parallellt med revideringen av de nationella 
och regionala miljömålen. Ansvar för att ta fram lokala miljömål för Ockelbo kommun ligger 
hos Kommunstyrelsen. Bygg- och miljönämnden har fått uppdraget att utarbeta förslag till 
lokala miljömål. En styrgrupp bestående av politiker och en arbetsgrupp bestående av 
tjänstemän arbetar med uppdraget.  
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5. PLANFÖRSLAG 
5.1 ALLMÄNNA INTRESSEN  
Kartor och kartunderlag 
Allt kunskapsunderlag finns samlat i en digital kunskapsbank som skall kunna finnas 
tillgänglig för handläggande tjänstemän och andra som önskar fördjupa sig i de olika 
ämnesområdena. 
 
Så kallade temakartor kan tas fram för att underlätta den kommunala handläggningen av 
fysiska planeringsfrågor 
 
Tre kartor tillhör översiktsplanen. Innehållet i dessa redovisas nedan. Kartorna bygger på ett 
flertal skikt och i grundmaterialet finns mer detaljerad information att hämta. Med hänsyn till 
tydlighet och läsbarhet har en redigering och förenkling av grundmaterialet varit nödvändig. 
 
Mark- och vattenanvändningskarta 
Karta visar markens och vattnets på sikt bestående användning. 
Ex.vis Tätorter, naturvärden, jordbruksmark och LIS-områden. 

 
Rekommendationskarta  
Karta som visar rekommendationer för allmänna intressen och bebyggelseutveckling.  
Ex.vis J= jordbruk, K=kulturvärden, U=utredningsområden 

 
Miljö- och Riskkarta  
Karta som visar miljöproblem- och riskområden mm. 
Ex.vis områden med översvämningsrisk, rasrisk och grundvattenförande områden.  
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5.1.1 MARK- OCH VATTENANVÄNDNING 
Mål och Rekommendationer 
 
5.1.1.1 JORDBRUK, J- OCH JB-OMRÅDEN 

 
 

MÅL  
- Brukningsvärd jordbruksmark bör inte i första hand tas i anspråk, för bebyggelse mm, 

om en från samhällets synpunkt likvärdig lösning ur bland annat ekologisk och 
ekonomisk synpunkt kan åstadkommas på annan mark.   

 
- Skogsplantering bör inte ske så att landskapsbilden påverkas negativt.  
 
- Den öppna marken skall värnas ur landskapsbildssynpunkt. 
 
- Den nuvarande omfattningen av djurhållning bör om möjligt utökas.  

- De kulturhistoriskt värdefulla miljöerna skall beaktas. Naturvårdens intressen 
skall beaktas.  

 

       
        Jordbruksbygd vid Lingan, Lingbo                           Källa: Internet 
 
Beskrivning 
Länsstyrelsen arbetar med att utveckla landsbygden och detta arbete går bland annat ut på 
att stödja olika aktörers idéer och engagemang så att det blir lättare att driva företag, finna 
sysselsättning och få en attraktiv livsmiljö. De tar tillvara varje bygds unika förutsättningar 
och bidrar därigenom till en god utveckling. 
Landsbygdsprogrammet 
Landsbygdsprogrammet är ett sjuårigt EU-program som ger aktörer och entreprenörer på 
landsbygden möjlighet att söka bidrag för att starta eller utvidga företag, men också för att 
höja kompetensen hos företagen. Landsbygdsprogrammet började gälla 2007. 
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De övergripande målen för landsbygdsprogrammet är att 
• förbättra konkurrenskraften och tillväxten i jord- och skogsbruket, inklusive 

rennäringen, och på så sätt öka sysselsättningen på landsbygden.  
• ytterligare miljöanpassa det svenska jordbruket, bevara det öppna landskapet och en 

mångfald av växt- och djurarter.  
• utveckla en varierad företagsverksamhet och därigenom göra det lättare att leva och 

arbeta på landsbygden. 
 
Bevarandeprogram för odlingslandskapet  
Länsstyrelsen har i rapport 1996:3 behandlat odlingslandskapet i Gästrikland. Motsvarande 
rapporter finns även för Hälsingland. Hela Ockelbo kommun räknas i rapporten till 
Gästrikland.  
Bevarandeprogrammet ska vara ett långsiktigt program för skötsel och förvaltning av natur- 
och kulturvärdena i odlingslandskapet. 
En stor andel, hela 88%, av den totala åkerarealen i kommunen finns med i 
bevarandeprogrammet. Då den totala åkerarealen är relativt liten är den desto mera värdefull 
för landskapsbilden och landskapets värden.  
 
Områdesklasser 
Områdena är indelade i olika klasser där klass 1 har högsta bevarandevärde, klass 2 har 
mycket högt bevarandevärde och klass 3 har högt bevarandevärde. Den största delen i 
kommunen ligger i klass 3, det är endast i Ockelbo församling väster om Ockelbo samhälle 
som areal finns med i klass 1.   
 
Värdekriterier 
Värdekriterier, från a-h,  finns även angivna för områdena. Exempel på värdekriterier är  
a, bevarar en helhetsbild.  
b, är representativt för eller ger identitet åt bygden.  
osv. 
 
Följande områden redovisas i text och på karta i rapporten: 

1. Källsjön, Rönnbacken, klass 3 och Västra och Östra Fallåsen, klass 2 
2. Centrala Åmotsbygden, klass 3 
3. Västerbo och Nybo, klass 3 
4. Gåsbo, Kuxbo och Brasselbacka, klass 3 
5. Vallsbo, Strömbacka och Gnupen, klass 3 
6. Norra Ockelbobygden, klass 3 
7. Centrala Ockelbobygden, klass1 och riksintresse K700 
8. Östra Ockelbobygden, klass 2 
9. Klubbäcken, klass 2 
10. Mörtebo, klass 3 
11. Åbron, klass 2 
12. Ockelbos södra finnskog, klass 3 
13. Lingbo med Östervik och Klubbäcken, klass 2 

 
För alla bevarandeområden hänvisas till källmaterialet. 
Berörda områden markeras med JB och numrering enligt ovan på rekommendationskarta 
och med JB på mark- och vattenanvändningskarta. Vissa områden ingår i redovisad 
jordbruksmark medan andra mindre områden och mer perifera ej längre redovisas som 
jordbruksmark. Tätortsnära jordbruksmark framgår av fördjupningskartorna. 
 
Fäbodar 
Fäbodar redovisas även och i kommunen avses: 
Gåsbäcken, klass 1 , en levande fäbod och mark med kontinuerlig hävd. 
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Se gul stjärna på rekommendationskarta och mark- och vattenanvändningskarta. 
 
J-OMRÅDEN 
Rekommendationer 
Förändrad mark- och vattenanvändning skall i möjligaste mån beakta redovisade 
målsättningar. Detta gäller även jordbruksmark i anslutning till tätorterna. Se 
fördjupningskartor. 

Ingen ny bebyggelse bör tillåtas ute i det öppna jordbrukslandskapet. En traditionell 
lokalisering i övergången mellan jordbruksmark och skogsmark är att föredra. I byarna kan 
enstaka gårdsanknutna nybyggnader tillåtas om anpassning sker till befintliga hus. I övrigt 
se Rekommendationskarta och under Bostadsbebyggelse.  
 
JB-OMRÅDEN 
Rekommendationer: 
Bevarandeprogrammets områdesvärden ska beaktas. 
 
 
5.1.1.2 SKOGSBRUK OCH S-OMRÅDEN 

 
 

MÅL  
- Vid lokalisering av bebyggelse och andra verksamheter bör sådana lösningar 

eftersträvas som innebär att inskränkningarna i skogsbruket blir så små som möjligt. 
 
-  Skogsplantering bör inte ske så att landskapsbilden påverkas negativt.  
 
- Det moderna rationella skogsbruket, d v s avverkning, skyddsdikning, anläggande av 

skogsbil- resp utdrivningsvägar med mera, får inte ske på sådant sätt att fiskebestånden i 
strömmande vattendrag och sjöar kommer till skada. 

 
-  Stor restriktivitet bör iakttas när det gäller våtmarksdikningar. 
 
- Skogsnäringen ska ges förutsättningar till att fortsättningsvis vara en viktig näring i 

kommunen med beaktande på ekologisk långsiktighet. 
 
- Det rörliga friluftslivets intressen skall beaktas. Natur- och kulturvärden skall beaktas. 
 
- Skogsbruk nära tätorterna ska bedrivas med utgångspunkt från skogens sociala värden. 
 

 

119



 17

 
Lingbobjörnen                  Källa: Internet 
 
Beskrivning 
Gävleborgs län är ett av landets mest utpräglade skogslän – landarealen täcks till 79% av 
skog. Skogen är en viktig samhällsresurs som ger råvara till skogsindustrin och biobränsle till 
vedpannor och värmeverk.  
Men skogen som ekosystem är också viktig för att rena luft och vatten. Många arter har sin 
hemvist i skogen, och många människor använder skogen för rekreation och friluftsliv. 
 
Skogen och människans påverkan 
Skogen är sedan lång tid påverkad av människan. Nära tätbebodda trakter och i 
Bergslagsbygden har påverkan varit stark sedan medeltiden eller längre.  
I de inre delarna av Hälsingland fanns dock inget omfattande virkesuttag förrän under andra 
hälften av 1800-talet. Under andra halvan av 1900-talet blev skogsbruket mer systematiskt 
och konsekvent inriktat på kalhyggesavverkning.  
Skogsbruket har stegvis förändrat våra skogar. Omvandlingen är mer genomgripande och 
heltäckande ju längre tid vi brukat skogen.  
 
Mindre gamla träd och död ved  
Den största skillnaden mellan dagens skogar och naturlandskapets skogar är den minskade 
andelen skog med riktigt gamla träd och med mycket död ved. Ett stort antal växt- och 
djurarter som är knutna till gamla träd eller död ved har därför minskat starkt eller helt 
försvunnit från länet.  
 
Skydd och hänsyn är lösningen 
De mest värdefulla av de naturskogar som finns kvar skyddas av staten i naturreservat eller 
biotopskydd. Andra naturskogar sparas på frivillig grund av markägarna. Markägarna lämnar 
också naturvårdshänsyn när de avverkar skog. På det sättet blir det så småningom mer 
gamla träd och död ved i hela skogslandskapet 
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S-OMRÅDEN 
Rekommendationer 
Förändrad mark- och vattenanvändning skall i möjligaste mån beakta redovisade mål. 
I övrigt se Rekommendationskarta och under Bostadsbebyggelse.  
 
 
5.1.1.3 KOMMUNIKATIONER OCH U-OMRÅDEN  
 

  
MÅL 
- Möjligheten till kommunikationer är en del av vår livskvalitet i Ockelbo kommun med 

såväl, Norra Stambanan som väg 272 och vi ska verka för ett långsiktigt hållbart 
transportsystem där människor och natur inte tar skada. 

 
- Transportmedel och kommunikationsleder utformas så att ingen dödas eller skadas svårt 

i trafiken. 
 
- Individens behov av trygghet tillgodoses. 
 
- Alla skall tryggt och enkelt kunna röra sig i sitt närområde. 
 
- Transportsystemet förändras successivt mot mer miljöanpassade transportslag och ett 

resurssnålare samhälle. 
 
- Olika kommunikationsslag skall samverka i ett effektivt transportsystem. 
 
- En ständig utveckling av kommunikationerna mellan landsbygd och tätort bör ske med 

beaktande av miljöaspekterna. 
 
- Informationstekniken utnyttjas för att minska transportbehoven. 
 
- Ockelbo Centrum skall vara lättillgängligt på de gåendes och cyklandes villkor. 
 
- En god lokal och regional kollektivtrafik skall upprätthållas. 
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Resecentrum Ockelbo tätort 

 
KOLLEKTIVTRAFIK 
 

  
MÅL 
- Kollektivtrafiken är betydelsefull för Ockelbo kommun och dess betydelse som 

utvecklingsfaktor ökar genom att buss- och tågtrafik utvecklas till ett effektivt och attraktivt 
system. 

 
- Kommunen skall i samverkan med övriga aktörer verka för kollektivtrafik som är säker, 

tillgänglig, pålitlig och bekväm och ansvara för säkerheten vid hållplatser och vägen till 
och från hållplatserna. 

 
- Kommunen skall i samverkan med övriga aktörer verka för att kollektivtrafiken bättre 

samordnas med bil-, cykel-, och gångtrafik. 
 
- Tillgängligheten och säkerheten för alla oskyddade trafikanter ökar. 
 
- Kilaforsspåret i Bollnäs och Söderhamns kommuner nyttjas om möjligt för spårbunden 

persontrafik. 
 
- En fördjupad plan för kollektivtrafik tas fram. 
 
Beskrivning 
Fjärrtågtrafik 
SJ betjänar Ockelbo med 3 tåg per dygn. Två på morgonen i riktning mot Stockholm och ett 
på kvällen mot Ljusdal.  
 
Regional och lokal kollektivtrafik 
I Ockelbo kommun finns ett lokalt busslinjenät den s.k. Kuxa-trafiken. Det är en avgiftsfri 
tjänst som kommunen tillhandahåller. Trafiken består av 8 st. lokala busslinjer som främst är 
avsedda som skolskjuts. Det som dimensionerar antalet bussar är behovet i högtrafiktid 
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d.v.s. den tid på dygnet när den större delen av grundskole- och gymnasieeleverna reser till 
och från skolan samt arbetsresor. I Ockelbo kommun är högtrafiktiden skoldagar mellan kl. 
7.00 – 8.30 samt 15.00 – 16.30. Ca 75-80 % av linjetrafiken är att betrakta som 
skolskjutsverksamhet. 
Det finns även 2 st. regionala busslinjer, linje 26 mot Gävle och linje 44 mot Sandviken. 
X-tåget som trafikerar Norra Stambanan i syd och nordlig riktning. 
 
Färdtjänst 
2010-12-31 hade Ockelbo 112 personer med färdtjänsttillstånd och i snitt så gjordes 125 
resor/månad. Resorna samordnas med sjukresor och skolskjutsar genom den av X-trafik 
anordnade beställningscentralen. 
 
Skolskjutsar 
För elever i grundskolan har kommunen enligt skollagen skyldighet att anordna kostnadsfri 
skolskjuts, om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd, trafikförhållanden, 
funktionshinder hos en elev eller någon annan särskild omständighet. 
En betydande del av skolelevernas resor idag sker med ordinarie linjetrafik. 

Rekommendationer 
Kollektivtrafikens behov beaktas i all planering. 
Noder, dvs platser, där olika former av trafik möts är viktiga för trafiksystemens funktion 
och utvecklas genom ökad tillgänglighet, trafiksäkerhet och informatik. 

 
 

VÄGAR 
 

  
MÅL  
- Verka för en upprustning och förbättring av väg 303, Ockelbo-E4:an. 
 
- Verka för en upprustning och förbättring av väg 545, Ockelbo-Jädraås samt väg 546, 

Ockelbo-Åmot. 
 
- Verka för planering och nybyggnad av 272:an mellan Ockelbo och Mo grindar och en 

upprustning Sandviken–Lingbo. 

 
Nuvarande väg 272 genom Ockelbo tätort 
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Beskrivning 
I kommunen finns ett väl utbyggt vägnät. Vissa mindre vägar är dock av sämre kvalitet, 
ofta obelagda.  
Inga vägar av riksintresse finns i kommunen. 
Inom kommunen finns tre länsvägar av större betydelse: 

 
Länsväg 272 Sandviken-Kilafors,  
Länsväg 302 mot Järbo och  
Länsväg  303 Hamrånge-Ockelbo.  

 
Länstransportplan 2010-2021 noterar följande: 
Persontrafiken är beroende av välfungerande såväl vägnät som järnvägsnät. 
Bilanvändningen är relativt hög. Av regionens kommuner så ligger endast Gävle kommuns 
invånare under riksgenomsnittet  av antal körda mil per invånare. 
De boende i Nordanstig, Ljusdal och Ockelbo kör mest bil i Gävleborg.  

 
Länstransportplanen beskriver och föreslår vidare: 

 
Länsväg 272 
Beskrivning 
Länsväg 272 löper i nord-sydlig riktning från Sibo, riksväg 83 i norr, genom Gästrikland  
och vidare söderut mot Uppsala. 
Stråket fungerar som regionalt stråk för gods och arbetspendling, men även som ett  
alternativt genomfartsstråk för långväga transporter. Vägen är sedan många år benämnd  
som ”Tidernas väg”, ett upplevelserikt alternativ för den som har fokus på att uppleva  
längs vägen. 

 
Problembild 
Vägen är dimensionerad för lägre hastigheter, utanför tätorterna är huvuddelen av sträckan  
begränsad till 80 km/h. 
Vägstandarden medger inte högre hastigheter på ett trafiksäkert sätt. 
Trafiksäkerhetsproblem för oskyddade trafikanter finns utefter stråket i anslutning till de 
samhällen som passeras.  
Behov av separata gång- och cykelbanor finns längs delar av sträckan. 

 
Stora trafiksäkerhetsproblem finns i Ockelbo tätort, där väg 272 löper rakt igenom tätorten. 
Trafikflödena är stora med ca 5500 ÅDT, varav 8,5 procent tung trafik. Framkomligheten 
begränsas, samtidigt som trafiksäkerhetsproblem uppstår, inte minst med tanke på det stora  
antalet oskyddade trafikanter som vistas utefter och korsas vägen. Bland annat passerar  
många barn, då skolbyggnader finns på båda sidor om länsvägen. Korsningarna uppfyller 
idag inte kraven på trafiksäker skolväg. 
Problemen har analyserats med fyrstegsprincipen, resultatet av denna analys innebär att  
nedanstående åtgärder prioriteras. 

 
Ny förbifart 
För att lösa problemen med genomfartstrafik genom Ockelbo tätort kan ny förbifart bli  
nödvändig. I samband med Trafikverkets förstudiearbete för järnvägen som går parallellt 
med länsvägen, ses även möjligheterna över att flytta länsvägen. Finansieringen av  
järnvägen planeras inte in inom planperioden, i avvaktan på att utrymme för ett  
helhetsgrepp i området kan ske, skjuts förbifarten längre fram i tid och inryms därmed  
inte i Länstransportplanen. 
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Förbättrad trafiksäkerhet 
Trafiksituationen främst för oskyddade trafikanter, behöver dock förbättras, åtgärder som  
faller inom ramen för fyrstegsprincipens andra och tredje steg. För bästa möjliga effekt av 
nedanstående åtgärder föreslås även omstyrning av tung trafik och personbilstrafik på 
Gäverängevägen till alternativa vägar.  
Länstransportplanen prioriterar inte åtgärder som innebär standardhöjning för biltrafik längs 
stråket. Regionens prioriteringar av stråk visar att länsväg 272 skall vara det alternativa 
upplevelsestråk det idag är. 
 
Effekter av åtgärder - sammanfattning 
Åtgärderna på riksväg 272 ger effekter, framförallt på trafiksäkerhet för oskyddade 
trafikanter. Se även nedan under Rekommendationer. 
 
Trafiksäkerhet Ockelbo 
Lv 272 Ockelbo, Gäverängevägen, passage för gång och cykel 
Förbättringsåtgärder för oskyddade trafikanter innebär att passagen för oskyddade 
trafikanter vid Gäveränge säkras. 
Åtgärden innebär ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. 
Ungefär 150 skolbarn beräknas kunna använda passagen. Framkomligheten för främst tung  
trafik försämras något. Åtgärden planeras att kunna genomföras tidigt i planen inom ramen 
för åtgärdsgruppen gång och cykel. Preliminärt genomförande under 2012. 

 
Rekommendationer 
Följande åtgärder bör vidtas på kommunens vägnät. Åtgärderna bygger på de inventeringar 
och analyser som gjorts. Åtgärderna har placerats i prioriteringsordning. En uppdelning har 
gjorts i det kommunala och det statliga vägnätet.  

 
Åtgärder på det kommunala vägnätet 
Sedan Räddningstjänsten flyttade till Hamrångevägen har den gamla brandstationen fått 
ändra användning och bytt namn till kulturstationen. Idag inrymmer lokalerna bl.a. 
ungdomsverksamhet. I kulturstationens närområde och kring Södra Åsgatan samt 
Perslundavägen mellan Sundsbron och torget rör sig många GC-trafikanter. Ur 
trafiksäkerhetssynpunkt är asfaltsytan framför kulturstationen ostrukturerad och svår att 
"förstå” för såväl gående, cyklande som för bilister.   
Backen från Sundsbron upp till Perslundaskolan är öppen för dubbelriktad GC-trafik men har 
enkelriktad fordonstrafik med sydlig färdriktning. De olika trafikantgrupperna är åtskiljda av 
en målad vit linje. Denna trafiklösning är inte trafiksäker. 
Södra Åsgatan mellan Sundsbron och torget har en gångbana på västra sidan som är för 
smal för blandad GC-trafik. Cykeltrafikanterna blir därför hänvisade till körbana för bilar. 
Vid torget finns ingen gångbana på vandrarhemmets, kv. Kaplanen 11,  södra sida.  
Torget är ostrukturerat i sin norra del där även lastning/lossning till kommunhusets 
verksamhet sker. De flesta felparkeringar i tätorten sker här. 
Hela detta område behöver projekteras och byggas om med hänsyn till den verksamhet som 
finns här idag. Genomgående biltrafik bör ifrågasättas på denna del av Södra Åsgatan till 
förmån för GC-trafikanter. 
 
Åtgärder på det statliga vägnätet 
I länsplanen finns ett aktuellt objekt som Trafikverket påbörjat 2011, trafiksäkerhetslösning av 
gångpassagen över väg 272 vid korsningen med Gäverängevägen. Ramböll konsult i Falun 
har fått Trafikverkets uppdrag att arbeta fram förslag i samråd med berörda parter. Flera 
träffar har redan genomförts med inblandade parter. 
Ett annat objekt som kommunen lyft fram i länsplanen är GC-väg utmed väg 579. Sträckan 
som avses är från Södra Åsgatan till avtagsvägen mot Wij Trädgårdar och vägen mot 
Wijberget. Avsikten är att även räta kurva i nämnda korsning. Wij Trädgårdar har önskemål 
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om att flytta infart samt entré till sin anläggning samt att anlägga en bilparkering i direkt 
anslutning väster om infarten. Ärendet har diskuterats med representanter för kommunen, 
Trafikverket samt Wij Trädgårdar. 

 
Byggnadsfritt avstånd vid allmänna vägar 
Inom ett avstånd av tolv meter från ett vägområde får inte utan länsstyrelsens tillstånd 
uppföras byggnader, göras tillbyggnader eller utföras andra anläggningar eller vidtas andra 
sådana åtgärder som kan inverka menligt på trafiksäkerheten. Länsstyrelsen kan, om det är 
nödvändigt med hänsyn till trafiksäkerheten, föreskriva att avståndet ökas, dock högst till 50 
meter.  
- Vid länsväg 272 gäller 30 meter 
- Vid övriga allmänna vägar gäller 12 meter 
 
Befintliga vägar  
Inom ett avstånd av tolv meter från vägområde kommer prövning av bygglov och förhands-
besked ske med särskild hänsyn till trafiksäkerhet. Om länsstyrelsen, vid prövning av icke 
bygglovpliktig åtgärd enligt VägL 47§, utökat detta avstånd skall motsvarande avstånd gälla 
för denna rekommendation. Den gäller även för s k frisiktstrianglar på 75x75 meter vid 
korsning mellan allmän väg och annan allmän väg, enskild väg som i större utsträckning 
används för allmän trafik, järn- eller spårväg.  
Prövning av bygglov och förhandsbesked intill ett vägområde kommer att ske med särskild 
hänsyn till miljöstörningar samt till vägens bestånd, drift eller brukande.  
Prövning av bygglov och förhandsbesked sker efter samråd med väghållningsmyndighet.  
Vägvalsstyrning av farligt gods skall utredas.  
 
Historiska vägar 
Se under avsnitt 5.1.1.7 Kulturvärden 
 
Upplevelsevägar 
Kommunen verkar för en ökad tillgänglighet till naturen. I denna målsättning innefattas 
upplevelsevägar, vägar som stimulerar och gör området attraktivt.  
   
Farliga godstransporter, väg 272 och 302 samt järnväg 
På järnvägen, väg 272 och i söder väg 302 transporteras farligt gods genom kommunen. Det 
finns ingen täckande information om vilken typ av kemikalier som transporteras. Om en 
olycka med farligt gods inträffar där det finns bostäder, äldreboende, daghem, skolor etc. kan 
detta få allvarliga konsekvenser. Ur miljösynpunkt är det känsligt om utsläpp rinner ner i 
marken eller i vattendrag som mynnar ut i sjöar/vattendrag. 
 
Planerade vägar  
Ny bebyggelse eller andra åtgärder som kan påverka möjligheterna att bygga ut 
den planerade vägen på avsett vis kommer normalt inte att tillåtas. Prövning av 
bygglov och förhandsbesked sker efter samråd med Trafikverket.  
 

 
JÄRNVÄGAR 
 

  
MÅL  
- Snabbtåg- och regionaltågtrafiken skall utvecklas. 
 
- Befintliga, idag ej trafikerade, järnvägsspår skall i första hand ses som en resurs och 
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deras strukturella funktion i landskapet bör analyseras, exvis gamla Kråkbanan. 
 
- Vad avser buller och vibrationer skall SNV:s riktvärden följas. 
 
- Verka för att dubbelspår norr om Ockelbo genomförs och att det utförs med 

planskilda/bevakade korsningar. 
 
Beskrivning  
Kollektivtrafik 
Beskrivning 
Gävleborg har ett relativt väl utbyggt regionalt kollektivtrafiksystem. X-Tåget har sedan sin 
start på Norra Stambanan mellan Gävle och Ljusdal på 1990-talet rönt stora framgångar. 

 
Riksintresse 
Såväl Norra Stambanan, Östersund- Gävle, genom Ockelbo som järnvägssträckningen från 
Ockelbo mot Storvik- Avesta osv är av riksintresse. Dessa järnvägar är av internationell 
betydelse (TEN-T) Se rekommendationskartan. 
Järnvägslinjen Kilafors-Söderhamn är också av riksintresse då ny godstransportled 
planeras. Persontrafik mellan Ockelbo och Söderhamn skulle ytterligare förstärka det 
regionala sambandet. 
 
Rekommendationer 
Inom ett avstånd av minst 200 meter från järnvägen bör nya bebyggelselokaliseringar 
eller fastighetsbildningar prövas särskilt. Inom 50 meter bör bebyggelse för 
stadigvarande vistelse ej komma till stånd. 
Det bör säkerställas att en nyetablering inte kan komma att störa eller störas av 
järnvägstrafiken. Undantag är redan befintlig bebyggelse där kraven enligt 
fastighetsbildningslagen bedöms uppfyllda.  
I det fall störningar förväntas bör kommunen tillsammans med Trafikverket samråda om 
vilka åtgärder som avses vidtagas.  

Exploateringsintressenter måste vara beredda att utföra och bekosta de åtgärder mot buller 
och/eller vibrationer som bedöms erforderliga efter den analys kommunen i samrådet med 
Trafikverket gjort av dessa problem och som därvid har beslutats att vidtagas för att 
eliminera dem.  

Industrietableringar får ej ske i sådan närhet av järnvägen att de genom risk för explosion, 
brand eller vid underhåll kan förorsaka inskränkning i järnvägsdriften.  

Eftersom förekomsten av plankorsningar utgör den största säkerhetsrisken är Trafikverkets 
målsättning att på sikt befria i första hand järnvägens stomnät från plankorsningar. 
Nybyggnadsärenden och därmed sammanhängande fastighetsbildning samt andra 
trafikalstrande verksamheter kommer därför att behandlas restriktivt om trafikförsörjningen 
förutsätts ske via väg, som i samma plan korsar järnvägen, om en lokalisering bedöms 
försvåra framtida borttagande av plankorsningen. Trafikverket kräver att korsning av järnväg 
för sammanhållen bebyggelse skall ske planskilt såväl för enbart gång- och cykeltrafik som 
för motorfordonstrafik. Kostnaderna för erforderliga planskildheter måste, enligt Trafikverket, 
ingå som en del av exploateringskostnaderna för området. Planering av verksamheter bör 
alltid ske i samråd med Trafikverket. 
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TELE, MASTER 
                   

  
MÅL 
- En samordning på befintliga master skall vara ett förstahandsalternativ före uppsättande 

av ny mast. Samordning skall även ske på nya master. 
 
- Master och torn bör ej lokaliseras inom eller i direkt anslutning till områden med stora 

natur- och kulturvärden som är skyddsvärda eller känsliga. Även friluftslivets behov skall 
beaktas. 

 
- Lokalisering inom tätbebyggda områden bör undvikas. 
 
- Påverkan på stads- och landskapsbilden skall beaktas. En strävan bör vara att 

horisontlinjen om möjligt ej bryts. 
 
- Även effekterna på närmiljön skall vägas in i ärendets behandling. 
 
- Masten skall även prövas ur utseende- och säkerhetssynpunkt. 

 

Beskrivning 
Elektromagnetiska fält , EMF, finns i naturen, men de fält människan åstadkommer är 
generellt mycket kraftigare.  
Exponeringen för konstgjord EMF har ökat stadigt under många år och den allmänna 
medvetenheten om de möjliga riskerna med exponering för konstgjorda EMF har ökat. 
Genom utbyggnad av kraftledningar, radio- och TV-master, mobiltelemaster och elektrisk 
utrustning i hemmen har resultatet blivit att alla utsätts för en komplex blandning av 
elektriska och magnetiska fält. Detta gäller såväl i hemmet som på arbetsplatser, från 
genering och överföring av elektricitet, hushållsapparater och industriell utrustning samt 
telekommunikation och radio/TV.  
Det finns en oro för att EMF har effekter på hälsan. Flera studier finns gjorda nationellt och 
internationellt. I WHO:s internationella projekt om elektromagnetiska fält har dock slutsatsen 
dragits i vad forskare vet idag om kunskaper på biologiska effekter, att svaga elektro-
magnetiska fält inte har någon hälsopåverkan. 

 
Elkänslighet, elöverkänslighet och elallergi är alla beteckning på samma tillstånd. Man har 
från Socialstyrelsen rekommenderat att man använder beteckningen "Elkänslighet", för att 
markera att det inte handlar om en allergisk reaktion, vilket namnen "överkänslighet" och 
"allergi" antyder.  

 
De personer som upplever en känslighet för elektricitet kan få besvär när de arbetar framför 
en bildskärm, vistas i lokaler med lysrörsarmaturer, lagar mat vid spisen, tittar på TV, reser 
med bil, tåg eller flyg eller på något vis upplever sig exponerade för elektromagnetisk 
strålning. 

 
Master är höga och iögonenfallande byggnadsverk och kan förorsaka oro för hälsoeffekter 
hos närboende. Det är därför viktigt att lokalisering görs med stor omsorg. Eftersom master, 
andra anläggningar som strålar och en naturlig bakgrundsstrålning finns överallt i vår 
omgivning är det svårt att peka ut strålningsfria zoner i kommunen. Däremot är det 
angeläget att lokaliseringar bedöms utifrån gemensamma riktlinjer. 
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Rekommendationer 
Master bör ej placeras närmare väg än masthöjden och ej närmare järnväg än masthöjden 
plus tio meter från spårmitt. 
Som riktlinje för exponering från basstationer för mobiltelefoni bör de exponeringsgränser för 
allmänheten som har utarbetats av den internationella kommissionen för skydd mot 
ickejoniserande strålning ej överskridas; 

                                                 Basstationernas frekvens 
Frekvens  900 MHz  1.8 GHz 
Exponering uttryckt som  
effekttäthet (W/m2) 4,5  9 

 
 

För övrigt skall försiktighetsprincipen gälla innebärande att ett välbetänkt undvikande alltid 
ska väljas om detta kan göras även om ingen risk kan visas. 

 

IT-INFRASTRUKTUR 
 

  
MÅL 
- Skapa förutsättningar att nyttja befintlig och framtida infrastruktur samt stimulera 

marknadsmässiga förutsättningar. 
 
- Beakta behovet av driftsäkerhet och då även beakta angränsande kommuners behov. 
 
- Göra infrastrukturen tillgänglig och verka för att den tillhandahålls neutralt med avseende 

på leverantörer av tjänster. 
 
Beskrivning 
Ockelbo kommun antog 2001 ett IT-infrastrukturprogram. Programmet har fungerat som 
styrdokument för kommunens arbete med att bygga ut en IT-infrastruktur som täcker hela 
kommunen, och som ger näringsliv och hushåll möjlighet till en fast bredbandsuppkoppling. 
Vissa delar i programmet är inte längre aktuella, dels på grund av att mål är uppfyllda och 
aktiviteter utförda men även på grund av att teknik och organisationer har förändrats. 
 
I november 2009 presenterade regeringen en ”Bredbandsstrategi för Sverige”. Enligt 
bredbandsstrategin bör 90 procent av alla hushåll och företag år 2020 ha tillgång till 
bredband om minst 100 Mbit/s. År 2015 bör 40 procent ha tillgång till bredband med den 
hastigheten. Utöver dessa två mål bör alla hushåll och företag ha goda möjligheter att 
använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.  
 
Under 2011-2012 pågår arbete med att ta fram en bredbandsstrategi för Gävleborgs län. 
Genom detta arbete görs en samlad insats i länet för att staka ut vägen för hur vi ska nå 
regeringens mål. 
 
2012 kommer även beslut att tas i frågan om Ockelbo kommun ska ta fram en för kommunen 
lokal bredbandsstrategi. Fram till dess följs de ansatser och mål som kvarstår som aktuella i 
2001 års IT-infrastrukturprogram. 
 
Stadsnätet i Ockelbo ägs av Gävle Energi. Gävle Energi är även utsedd att vara Ockelbo 
kommuns kommunikationsoperatör och stöd i att långsiktigt bygga, vidmakthålla och utveckla 
IT-infrastruktur med hög kapacitet inom hela kommunen. 
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Idag har drygt 95% av hushållen och företagen i Ockelbo möjlighet till fast bredbands-
uppkoppling,  viss del via fiber, men till störst del via ADSL. 
 
Rekommendationer 
Kommunen ska bygga, vidmakthålla och utveckla IT-infrastruktur med hög kapacitet inom 
hela kommunen. 
 
 

 
U UTREDNINGSOMRÅDE  
U står för områden med särskilda rekommendationer för att tillgodose allmänna 
behov och markintressen.  
 
 
U1, FÖRBIFART OCKELBO  
 

  
MÅL 
- Ny sträckning av norra Stambanan genom Ockelbo samhälle och en ny sträckning av 

länsväg 272 genom Ockelbo har mycket hög prioritet.  
- Utredningsområde redovisas för säkerställande av ny spår- och vägsträckning.  
 
Rekommendationer 
Förändrad mark- eller vattenanvändning eller nybebyggelse som kan försvåra ett 
genomförande bör ej tillåtas. Samråd med Trafikverket skall ske innan eventuella 
ärenden avgöres. 
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5.1.1.4 FRILUFTSLIV, TURISM OCH F-OMRÅDEN 
 

 

MÅL  
- Besöksnäringen ska utvecklas till att bli en viktig näring i Ockelbo kommun. 
 
- Det ska finnas boende för turister i nära anslutning till olika besöksmål. 

 
- Anläggningar besöksnäring och friluftslivsaktiviteter och idrott ska vara tillgängliga för 

alla och kontinuerligt förbättras. 
 

- Friluftslivets intressen bör ges stor vikt.  
 

- Anläggningar för friluftsliv ska kontinuerligt utvecklas. 
 

- Kommunen ska medverka till att värna och utveckla ett variationsrikt utbud av 
friluftsaktiviteter för alla. 

 
- Turismens och friluftslivets, främst det rörliga friluftslivets intressen skall särskilt 

beaktas. Hänsyn ska tas till natur- och kulturvärdena. 
 

- Säkra allmänhetens behov av tätortsnära naturupplevelser. 
 

- Utveckla naturturism med bl.a. fiske och jakt. 
 

- Det kommunala naturvårdsprogrammets förslag till åtgärder ska beaktas. Antaget av 
KF 2008-03-03. 

 
- Ny bebyggelse och exploatering av natur ska ske på ett sätt som inte skadar 

friluftslivet. 
 

 
Campingplatsen i Ockelbo 
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Beskrivning 
I kommunen finns goda förutsättningar för friluftsliv och turism. Turismen har främst 
anknytning till bad, fiske, skidåkning och familjecamping. Omgivningarna är variationsrika 
och natursköna och ger stora möjligheter till naturupplevelser utöver det vanliga. Kommunen 
har ett rikt utbud av vandringsleder som ger härliga upplevelser av en vacker omgivning. 
Testeboån och dess vattensystem ger utmärkta förutsättningar för kanotpaddling och andra 
vattenaktiviteter.  
 
Friluftslivets intressen bör ges stor vikt. Turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets intressen skall här särskilt beaktas. Ett skäl är att bl.a. säkra allmänhetens behov 
av tätortsnära naturupplevelser. 
 
De större områden som är av intresse för det rörliga friluftslivet framgår av 
rekommendationskartan. Det rör sig främst om omgivningarna kring Testeboån och Jädraån. 
 
I det tematiska tillägget vindkraft, till gällande översiktsplan, har kommunen avsatt mark som 
bedömts som utvecklingsbara för vindkraft. I dessa områden kan det finnas konflikter mellan 
det rörliga friluftslivet och vindkraftetableringen. 
 
 
SPORT 
 

 
MÅL 

- I Ockelbo kommun ska finnas möjlighet att bedriva individuella sporter och lagsporter 
både sommar och vinter. 
Kommunens huvudarenor är Bionärhallen främst avsedd för lagidrotter.  

 
Beskrivning 
I Ockelbo är det bredden som är utmärkande för idrotten. Kommunen har tidigare varit 
framträdande i basket med lag i högsta divisionen.  Många andra sporter finns 
representerade. 
Konstfrusen plan finns för ishockey samt simhall, fotbollsplaner, tennisbanor, ridhus och en 
skidanläggning på Rönnåsen. Även orientering är en populär idrottsverksamhet. 
 
Rekommendationer 
Idrottsanläggningar och andra ytor där idrott, spel och lek kan bedrivas har en viktig funktion 
för kommunens innevånare och bör beaktas på ett sådant sätt att dessa inte inskränks eller 
störs av omgivande verksamhet. 
 
 
JAKT, VILT OCH FAUNA 
 

 
MÅL 

- En sund lokal förvaltning ska ske av våra viltstammar och ett bevarande av den 
biologiska mångfalden. 
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Beskrivning 
I kommunen finns många jaktintresserade och jakt bedrivs på de viltstammar som behöver 
regleras framför allt älg och småvilt. Kommunen består i stor utsträckning av obebyggd 
skogsmark där jakt kan bedrivas utan konflikter med andra allmänna intressen.  
Genom att organisera jakten i viltvårdsområden erhålls områden som är tillräckligt stora så 
att ett rationellt jaktvårdsarbete kan bedrivas. Kommunen är indelad i ett antal 
viltvårdsområden. 
 
Rekommendationer 
Barriäreffekter beaktas vid byggande av vägar, järnvägar, viltstängsel och andra 
vandringshinder. 
 
 
FISKE 
 

 
MÅL 

- En sund lokal förvaltning ska ske av våra viltstammar och ett bevarande av den 
biologiska mångfalden. 

 
- Ockelbo kommun skall tillsammans med fiskerättsägare och fiskevårdande 

organisationer utveckla fisket till förmån för kommuninnevånare och besökande. 
I detta arbete prioriteras åtgärder som främjar förekomsten av livskraftigt naturligt 
reproducerande fiskebestånd som kan klara ett hållbart utnyttjande. 

 
Beskrivning 
Fisket har alltid varit betydelsefullt i kommunen och har på senare år lockat ett allt större 
antal fiskare. Testeboån samt kommunens hundratals sjöar och vattendrag har varit och är 
viktiga delar av kommunens identitet. 
”Fiskeplan för Ockelbo kommun” antogs av kommunfullmäktige 2000-06-26. Planen 
behandlar sjöar och vattendrag i kommunen. Planen är en beskrivning av Ockelbos 
vattendrag med analys och åtgärdsförslag för att främja naturvården och en långsiktig 
förbättring av fisket. Planens grundtanke är att värna om den biologiska mångfalden samt att 
fisket skall vara uthålligt och bygga på naturliga förutsättningar. 
 
Rekommendationer 
Fiskeplanen utgör kunskapsunderlag och handlingsprogram för fiskevårdsarbetet i 
kommunens sjöar och vattendrag. 
 
 
PARKER OCH GRÖNOMRÅDEN 
 

 
MÅL 

- Kommunens parker och planteringar skall ge ett välvårdat intryck samt inspirera till 
besök.  

 
Beskrivning 
Wij trädgårdar och högskoleutbildningen är en stor källa till inspiration och de har deltagit i 
flera projekt för att försköna kommunen. 
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F, OMRÅDEN AV INTRESSE FÖR RÖRLIGT FRILUFTSLIV OCH TURISM 
 
F1, JÄDRAÅN 
 
Beskrivning 
Norr om Jädraås flyter Jädraån lugn och stilla fram i ett flackt och myromslutet landskap. Vid 
Sågverksdammen finns ett antal forsar som är väl värda ett besök.  
Söder om Jädraås flyter ån fram genom ett mer vilt landskap bitvis nedskuret i djupa raviner 
omgivna av lummig grönska. I vissa delar är Jädraån svårtillgänglig på grund av de branta 
stränderna. Området är populärt för fisketurism och är ett utmärkt område för häftig paddling. 
 
Rekommendationer 
Mark- och vattenanvändning 
Förändring i konflikt med det rörliga friluftslivet bör ej medges. Skogsbruk bör 
bedrivas med hänsyn till det rörliga friluftslivet och med särskild hänsyn enligt 30 
§ Skogsvårdslagen med tillhörande Föreskrifter och Allmänna råd.  

 
Bebyggelseutveckling 
Områden med detaljplan redovisas på karta med gällande bestämmelser. 
Tillkommande bebyggelse i konflikt med det rörliga friluftslivet och skogsbruket 
bör ej medges utanför befintliga bybildningar. Befintliga tätorters 
expansionsmöjligheter får dock inte begränsas.  
 
 
F2, TESTEBOÅN NORRA 
 
Beskrivning 
Breslijeån från nordväst och Kölsjöån från sydväst möts norr om Åmot och flyter ihop i 
Testeboån. Bresiljeån har tidigare fungerat som flottningsled vilket satt tydliga spår i åns 
stränder. Sträckan domineras av forsar och strömmande vatten. Mycket god tillgänglighet 
finns för fiske och annan vattenverksamhet t.ex. paddling. 
Söder om Åmot övergår ån delvis till ett mer vilt tillstånd där den flyter fram med höga branter 
på båda sidor. Fina möjligheter till fiske finns även här. 
 
Rekommendationer 
Mark- och vattenanvändning 
Förändring i konflikt med det rörliga friluftslivet bör ej medges. Skogsbruk bör 
bedrivas med hänsyn till det rörliga friluftslivet och med särskild hänsyn enligt 30 
§ Skogsvårdslagen med tillhörande Föreskrifter och Allmänna råd.  

 
Bebyggelseutveckling 
Områden med detaljplan redovisas på karta med gällande bestämmelser. 
Tillkommande bebyggelse i konflikt med det rörliga friluftslivet och skogsbruket bör ej 
medges utanför befintliga bybildningar. Befintliga tätortersexpansionsmöjligheter får dock 
inte begränsas.  
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F3, TESTEBOÅN SÖDRA 
 
Beskrivning 
Testeboån från Ockelbo och söderut rinner genom ett flackt skogs- och myrlandskap med 
gles bebyggelse och få vägar. Ån var tidigare en flottningsled och spår finns kvar längs 
leden. Ån är utmärkt för paddling då den flyter fram lugnt och stilla. Området utmärker sig 
med stora naturvärden i form av ett mycket varierat sjölandskap med vikar och större öppna 
vatten som tillsammans skapar ett spännande landskap. 
 
Rekommendationer 
Mark- och vattenanvändning 
Förändring i konflikt med det rörliga friluftslivet bör ej medges. Skogsbruk bör 
bedrivas med hänsyn till det rörliga friluftslivet och med särskild hänsyn enligt 30 
§ Skogsvårdslagen med tillhörande Föreskrifter och Allmänna råd.  

 
Bebyggelseutveckling 
Områden med detaljplan redovisas på karta med gällande bestämmelser. 
Tillkommande bebyggelse i konflikt med det rörliga friluftslivet och skogsbruket bör ej 
medges utanför befintliga bybildningar. Befintliga tätorters expansionsmöjligheter får dock 
inte begränsas.  
 
 
F4, RÖNNÅSEN 
 
Beskrivning 
Rönnåsen strax väster om Ockelbo tätort har stor betydelse som rekreationsområde för 
boende i kommunen. Här finns både slalom- och pulkabacke. Gästrikeleden passerar 
området och är en populär led för utflykter. I området har det byggts ett flertal vindskydd och 
grillplatser vilket ökar attraktionskraften ytterligare. 
 
Rekommendationer 
Mark- och vattenanvändning 
Förändring i konflikt med det rörliga friluftslivet bör ej medges. Skogsbruk bör 
bedrivas med hänsyn till det rörliga friluftslivet och med särskild hänsyn enligt 30 
§ Skogsvårdslagen med tillhörande Föreskrifter och Allmänna råd.  

 
Bebyggelseutveckling 
Tillkommande bebyggelse i konflikt med det rörliga friluftslivet och skogsbruket bör ej 
medges utanför befintliga bybildningar.  
 
 
F5, SENDBERGET 
 
Beskrivning 
Sendberget är ett härligt strövområde för alla som vill uppleva skog och mark. 
Sendbergsvägen kantas av en uppsjö ingångar till gamla by- och fäbodstigar, 
vars sammanlagda sträckning är omkring tre mil. 
De flesta stigarna är tydligt markerade och på sina håll löper de ihop med 
Gästrikeleden och även Björnspåret i Åmot. Besöksvärda ställen längs stigarna 
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är bland annat utsikten från Flaggberget, Gammelåstjärn där man kan fiska och 
den fina skogen i biotopskyddet. 
 
Rekommendationer 
Mark- och vattenanvändning 
Förändring i konflikt med det rörliga friluftslivet bör ej medges. Skogsbruk bör 
bedrivas med hänsyn till det rörliga friluftslivet och med särskild hänsyn enligt 30 
§ Skogsvårdslagen med tillhörande Föreskrifter och Allmänna råd.  

 
Bebyggelseutveckling 
Tillkommande bebyggelse i konflikt med det rörliga friluftslivet och skogsbruket bör ej 
medges utanför befintliga bybildningar  
 
 
F6, GÄSTRIKELEDEN 
 
Beskrivning 
Gästrikeleden sträcker sig genom hela kommunen från norr till söder. Längs med leden finns 
goda möjligheter till att rasta i de rikligt förekommande vindskydden. Leden är mycket 
populär för dagsutflykter men även för längre vandringar.   
 
Rekommendationer 
Mark- och vattenanvändning 
Förändring i konflikt med det rörliga friluftslivet bör ej medges. Skogsbruk bör 
bedrivas med hänsyn till det rörliga friluftslivet och med särskild hänsyn enligt 30 
§ Skogsvårdslagen med tillhörande Föreskrifter och Allmänna råd.  

 
Bebyggelseutveckling 
Tillkommande bebyggelse i konflikt med det rörliga friluftslivet och skogsbruket bör ej 
medges utanför befintliga bybildningar.  
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5.1.1.5 NATURVÄRDEN SAMT N-OMRÅDEN 
 

 

MÅL  
- Naturvårdens intressen skall beaktas. 
 
- I kommunen naturligen förekommande växt- och djurarter bör ges möjlighet att  

kvarleva i reproducerande stammar. 
 

- Det kommunala naturvårdsprogrammets förslag till åtgärder ska beaktas,  
antaget av KF 08-03-03. Förutom riksintresseområdena finns i kommunen  
ett stort antal intresseområden för naturvården.  
 

- Kraftverk i mindre vattendrag får ej uppföras med hänsyn till naturvärdena. 
  
- Stora opåverkade områden skall så långt möjligt skyddas mot åtgärder som  

påtagligt kan påverka områdenas karaktär. 
 

- Mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall  
så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada naturmiljön. 
 

- Verka för att Rönnåsen skyddas som naturreservat utifrån områdets höga natur- 
värden samt friluftslivets behov av rekreationsområde. 

 

                   
                  Kroksjö Öga, naturreservat nordväst om Lingbo 
 

Beskrivning 
Inom kommunen finns en mångfald områden av intresse ur naturvårdssynpunkt och 
naturen är väldigt varierad. Det finns ett småbrutet odlingslandskap, vidsträckta 
myrar, många fina sjöar och vattendrag och framförallt det stora skogslandskapet 
som utgör drygt tre fjärdedelar av kommunens totala yta.    

Naturvårdsprogram för länet 
I länsstyrelsens Naturvårdsprogram, rapport 1997:12, är 79 områden utpekade 
inklusive tre riksintressen och ett djurskyddsområde, DSO.  
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Klassificering är gjord enligt skalan I, högsta naturvärde, II, mycket högt naturvärde 
och III, högt naturvärde. Även en indelning i intresseaspekterna botanik, friluftsliv, 
geologi, hydrologi, kultur- och odlingslandskap, landskapsbild samt zoologi anges.  
Oftast återfinns flera intresseaspekter inom samma område. Även naturvårdens 
anspråk på områdena anges om de inte är skyddade. Naturvårdsprogrammet finns 
på Bygg- och Miljökontoret.  
 
Naturvårdsprogram för Ockelbo kommun  
Ett mycket omfattande kunskapsmaterial har sammanställts i Naturvårdsprogram för  
Ockelbo kommun. Naturvårdsprogrammet är framtaget under 2007 och är politiskt  
förankrat och antaget av kommunfullmäktige, §1/08, 2008-03-03.   
Programmet är redovisat för olika naturtyper exempelvis Skogar, Våtmarker, Vattendrag  
osv. Vid ärendehantering och ytterligare information hänvisas till källmaterialet. 
 
Riksintressen för naturvården jämlikt 3 kap. MB, se även rekommendationskarta: 
- Skältjärnsmuren, område N1 
- Ivantjärnsheden – Jädraån, område N2 
- Ol-Larsbergen, område N3 
- Testeboån (Lundbosjön), område N4 
- Paul-Andersmuren – Bocksbäcksmuren, område N5 
- Yxalampi, område N6 
- Vansatta- Vickomposso-Kolkilampmurarna, område N7 
 
 
Riksintressen för naturvården jämlikt 4 kap. MB, Natura 2000-områden: 
- Skältjärnsmuren, område N1 
 
Natura 2000 är ett nätverk av särskilt värdefulla naturområden inom EU. Syftet är att 
bevara naturtyper och livsmiljöer för arter som EU-länderna har kommit överens om 
är av gemensamt intresse. Natura 2000 har tillkommit med stöd av EG:s habitat- och 
fågeldirektiv. För verksamhet eller åtgärd som på ett betydande sätt kan påverka 
miljön i ett Natura 2000 område krävs tillstånd.  
 
Inom kommunen finns nedanstående förordnanden enligt miljöbalken:  
 
Naturreservat  
Naturreservat är den vanligaste formen för att skydda naturområden. Länsstyrelsen eller  
kommunen kan bilda naturreservat med stöd av miljöbalken, 7 kap. 4§. Mark och vatten- 
områden kan skyddas som naturreservat av olika skäl:  
• för att bevara biologisk mångfald,  
• för att vårda och bevara värdefulla naturmiljöer eller  
• för att tillgodose behov av områden för friluftslivet.  
 
Varje naturreservat är unikt och har därför egna föreskrifter för att bevara naturvärdena.  
I kommunen finns ett naturreservat, Kroksjö Öga. Se vidare nedan under N8 samt i  
det Kommunala naturvårdsprogrammet, objekt 1. 

Naturminne 
Ett särpräglat naturföremål får av länsstyrelsen eller kommun förklaras som naturminne, om  
det behöver skyddas eller vårdas särskilt. Som naturminnen kan mindre delar av naturen –  
allt från enstaka föremål till upp till 1 ha stora områden skyddas enligt miljöbalken, 7 kap. 10§. 
I kommunen finns ett naturminne i form av en pelargran söder om Lingbo, vid avtagsvägen 
mot Grönviken. Se Mark- och vattenanvändningskartan. 
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Strandskydd  
Vid vattendrag och sjöar är strandskyddet 100 meter. Det fastställda strandskyddet 
gäller från strandlinjen såväl på land som ut i vattnet. Den nya lagstiftningen möjliggör 
ett differentierat strandskydd med planeringsinsatser bla sk landsbygdsutvecklings-
områden i strandnära lägen sk LIS-områden. Detta behandlas under särskild rubrik. 

 
Ekologiskt känsliga områden  
Även områden som är särskilt känsliga från ekologisk synpunkt skall, enligt miljöbalkens 
hushållningsbestämmelser 3 kap §3, så långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan skada 
naturmiljön. Ekologiskt känsliga områden är främst våtmarker, såväl stora som små, 
lövskogsdominerade biotoper, hällmarksskog, åkerholmar, ängar, bryn samt öar vid kusten 
och i insjöar. Områdena hyser växt- och djurarter som är hotade om de ekologiska 
betingelserna ändras. De ekologiskt känsliga områden som bedöms vara av stor betydelse 
bör skyddas. Detta kan ske genom att områdena förklaras som naturreservat. Skydd av detta 
slag kan innebära att pågående markanvändning, främst skogsbruket, försvåras, varför 
ersättning måste utgå. Reglering av detta sker om ett område inrättas som naturreservat.  
 
Biotopskyddsområde 
Biotopskyddsområde definieras enligt miljöbalken, "mindre mark- eller vattenområden som 
utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som annars är särskilt skyddsvärda".  
Syftet med att skapa biotopskyddsområden är alltså enligt lagtexten förhållandevis entydigt  
de biologiska värdena.  
Biotopskyddsområden skyddas enligt Miljöbalken, 7 kap. 11§. Områdena skyddas för all  
framtid och märks upp i terrängen.  Äganderätten till marken påverkas inte av beslutet. Inom 
biotopskyddsområdet är det förbjudet att bedriva skogsbruk. Åtgärder som kan skada natur- 
miljön är inte tillåtna.  Markägaren får ersättning för det intrång i sitt brukande som följer av  
beslutet.  
 
Naturvårdsavtal 
Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt nyttjanderättsavtal som tecknas mellan Skogs-
styrelsen, länsstyrelse eller kommun och markägare som är intresserade av naturvård.  
Syftet med avtalet är att bevara och utveckla områden med höga naturvärden. Avtalstiden  
kan variera mellan 1 och 50 år och utgör en del av det långsiktiga skogsskyddet. Markägaren  
får viss ekonomisk ersättning för de begränsningar i brukandet som avtalet medför. Ägande- 
rätten till marken påverkas inte.  Området märks normalt ut i terrängen. 

 

Nyckelbiotoper 
Med nyckelbiotop avses en biotop i vanlig mening, d.v.s. en någorlunda enhetlig och 
avgränsningsbar livsmiljö som dessutom har en avgörande betydelse, en nyckelroll, för den 
hotade och sällsynta delen av skogens fauna och flora. Begreppet nyckelbiotop är storleks-
oberoende. Begreppet nyckelbiotop har i sig ingen juridisk innebörd. Det föreligger således 
inget automatiskt skydd för nyckelbiotoper. Att identifiera och avgränsa nyckelbiotoper innebär 
inte att man samtidigt har utpekat att områden skall hanteras på ett visst, på förhand bestämt 
sätt.  

 
I Ockelbo kommun har Skogsstyrelsen inventerat all kommunal mark och privat 
skogsmark, samt kyrkans skogsinnehav. Resultatet finns utlagt på Skogsvårdsstyrelsens 
hemsida www.skogsstyrelsen.se.  
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N, OMRÅDEN AV INTRESSE FÖR NATURVÅRD  

N står för områden med särskilda rekommendationer för att i första hand tillgodose 
naturvårdens behov och markintressen.  

Omfattande naturvärden finns i kommunen utöver de redovisade. Se även det 
Kommunala Naturvårdsprogrammet, KNP, och Länsstyrelsens Naturvårdsprogram 
LNP, Värdefull natur i Gävleborg, som innehåller mer detaljerade redovisningar. 
 
 
N1 SKÄLTJÄRNSMUREN 
Beskrivning 
Naturvärdeklass: 1 (enligt våtmarksinventeringen) 
Markägare: Bolag 
Area: 233 ha 
Skydd: Riksintresse för naturvård och Natura 2000-område 
Källor: Våtmarksinventeringen, Värdefull natur i Gävleborg, Skyddsvärda myrar i 
Gävleborgs län, Myrfågelinventeringen 1996-98, Myrfågelinventeringen 1974-76 
 
Skältjärnsmuren är ett stort myrkomplex med excentrisk mosse med ett gölsystem,  
bestående av åtta gölar och stora lösbottenhöljor. 
Se även KNP objekt 25. 

 
Rekommendationer 
Markanvändning  
Pågående markanvändning bör bibehållas. Det är av vikt att myrarna bibehålls 
hydrologiskt intakta. Området påverkas negativt av dikningar, bränsleutvinning och  
skogsavverkning. Med hänsyn till de naturvårdsintressen som finns inom området bör 
skogsbruket bedrivas med särskild hänsyn enligt 30 § Skogsvårdslagen. Myren omfattas 
av samrådsplikt enligt 12 kap. 6§ Miljöbalken. 
 
Bebyggelseutveckling  
Tillkommande bebyggelse bör inte tillåtas.  
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N2 IVANTJÄRNSHEDEN, JÄDRAÅN OCH RAVIN PÅ IVANTJÄRNSHEDEN 
Beskrivning 
Naturvärdeklass: 1 (enligt Naturvårdsprogrammet Länsstyrelsen Gävleborg 1997) 
Markägare: Privata och Bergvik Skog AB 
Area: Riksintresset ca 1000 hektar i Ockelbo kommun 
Skydd: Riksintresse för naturvård 
Källor: Värdefull natur i Gävleborg 
 
Ivantjärnsheden-Jädraåsfältet är ett ishavsdelta i Järboåsens sträckning i Jädraåns dalgång. 
Se även KNP objekt 12 och LNP objekt 68 och 68a. 
 

Rekommendationer 
Markanvändning  
Pågående markanvändning bör ej förändras så att områdets naturvärden skadas.  
Utfyllnader eller andra åtgärder som påverkar vattenföring eller vattenförhållanden bör 
inte komma till stånd.  
 
Bebyggelseutveckling  
Tillkommande bebyggelse bör inte tillåtas.  
 
 
N3 OL-LARSBERGEN 
Beskrivning 
Naturvärdeklass: 1 (enligt Naturvårdsprogrammet Länsstyrelsen Gävleborg 1997) 
Markägare: Bergvik Skog AB 
Area: Riksintresset 198 hektar 
Skydd: Riksintresse för naturvård 
Källor: Värdefull natur i Gävleborg 
 
Ol-Larsbergen är ett välutvecklat åsnätsområde med 4-5 parallella getryggsstråk, utan  
någon dominerande huvudrygg, men med inbördes material- och ryggförbindelser. 
Ol-Larsbergen är lättillgängligt och välbesökt. Den säregna naturen gör området till ett  
Högt skattat utflyktsmål. På grund av de höga geologiska värdena är Ol-Larsbergen av  
riksintresse för naturvård. 
Se även KNP objekt 11 och LNP objekt 42. 
 
Rekommendationer 
Markanvändning  
Pågående markanvändning bör bibehållas. Skogsbruket bör bedrivas med särskild 
hänsyn till naturvården och friluftslivet. Ingrepp till men för vattenmiljön bör undvikas.  
 
 
Bebyggelseutveckling  
Tillkommande bebyggelse bör inte tillåtas.  
 
 
N4 TESTEBOÅN (Lundbosjön) 
Beskrivning 
Naturvärdeklass: 1 
Markägare: Bergvik Skog AB och Svenska kyrkan 
Area: ca 50 ha i Ockelbo kommun 
Skydd: Riksintresse för naturvård 
Källor: Värdefull natur i Gävleborg 
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Vid utflödet ur Mellansjön delar sig Testeboån i två smala fåror som inringar Sjuforsholmen. 
Huvudfåran, den östra, bildar ett mycket omväxlande vattenlandskap med vackra forssträckor  
och lugna sel. Stränderna med ädellövskogspartier och fuktängar är av största intresse.  
Se även LNP objekt 79 och under Gävle kommun objekt 60. 

 
Rekommendationer 
Mark- och vattenanvändning 
Oförändrad. Utfyllnader eller andra åtgärder som påverkar vattenföring eller vatten-
förhållanden bör inte komma till stånd.  
  
Bebyggelseutveckling 
Ingen nybebyggelse bör tillåtas i åns närhet om ej särskilda skäl föreligger, typ vindskydd för 
friluftslivets behov. 
 
 
N5 PAUL-ANDERSMUREN, BOCKSBÄCKSMUREN 
Beskrivning 
Naturvärdeklass: 1 (enligt våtmarksinventeringen) 
Markägare: Bolag 
Area: Paul-Andersmuren m.fl. 420 ha och Kvisjötjärn 109 ha 
Skydd: Riksintresse för Naturvård 
Källor: Våtmarksinventeringen, Värdefull natur i Gävleborg, Skyddsvärda myrar i 
Gävleborgs län 
 
Paul-Andersmuren är ett varierat kärrkomplex med värdefulla våtmarker utmed Bocksbäcken. 
Tingsmuren-Bocksbäcksmuren utgör ett mosaikartat myrkomplex som huvudsakligen består  
av kärr. 
Se även KNP objekt 16 och LNP objekt 19 och 20. 
 
Rekommendationer 
Markanvändning  
Pågående markanvändning bör bibehållas. Det är av vikt att myrarna bibehålls 
hydrologiskt intakta. Området påverkas negativt av dikningar, bränsleutvinning och  
skogsavverkning. Med hänsyn till de naturvårdsintressen som finns inom området bör 
skogsbruket bedrivas med särskild hänsyn enligt 30 § Skogsvårdslagen. Myren omfattas 
av samrådsplikt enligt 12 kap. 6§ Miljöbalken. 
 
Bebyggelseutveckling  
Tillkommande bebyggelse bör inte tillåtas 

 
 

N6 YXALAMPI 
Beskrivning 
Naturvärdeklass: 1 (enligt våtmarksinventeringen) 
Markägare: Bolag 
Area: 120 ha 
Skydd: Riksintresse för Naturvård 
Källor: Våtmarksinventeringen, Värdefulla natur i Gävleborg, Skyddsvärda myrar i 
Gävleborgs län 
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Yxalampi är ett välutvecklat flarkkärrkomplex med tydliga upphöjda strängar och  
mellanliggande blöta lösbottnar 
Se även KNP objekt 21 och LNP objekt 33. 
 
Rekommendationer 
Markanvändning  
Pågående markanvändning bör bibehållas. Det är av vikt att myren bibehålls 
hydrologiskt intakt. Området påverkas negativt av dikningar, bränsleutvinning och  
skogsavverkning. Med hänsyn till de naturvårdsintressen som finns inom området bör 
skogsbruket bedrivas med särskild hänsyn enligt 30 § Skogsvårdslagen. Myren omfattas 
av samrådsplikt enligt 12 kap. 6§ Miljöbalken. 
 
Bebyggelseutveckling  
Tillkommande bebyggelse bör inte tillåtas.  

 
N7 VANSATTA – VICKOMPOSSO - KOLKILAMPIMURARNA 
Beskrivning 
Naturvärdeklass: 1 (enligt våtmarksinventeringen) 
Markägare: Bolag 
Area: ca 550 ha 
Skydd: Riksintresse för Naturvård 
Källor: Våtmarksinventeringen, Värdefull natur i Gävleborg, Skyddsvärda myrar i 
Gävleborgs län, Myrfågelinventeringen 1996-98, Myrfågelinventeringen 1974-76 
 
Vansatta är ett stort öppet myrkomplex som består av mossar, kärr och en tjärn. Myren är i det 
närmaste helt oskadad. 
Vickomposso är en myr med flarkkärr, strängar och lösbottnar. Myren är opåverkad av dikning. 
Kolkilampmurarna är en blandmyr med både mosse- och kärrpartier. En tydlig välvd 
halvcirkelformad excentrisk mosse i myrens norra del har sin högsta punkt 
vid Vickomposberget. 
Se även KNP objekt 22 och 23 och LNP objekt 53, 55 och 57. 
 
Rekommendationer 
Markanvändning  
Pågående markanvändning bör bibehållas. Det är av vikt att myrarna bibehålls 
hydrologiskt intakta. Området påverkas negativt av dikningar, bränsleutvinning och  
skogsavverkning. Med hänsyn till de naturvårdsintressen som finns inom området bör 
skogsbruket bedrivas med särskild hänsyn enligt 30 § Skogsvårdslagen. Myren omfattas 
av samrådsplikt enligt 12 kap. 6§ Miljöbalken. 
 
Bebyggelseutveckling  
Tillkommande bebyggelse bör inte tillåtas.  
 
 
N8 KROKSJÖ ÖGA 
Beskrivning 
Markägare: Privata 
Area: 141 ha 
Skydd: Naturreservat 
Källor: Beslut Kroksjö Öga naturreservat 2004-09-06, Länsstyrelsen Gävleborg 
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Naturreservatet ligger norr om sjöarna Kroksjön och Långsjön, ca 6 km NV om Lingbo.  
Skogen utgörs i större delen av området av flerskiktad barrblandskog som i stora delar är 
talldominerad på mycket blockrik, kuperad och svårframkomlig mark. 

   Se även KNP objekt 1. 
 
Rekommendationer 
Mark- och vattenanvändning  
Området är naturreservat jämlikt miljöbalkens 7kap.4§.  

Bebyggelseutveckling  
Byggnadsförbud gäller enligt reservatsbestämmelserna.    
 
Biotopskyddsområden och områden med naturvårdsavtal 
Nedanstående biotopskyddsområden och områden med naturvårdsavtal finns med på 
mark- och vattenanvändningskartan och rekommendationskartan men inte närmare 
beskrivna i översiktsplanen. Några finns beskrivna i det Kommunala naturvårds-
programmet (KNP). Villkor som reglerar markanvändningen finns i respektive beslut för 
biotopskyddsområde och naturvårdsavtal.  
                     

  N9   Biotopskydd Nynäs 1:5 KNP 
N10 Biotopskydd Ulvsta 5:38 och 5:39 KNP 
N11 Biotopskydd Åbyggeby 2:11 KNP 
N12 Biotopskydd Fallet 11:1 KNP 
N13 Biotopskydd Sunnanåsbo 1:12 och 1:13 
N14 Biotopskydd Mo 20:1 
N15 Biotopskydd Lingbo 14:1 KNP 
N16 Biotopskydd Lingbo 4:8 KNP 
N17 Naturvårdsavtal Klubbäcken 4:1 
N18 Biotopskydd Grönviken 1:7 KNP 
N19 Biotopskydd Böle 1:11 
N20 Biotopskydd Böle 1:7 KNP  
N21 Naturvårdsavtal Böle 1:6  
N22 Biotopskydd Åkrarna 1:16, norra delen 
N23 Biotopskydd Åkrarna 1:16, södra delen 
 
 
Övriga naturområden 
Naturområden nedan finns inte med på mark- och vattenanvändningskartan eller 
rekommendationskartan. Områdena finns närmare beskrivna i Länsstyrelsens naturvårds- 
program (LNP) eller det Kommunala naturvårdsprogrammet (KNP). Områdena har inget  
formellt skydd men innehåller höga naturvärden som särskilt ska beaktas vid eventuell  
förändrad markanvändning eller planläggning.  

 
Sibohällskogen, LNP, KNP 

  Rönnåsen LNP, KNP 
  Botjärnsmuren KNP, LNP 
  Stormuren KNP, LNP 
  Bönmuren KNP, LNP 
  Mattismuren KNP, LNP 
  Skålåsmuren KNP, LNP 
  Rimuren-Flano, Brännholmstjärnarna KNP, LNP 
  Syvama KNP, LNP 
  Sjulsmuren KNP, LNP 
  Svarttjärnsmuren KNP, LNP 
  Halvvägsmurarna KNP, LNP 
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Jädraån KNP, LNP 
  Björnbackån KNP 
  Kvisjöbäcken KNP 
  Gopån KNP, LNP 
  Rännsjöbäcken KNP 
  Murån LNP 
  Testeboån LNP 
  Betesmark vid Stenbäcken KNP, LNP 
  Betesmark vid Åkerby KNP, LNP 
  Betesmark vid Strömbacka KNP, LNP 
  Betesmark vid Björklunda KNP, LNP 
  Äng vid Flaxbodarna KNP 
  Äng vid Källsjön KNP 
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5.1.1.6 STORA OPÅVERKADE OMRÅDEN SAMT SOO-OMRÅDEN  
 

 

MÅL 
- Områdena bör behålla sin opåverkade karaktär.  

 

 
Ockelbos skogsbygd                    Foto:Anna Hansson 
 
Lagstiftning 
I 3 kap 2 § miljöbalken (MB) anges följande: 
”Stora mark- och vattenområden som inte alls eller endast obetydligt är påverkade av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön ska så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt påverka områdenas karaktär.” 
 
Det är kommunens ansvar att i samband med arbetet med översiktsplanen ange vilka 
områden som är av karaktären stora opåverkade områden sett i relation till de kommunala 
förhållandena.  

Tanken med bestämmelsen i 3 kap 2 § MB är att det finns ett värde i sig i att större 
sammanhängande landsbygdsområden, som ännu inte är påverkade av exploate-
ringsföretag, kan behålla sin opåverkade karaktär.  

Att ett område utpekas som stort opåverkade område innebär inte att det genom sin 
opåverkade karaktär har ett rättsligt skydd enligt 3 kap 2 § MB. Hänsyn till och skydd av de 
opåverkade områdena kan hävdas av kommuner, statliga myndigheter, olika in-
tresseorganisationer m.fl. vid lokaliseringar av olika anläggningar och verksamheter.  

Tyngden av ett utpekat område enligt 3 kap. 2 § miljöbalken, i förhållande till andra allmänna 
och enskilda intressen, avgörs slutligt vid ett konkret tillståndsärende eller plan om 
lokalisering eller utvidgning av en byggnad, bebyggelse, anläggning eller verksamhet.  

Därvid vägs även in områdets värde ur andra aspekter än att det är stort och opåverkat t.ex. 
dess värde för biologisk mångfald, för friluftslivet, för bevarande av kulturarvet, för jord- och 
skogsbruket och för landskapsbilden m.m. 
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Utpekande av stora opåverkade områden, SOO  
I den tematiska översiktsplanen för vindkraft har stora opåverkade områden pekats ut. Det är 
dessa områden som nu även föreslås i denna kommunomfattande översiktsplan. 
 
Kriterier 
En definition av stora opåverkade områden jämlikt MB 3 kap.§2 har föreslagits i den 
tematiska översiktsplanen. 

- Områdesstorlek minst ca 30 kvkm 
- Inga större vägar som riks- och länsvägar inom eller ca 500 meter från området 
- Inga järnvägar inom eller ca 1000 meter från området 
- Inga större kraftledningar som nationella och regionala nätet inom eller ca 500 

meter från området 
- Inga master eller vindkraftverk inom eller ca 1000 meter från området 
- Mycket begränsad bebyggelse inom området och ca 500 meter till samlade 

bebyggelsegrupper 
- Inga grus-, torv- och bergtäkter inom området 

Områdena är i princip opåverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
 
SOO1, stort opåverkat område 
Områdesbeskrivning 
Området ligger i västligaste Ockelbo. I området finns fågelsjö omgiven av kärrmarker, samt 
andra kärr- och myrkomplex. Flera nyckelbiotoper finns i området samt ett flertal 
sumpskogar. Biotopskydd finns i området. Miljöbalkens hänsynsregler med tillhörande 
förordningar skall beaktas. Skogsbruk skall bedrivas med särskild hänsyn enligt 30§ 
Skogsvårdslagen och tillhörande Föreskrifter och Allmänna råd.  
Ett stort antal fornlämningar finns inom nordöstra delen av området. Där finns flera 
husgrunder och kolningsanläggningar mm. 
 
Rekommendationer 
Större exploateringsföretag som t.ex. vindkraftsetableringar, omfattande ny tätorts- och 
fritidsbebyggelse, nya större vägar och ledningsföretag, större täkter, upplag och tippar m.m. 
ska inte komma till stånd inom området. 
 
 
SOO2, stort opåverkat område 
Områdesbeskrivning 
Området ligger söder om SOO1 och strax norr om vindkraftsområde X 043 samt 
gränsar till Falu kommun. 
Sumpskogar finns i området. Flera nyckelbiotoper finns i området. Miljöbalkens 
hänsynsregler med tillhörande förordningar skall beaktas. Skogsbruk skall bedrivas med 
särskild hänsyn enligt 30§ Skogsvårdslagen och tillhörande Föreskrifter och Allmänna råd.  
 
Rekommendationer 
Större exploateringsföretag som t.ex. vindkraftsetableringar, omfattande ny tätorts- och 
fritidsbebyggelse, nya större vägar och ledningsföretag, större täkter, upplag och tippar m.m. 
ska inte komma till stånd inom området. 
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SOO3, stort opåverkat område 
Områdesbeskrivning 
Området ligger i sydöstligaste delen av kommunen och gränsar till Sandvikens och 
Gävle kommuner.  
Många sumpskogar finns inom området. Bergvik redovisar nyckelbiotoper inom området. 
Några naturvärden finns inventerade i södra delen. Miljöbalkens hänsynsregler med 
tillhörande förordningar skall beaktas. Skogsbruk skall bedrivas med särskild hänsyn enligt 
30§ Skogsvårdslagen och tillhörande Föreskrifter och Allmänna råd.  
Ett mycket stort antal fornlämningar finns inom centrala delen av området så som 
skogsbrukslämningar, husgrunder och kolningsanläggningar mm. 
Det föreslås utredas om området skall vara kommunöverskridande och fortsätta in i 
Gävle och Sandvikens kommuner. 
 
Rekommendationer 
Större exploateringsföretag som t.ex. vindkraftsetableringar, omfattande ny tätorts- och 
fritidsbebyggelse, nya större vägar och ledningsföretag, större täkter, upplag och tippar m.m. 
ska inte komma till stånd inom området. 
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5.1.1.7 KULTURVÄRDEN OCH K-OMRÅDEN 
 

 

MÅL 
- Största möjliga hänsyn skall tas till kulturhistoriskt värdefulla miljöer och lämningar vid  
planering och byggande. 

 
- Värna och utveckla de kulturella och sociala kvaliteterna i den bebyggda miljön.  

 
- Bevarande skall om möjligt omfatta hela miljön och inte bara enskilda byggnader.  
Återanvändning skall vara ett förstahandsalternativ före rivning. 

 
- Intressanta byggnader skall normalt stå kvar i sin ursprungsmiljö. 

 
- Särskild hänsyn skall tas till befintliga miljöer vid lokalisering och gestaltning av ny  
bebyggelse. Nybebyggelse får dock gärna spegla den tid de uppförs i. 

 
- En enskild åtgärd skall alltid sättas in i ett större sammanhang. 

 
- De historiska vägarnas kulturvärden skall beaktas vid eventuella ombyggnader eller  
förändringar i närmiljön.    

 
- Kommunen bör verka för att byggnadsinventeringen från 1975 uppdateras.  
 
- Byggmästare Petterssons verk bör även inventeras och bli föremål för eventuella  
skyddsåtgärder.  
 
 
 
Beskrivning 
I kommunen finns ett flertal områden av betydelse för kulturmiljövården.  
 
Ockelbo järnvägs- och brukssamhälle har sitt ursprung i förhistorisk centralbygd 
med rikt innehåll av fornlämningar. Gravfält från järnåldern och lågtekniska järn-
framställningsplatser.  
 
Stationssamhället med representativ sekelskiftesbebyggelse utmed huvudgatan- 
den gamla landsvägen. 
 
Ockelbo kyrka ursprungligen från 1790-talet är landskapets största och belägen vid 
en gammal åsväg. 
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Wij Trädgårdar från nordost         Foto: Erik Andersson sommaren 2011 
 
Vi säteri med sitt i slutet av 1700-talet anlagda järnbruk, herrgård, damm och 
intressanta bruksbyggnader, bl.a.valsverk från 1800-talet, lantbruksbyggnader samt 
bruksgata med bostadsbebyggelse. 
 
Jädraås-Tallås utgöres av en industrimiljö som tydligt speglar 1800-talets övergång 
från traditionell bruksmiljö till litet industrisamhälle. Bruksområde med masugn och 
lancashiresmedja, herrgård, arbetarbostäder, intakt stationsområde , järnväg till 
Tallås för malmtransporter. 
Inom området finns även modern bostadsbebyggelse av arkitektonisk betydelse samt 
omfattande fångstgropsystem av norrländsk typ. 
 
Intresseområden för kulturmiljövården finns redovisade i inventeringarna:  
- Bebyggelseinventering av Gästrike- Hälsinge Hembygdsförbund, oktober 1975. 
- Kulturmiljövård, Riksintressen i Ockelbo kommun, Länsstyrelsens rapport 1996:7 

Rekommendationer 
Det är av stor vikt att de kulturvärden som finns inom kommunen bevaras. Förutom  
estetiska värden är kulturbygden en av förutsättningarna för turismen i orten, och  
därmed ett inkomsttillskott.  
Kommunen avser ytterligare säkerställa riksintressena vid framtida detaljplanering 
och fördjupad översiktsplanering för respektive område.  
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                      Källa: Internet     
  
Riksintresseområden, se även rekommendationskarta 
- K 700 Ockelbo-Vi, område K1    
- K 704 Jädraås-Tallås, område K2    
 
Övriga områden med kulturvärden, se även rekommendationskarta 

  - Åmotbygdens dalgång, kuperad jordbruksbygd, område K3 
  - Lingbo, jordbruksbygd, område K4 
  - Mo by, område K5 

- Brattfors, bruksmiljö, område K6 
  - Vittersjö fäbodvall, område K7  

  
Ovan redovisade områden finns beskrivna i utredning utförd av Gästrike- Hälsinge  
Hembygdsförbund, 1975. Även ett flertal enskilda fastigheter finns med i denna utredning 

     
Byggnadsminnen 
I kommunen finns två byggnadsminnen, Brattfors bruk och Wij valsverk. 
Länsstyrelsen svarar för byggnadsminnesförklaring och tar fram skyddsbestämmelser 
för hur byggnaden/marken skall vårdas och underhållas och i vilka avseenden den ej 
får ändras. 

 
Byggmästare Pettersson 
Gustaf Pettersson 1875-1967 var byggmästare i regionen och självlärd arkitekt. Han kom till 
Ockelbo 1905 och hade fått i uppdrag att uppföra ladugårdsbyggnaden för Wij Säteri. Han var  
då 30 år. 

             
              Gustaf Pettersson omkring 1910 
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Efter färdigställandet av Wij ladugård följde troligen prästgårdsbygget.  Därefter inköptes ett 
tomtområde Säbyggeby som döptes till Petersburg. Tre bostadshus uppfördes en av dessa  
senare benämnd Villa Villerkulla. 
Pettersson var verksam i såväl Hälsingland som Gästrikland. Åmots kyrka från 1910-talet är 
byggmästare Petterssons verk. 
Pettersson var arkitekt och byggmästare till biografen Röd Kvarn, affärshus mitt emot bion, 
ombyggnad av Läkarhuset och ombyggnad av Järnvägshotellet. 

 
Röda Kvarn, en av många byggnader som uppförts i Ockelbo av Gustaf Pettersson 

 
Andra exempel på Petterssons verksamhet är två betjäningshus åt SJ vid Petersburg och  
skolorna i Mörtebo och Grönviken. 
 
Historiska vägar 
Kulturhistoriskt intressanta vägar är ofta turistiskt intressanta, rika på upplevelser och 
vackra utblickar. Vad är det då som utmärker en kulturhistoriskt intressant väg? Vad innebär 
begreppet och vad medför det för planering av nya vägar och underhåll av befintligt vägnät? 
Vid en översiktlig genomgång av de allmänna vägarna i länet har ett antal vägar utpekats som 
särskilt intressanta ur kulturhistoriskt perspektiv. När dessa vägar ska åtgärdas bör alltid en  
kontakt tas med länsstyrelsen för samråd. 
Länsstyrelsen har utarbetat en skrift, Historiska vägar i Gävleborgs län, Rapport 1999:11som 
redovisar nedanstående vägar i kommunen som kulturhistoriskt värdefulla: 
 
- Väg 272 Österfärnebo – Sibo 
Väg 272 följer en åssträckning och är till sin helhet en ålderdomlig och turistiskt intressant 
väg. Vägen är omväxlande och på långa sträckor mycket vacker. Den bjuder på 
utblickar, växlingar i trafikmiljön och många möjligheter till att rasta eller göra besök i 
olika miljöer mellan Dalälven i söder och Hälsinglands blånande berg med passet vid 
Norrlandsporten i norr. Vägen är ett utmärkt alternativ för färd i lite lugnare takt än E4. 
Vissa sträckor är ombyggda eller ändrade till sin sträckning, men 272:an är i sin helhet 
ändå en utpräglad åsväg, med bevarat läge och utseende. Vägen går genom, och i 
närheten av många miljöer av stort kulturhistoriskt och turistiskt intresse. Även äldre 
broar, milstolpar och andra lämningar höjer värdet på flera sträckor. Väg 272 bör som 
helhet behandlas som en kulturhistoriskt intressant väg vid större ombyggnader för 
att inte förlora i kulturturistiskt värde. 
 
 
- Väg 579 Ockelbo kyrka – Strömsborg 
Vägen följer dalgången i ett öppet odlingslandskap omgiven av sjöar och berg. Landskapet 
är lätt kuperat och vägen följer terrängen. I byarna går den tätt intill husen. Över Testeboån  

152



 

                                      50 
                                       
 

 

finns en bro av ovanlig sort, av oarmerad betong byggd 1916 i tidstypisk utformning.  
Flera vackra utblickar öppnar sig över landskap, sjöar och vattendrag. 

 
       Fornlämningar 

Fornlämningar redovisas ej på karta då detaljerade uppgifter kan fås i Länsstyrelsens  
och Riksantikvarieämbetets GIS-skikt. 
Av fornlämningsregistret framgår vilken typ av fornlämning markeringen gäller. 
Fornlämningar är skyddade enligt lag och till fast fornlämning hör ett så stort område  
som behövs för att bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med  
hänsyn till dess art och betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde och  
frågan prövas av länsstyrelsen. 

 
Fäbodar 
Gamla fäbodar är kulturhistoriska minnesmärken som ger landskapet och bygden perspektivet 
tillbaka i tiden. Fäbodsystemet har haft den största betydelsen för kommunens uppodling. Vid 
arvsskiften där jord delades var det vanligt att yngste sonen fick fäboden. På så sätt odlades 
fäbodställena upp och vissa fäbodar blev till slut stora byar. 

 
År 1962 gjordes en inventering av fäbodarna i Gästrikland tillsammans med Skogsvårds-
styrelsen. I Ockelbo socken hittades 52 vallar. Det anges i inventeringen att det förmodligen 
har funnits många fler men att många vallar är skogsbevuxna. I många av fäbodnamnen 
finns spår av finska invandringen under 1500- och 1600-talen. Ett tiotal av de gamla fäbod-
platserna har fast bebyggelse.   

 
En fäbodcirkel har bildats i Ockelbo. Den håller på att kartlägga och sammanställa fäbod- 
ställen inom Ockelbo kommun. Nuvarande antal fäbodställen som har hittats är ca 125  
platser. Det som finns kvar av fäbodställena är blandat, allt från hela byar till stugor och  
bara grundstenar. 

 
Rekommendationer 
De kvarvarande fäbodarna bör skyddas och bevaras. Fäbodar och lämningar är klassade 
som fornminnen och är skyddade enligt lag (1988:950) om kulturminnen m.m. 
 
Odlingslandskapet  

Med tanke på risken för avveckling av jordbruksenheter är det viktigt att kommunen 
försöker motverka en utveckling där kulturhistoriska värden går förlorade genom 
förbuskning eller skogsplantering. Jordbruket är oftast en förutsättning för bibehållandet av 
det öppna odlingslandskapet.  

Områdesbestämmelser  
I områden med särskilt värdefull bebyggelse är det ett allmänt intresse att inga för-
ändringar som inverkar menligt på kulturvärdena kommer till stånd.  
För att säkerställa särskilt värdefulla bebyggelseområden har kommunen för avsikt att 
i första hand genom information till berörda fastighetsägare ge kunskaper så att ett 
bevarande av kulturmiljöerna kan ske. 
I något enskilt fall kan detaljplanering eller områdesbestämmelser bli aktuella att 
upprätta för att höja bygglovplikten för några av nedan angivna åtgärder:  
-    Tillbyggnad   
-    Omfärgning av byggnader och vissa andra yttre förändringar. 
- Nybyggnad av större ekonomibyggnader  
- Rivning av byggnader  
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K, OMRÅDEN MED KULTURVÄRDEN  

K står för områden med särskilda rekommendationer för att i första hand tillgodose 
områdets kulturvärden. Se även under N, områden av intresse för naturvård, då vissa 
områden innehåller såväl kultur- som naturvärden. Se även i vissa fall under 
riksintressen. 
 
 
K1, OCKELBO-VI 
Beskrivning  
Ockelbo centralbygd utgöres av en stor öppen slätt kring Testeboån och Bysjön. Sjön 
däms av en mäktig rullstensås på vilken Ockelbo kyrka och samhälle är belägna.  
Vid Bysjöns strand finns flera gravfält med högar och stensättningar från järnålder - vikingatid.  
Järnslagg i högarna vittnar om järnframställning i bygden redan vid denna tid. Fornminnena  
vårdas och har stor betydelse för landskapet genom belägenheten vid sjön. 
  
En stor del av slätten tillhör Vi säteri som uppkom genom ägobyten under 1600-taIets  
andra hälft. Den nuvarande herrgården påbörjades år 1838, och har tjänat som huvudkontor  
för Kopparfors AB. År 1797 beviljades privilegium för ett manufakturverk vid Laån nära  
säteriets huvudbyggnad och 1804 för en stångsjärnshammare. Manufakturverket drevs fram  
till 1863 då det eldhärjades. Stångjärnshammaren var i drift fram till 1905. Vid bruksdammen  
finns ett antal verkstadsbyggnader bevarade. Vi valsverk är den dominerande anläggningen  
och har nyligen upprustats och är tillgänglig för besökare.  
Vid 1800-talets senare hälft anlades tre järnvägslinjer som gick samman öster om Bysjön.  
1876 byggdes norra Stambanan. 1884 knöts denna ihop med Gävle -Uppsalabanan genom  
sträckan Ockelbo -Gävle och 1890 öppnades DONJ, Dalarna - Ockelbo - Norrsundets järnväg.  
DONJ var samlingsnamnet på flera, under olika tider, byggda bandelar. Namnet DONJ  
började användas 1897 i och med att hela sträckan mellan Linghed och Norrsundet öppnades  
för allmän trafik 1 november samma år. 
 
Kring denna järnvägsknut växte Ockelbo samhälle upp, med ett intressant byggnadsbestånd  
bevarat från sekelskifte och tidigt 1900-tal. 
 Ockelbos äldsta kyrka dateras till 1200-talets mitt och var belägen strax söder om nuvarande  
kyrka. Den revs när den nya kyrkan uppfördes 1791—93 efter ritningar av landshövdingen i 
Gästrikland, F.A.U Cronstedt. Den 3 december 1904 eldhärjades kyrkan. Redan den 6 mars  
1905 anlitades en arkitekt för återuppbyggandet. Det blev Gustav Ameen. Denne skapade en 
treskeppig hällkyrka i barockstil av det stora långhuset.  
  
Till Vi säteri hör åtskilliga byggnader av högt arkitektoniskt och historiskt värde belägna på  
slätten eller på höjder och kullar på denna. Kring säteriets huvudbyggnad och i samband  
med Böle by väst därom ligger byggnaderna inordnade i ett strikt parkmässigt samband.  
 
Närmare Ockelbo samhälle ligger en bruksgata med arbetarbostäder och stora och väl- 
bevarade ekonomibyggnader för säteriets lantbruk.  
Dessa byggnader har ett starkt och miljömässigt uttrycksfullt samband med säteriets jord-
bruksmark, den öppna slätten sydväst om Ockelbo  
samhälle. Detta förhållande påverkas av ett småhusområde som byggdes ut under 1970-talet.  
Inom riksintresset ligger också Åkerby och en del av Åbyggeby med värdefull bebyggelse.  
Ett stort antal fastigheter ingår i kulturmiljöområde enligt Gästrike-Hälsinge hembygds-
förbund. 
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Rekommendationer 
Mark- och vattenanvändning  
Årlig vård sker av gravfälten vid Näsbacken och Fornvi.  
Detaljplan gäller för största delen av tätorten. Enstaka hus är Q- eller q-märkta.  
Nya detaljplaner upprättas vid behov.  
 
Det är av stor vikt att de kulturområden som finns inom kommunen bevaras. Nödvändiga  
förändringar och kompletteringar av bebyggelse bör ske med omsorg och en varsam  
anpassning så att kulturvärdena inte förvanskas.  

Vid exploatering av områden som berör riksintresset för kulturminnesvård krävs extra hänsyn  
och samråd med Länsstyrelsen.  
 
Det är av intresse att odlingslandskapet hålls öppet. För att bibehålla områdets värde 
bör markanvändningen hållas oförändrad med fortsatt hävd av åker-, ängs- och 
hagmark.  
Även vägar, lador, hägnader m m bör fortsättningsvis vårdas.  
 
Bebyggelseutveckling  
Nybyggnad bör endast medges inom befintliga bebyggelsegrupper. Vid placering och 
utformning bör anpassning till befintlig kulturhistorisk värdefull bebyggelsemiljö och 
landskapsbild, särskilt beaktas. Proportioner, form, fasad- och takmaterial samt 
färgsättning bör anpassas till den lokala byggnadstraditionen. Anpassningskravet gäller 
även komplementbyggnader som uthus, garage och dylikt.  
 
Vid om- och tillbyggnader skall en byggnads karaktärsdrag och byggnadstekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tillvaratas.  
Befintliga byggnader i området som är särskilt värdefulla får inte förvanskas.  
Byggnaders yttre skall hållas i ett vårdat skick. Underhåll skall anpassas till byggnadens 
värde samt till omgivningens karaktär. Byggnader som är särskilt värdefulla skall 
underhållas så att deras särart bevaras.  
 

 

K2, JÄDRAÅS-TALLÅS 
Beskrivning  
Jädraås bruk nyanlades från 1857 då en hytta byggdes vid Jädraån. I samband med  
det anlades också de första bostäderna i samhället till arbetare och förmän samt herrgården. 
Järnvägsförbindelse byggdes på 1880-talet från gruvor i Dalarna till Jädraås  och på 1890-talet  
från Jädraås till kusten i Norrsundet för utskeppning av främst timmer.  
Detta medförde att ett stationsområde tillkom, samt servicemöjligheter för reparationer av lok  
och vagnar. Även bostäder byggdes. År 1905 utvidgades järnhanteringen då en smedja an- 
lades med fem lancashirehärdar, en ångsmälthammare, fyra ångpannor och en blåsmaskin.  
1914 utvidgades smedjan. Vid smedjans tillkomst byggdes också tre smedsgårdar och under  
1910-talet uppfördes nio fyrfamiljshus samt några förmansbostäder. 
Jädraås bruk lade ned sin produktion i hyttan 1931 och i smedjan 1940. Även järnvägen  
mellan Vintjärn och Norrsundet upphörde under 1968-70. Dock är sträckan Jädraås –  
Tallås kvar och fungerar som museijärnväg. Museijärnvägen disponerar också åtskilliga  
byggnader i stationsområdet i Jädraås.  
Miljön i området uppvisar ett litet industrisamhälle från slutet av 1800-talet och början av  
1900-talet. Bebyggelsen är i många fall inte nämnvärt förändrad utan har kvar sin 
sekelskifteskaraktär, vilket också förstärks av järnvägens och stationsområdets närvaro.  
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Själva industriområdet med hytta och smedja är starkt förfallet. Stationsområdets byggnader  
är i huvudsak välbevarade. I brukssamhället finns arbetarbostäderna till största delen kvar  
och är relativt välbevarade med trädgårdar, uthus och jordkällare. Även herrgården finns kvar.  
Ett stort antal fastigheter ingår i kulturmiljöområde enligt Gästrike-Hälsinge hembygds-
förbund. 
 
Förutom järnbruket och stationsområdet finns vid Jädraåns västra sida, från Jädraås och  
norrut till Tallås, flera fångstgropssystem som är av norrländsk typ.  
 
Skogsarbetarbyn byggd på 1900-talets mitt och ritad av arkitekten Ralph Erskine är ett 
av de intressantaste exemplen i länet på bebyggelse från denna tid. 
 

 
Rekommendationer 
Mark- och vattenanvändning  
En fastighet skyddas av q-bestämmelse i detaljplan.  
Det är av stor vikt att de kulturområden som finns inom kommunen bevaras. Nödvändiga  
förändringar och kompletteringar av bebyggelse bör ske med omsorg och en varsam  
anpassning så att kulturvärdena inte förvanskas.  

Vid exploatering av områden som berör riksintresset för kulturminnesvård krävs extra hänsyn  
och samråd med Länsstyrelsen.  
 
Bebyggelseutveckling  
Nybyggnad bör endast medges inom befintliga bebyggelsegrupper. Vid placering och 
utformning bör anpassning till befintlig kulturhistorisk värdefull bebyggelsemiljö och 
landskapsbild, särskilt beaktas. Proportioner, form, fasad- och takmaterial samt 
färgsättning bör anpassas till den lokala byggnadstraditionen. Anpassningskravet gäller 
även komplementbyggnader som uthus, garage och dylikt.  
 
Vid om- och tillbyggnader skall en byggnads karaktärsdrag och byggnadstekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tillvaratas.  
Befintliga byggnader i området som är särskilt värdefulla får inte förvanskas.  
Byggnaders yttre skall hållas i ett vårdat skick. Underhåll skall anpassas till byggnadens 
värde samt till omgivningens karaktär. Byggnader som är särskilt värdefulla skall 
underhållas så att deras särart bevaras.  
I Jädraås finns gällande detaljplaner, de redovisas på karta med gällande bestämmelser.  
 
 
K3, ÅMOT 
Beskrivning 
Området var vid 1700-talets början en tämligen oländigt skogstrakt.  
I början på 1700-talet anlade Catarina Bröms en masugn och en hammarsmedja i 
området. Därefter blev dalgången uppodlad. 
Ett stort antal fastigheter ingår i kulturmiljöområde enligt Gästrike-Hälsinge hembygds-
förbund. 

Rekommendationer 
Mark- och vattenanvändning  
Det är av stor vikt att de kulturområden som finns inom kommunen bevaras. Nödvändiga  
förändringar och kompletteringar av bebyggelse bör ske med omsorg och en varsam  
anpassning så att kulturvärdena inte förvanskas.  
Intressen för kulturmiljövård bör så långt möjligt bevaras. 
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Bebyggelseutveckling  
Vid placering och utformning bör anpassning till befintlig kulturhistorisk värdefull 
bebyggelsemiljö och landskapsbild, särskilt beaktas. Proportioner, form, fasad- och 
takmaterial samt färgsättning bör anpassas till den lokala byggnadstraditionen. 
Anpassningskravet gäller även komplementbyggnader som uthus, garage och dylikt.  
 
Vid om- och tillbyggnader skall en byggnads karaktärsdrag och byggnadstekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tillvaratas.  
Befintliga byggnader i området som är särskilt värdefulla får inte förvanskas.  
Byggnaders yttre skall hållas i ett vårdat skick. Underhåll skall anpassas till byggnadens 
värde samt till omgivningens karaktär. Byggnader som är särskilt värdefulla skall 
underhållas så att deras särart bevaras.  
 
 
K4, LINGBO 
Beskrivning 
Jordbruksbygden runt Lingbo kyrka uppvisar ett stort antal värdefulla gårdsmiljöer. 
Ett stort antal fastigheter ingår i kulturmiljöområde enligt Gästrike-Hälsinge hembygds-
förbund. 

Rekommendationer 
Mark- och vattenanvändning  
Det är av stor vikt att de kulturområden som finns inom kommunen bevaras. Nödvändiga  
förändringar och kompletteringar av bebyggelse bör ske med omsorg och en varsam  
anpassning så att kulturvärdena inte förvanskas.  
Intressen för kulturmiljövård bör så långt möjligt bevaras. 
 
Bebyggelseutveckling 
Vid placering och utformning bör anpassning till befintlig kulturhistorisk värdefull 
bebyggelsemiljö och landskapsbild, särskilt beaktas. Proportioner, form, fasad- och 
takmaterial samt färgsättning bör anpassas till den lokala byggnadstraditionen. 
Anpassningskravet gäller även komplementbyggnader som uthus, garage och dylikt.  
 
Vid om- och tillbyggnader skall en byggnads karaktärsdrag och byggnadstekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tillvaratas.  
Befintliga byggnader i området som är särskilt värdefulla får inte förvanskas.  
Byggnaders yttre skall hållas i ett vårdat skick. Underhåll skall anpassas till byggnadens 
värde samt till omgivningens karaktär. Byggnader som är särskilt värdefulla skall 
underhållas så att deras särart bevaras.  
 
 
K5, MO BY 
Beskrivning 
Mo by innehåller ett flertal byggnader av högt kulturhistoriskt värde. 
Ett stort antal fastigheter ingår i kulturmiljöområde enligt Gästrike-Hälsinge hembygds-
förbund. 
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Rekommendationer 
Mark- och vattenanvändning  
Det är av stor vikt att de kulturområden som finns inom kommunen bevaras. Nödvändiga  
förändringar och kompletteringar av bebyggelse bör ske med omsorg och en varsam  
anpassning så att kulturvärdena inte förvanskas.  
Intressen för kulturmiljövård bör så långt möjligt bevaras. 
 
Bebyggelseutveckling 
Vid placering och utformning bör anpassning till befintlig kulturhistorisk värdefull 
bebyggelsemiljö och landskapsbild, särskilt beaktas. Proportioner, form, fasad- och 
takmaterial samt färgsättning bör anpassas till den lokala byggnadstraditionen. 
Anpassningskravet gäller även komplementbyggnader som uthus, garage och dylikt.  
 
Vid om- och tillbyggnader skall en byggnads karaktärsdrag och byggnadstekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tillvaratas.  
Befintliga byggnader i området som är särskilt värdefulla får inte förvanskas.  
Byggnaders yttre skall hållas i ett vårdat skick. Underhåll skall anpassas till byggnadens 
värde samt till omgivningens karaktär. Byggnader som är särskilt värdefulla skall 
underhållas så att deras särart bevaras.  
 
 
K6, BRATTFORS 
Beskrivning 
Brattfors bruk anlades i början av 1670-talet på Wij säteris ägor. Bruket lades ned 1919. 
Herrgården och bruksgatan med smedgårdarna från 1830-talet finns kvar. Bebyggelsen 
är byggnadsminnesförklarad. 
Ett stort antal fastigheter ingår i kulturmiljöområde enligt Gästrike-Hälsinge hembygds-
förbund. 

Rekommendationer 
Mark- och vattenanvändning  
Det är av stor vikt att de kulturområden som finns inom kommunen bevaras. Nödvändiga  
förändringar och kompletteringar av bebyggelse bör ske med omsorg och en varsam  
anpassning så att kulturvärdena inte förvanskas.  
Intressen för kulturmiljövård bör så långt möjligt bevaras. 
 
Bebyggelseutveckling 
Vid placering och utformning bör anpassning till befintlig kulturhistorisk värdefull 
bebyggelsemiljö och landskapsbild, särskilt beaktas. Proportioner, form, fasad- och 
takmaterial samt färgsättning bör anpassas till den lokala byggnadstraditionen. 
Anpassningskravet gäller även komplementbyggnader som uthus, garage och dylikt.  
 
Vid om- och tillbyggnader skall en byggnads karaktärsdrag och byggnadstekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tillvaratas.  
Befintliga byggnader i området som är särskilt värdefulla får inte förvanskas.  
Byggnaders yttre skall hållas i ett vårdat skick. Underhåll skall anpassas till byggnadens 
värde samt till omgivningens karaktär. Byggnader som är särskilt värdefulla skall 
underhållas så att deras särart bevaras.  
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K7, VITTERSJÖ FÄBODVALL 
Beskrivning 
Några fastigheter redovisas i Gästrike-Hälsinge hembygdsförbunds inventering av 
kulturvärden i kommunen. 

Rekommendationer 
Mark- och vattenanvändning  
Det är av stor vikt att de kulturområden som finns inom kommunen bevaras. Nödvändiga  
förändringar och kompletteringar av bebyggelse bör ske med omsorg och en varsam  
anpassning så att kulturvärdena inte förvanskas.  
Intressen för kulturmiljövård bör så långt möjligt bevaras. 
 
Bebyggelseutveckling 
Vid placering och utformning bör anpassning till befintlig kulturhistorisk värdefull 
bebyggelsemiljö och landskapsbild, särskilt beaktas. Proportioner, form, fasad- och 
takmaterial samt färgsättning bör anpassas till den lokala byggnadstraditionen. 
Anpassningskravet gäller även komplementbyggnader som uthus, garage och dylikt.  
 
Vid om- och tillbyggnader skall en byggnads karaktärsdrag och byggnadstekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tillvaratas.  
Befintliga byggnader i området som är särskilt värdefulla får inte förvanskas.  
Byggnaders yttre skall hållas i ett vårdat skick. Underhåll skall anpassas till byggnadens 
värde samt till omgivningens karaktär. Byggnader som är särskilt värdefulla skall 
underhållas så att deras särart bevaras.  
 
ÖVRIGA ENSTAKA FASTIGHETER MED KULTURVÄRDEN 
Inom kommunen finns enligt Gästrike-Hälsinge Hembygdsförbunds inventering ett flertal 
enskilda fastigheter med högt kulturvärde. Se denna inventering. 

Rekommendationer 
Mark- och vattenanvändning  
Det är av stor vikt att de kulturområden som finns inom kommunen bevaras. Nödvändiga  
förändringar och kompletteringar av bebyggelse bör ske med omsorg och en varsam  
anpassning så att kulturvärdena inte förvanskas.  
Intressen för kulturmiljövård bör så långt möjligt bevaras. 
 
Bebyggelseutveckling 
Vid placering och utformning bör anpassning till befintlig kulturhistorisk värdefull 
bebyggelsemiljö och landskapsbild, särskilt beaktas. Proportioner, form, fasad- och 
takmaterial samt färgsättning bör anpassas till den lokala byggnadstraditionen. 
Anpassningskravet gäller även komplementbyggnader som uthus, garage och dylikt.  
 
Vid om- och tillbyggnader skall en byggnads karaktärsdrag och byggnadstekniska, 
historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden tillvaratas.  
Befintliga byggnader i området som är särskilt värdefulla får inte förvanskas.  
Byggnaders yttre skall hållas i ett vårdat skick. Underhåll skall anpassas till byggnadens 
värde samt till omgivningens karaktär. Byggnader som är särskilt värdefulla skall 
underhållas så att deras särart bevaras.  
 
Starka skyddsintressen finns i områden av intresse för kulturmiljövård. Även naturvärden 
finns i vissa områden. Se även under Naturvärden. 
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5.1.1.8 LANDSKAPSBILD 
                       

 
MÅL 
- Den öppna landskapsbilden skall skyddas. 
  
- Igenväxning bör undvikas. 
 
- Åtgärder som exploatering, täktverksamhet, kraftledningssträckningar, master och 
vindkraftverk mm bör prövas särskilt med tanke på landskapsbilden inom berörda områden.  
 
-Verka för att dalgångarna bevaras. 
 

  
Det öppna landskapet åt väster från Ockelbo tätort                                Foto: Erik Andersson 
 
Beskrivning 
Landskapet är den fysiska arenan för våra liv. Den är viktig för oss både när det gäller 
arbete och fritid. 
Den Europeiska Landskapskonventionen lades fram av Europarådet år 2000. Sverige, 
Danmark, Finland, Norge och ytterligare ett 20-tal länder har skrivit på konventionen. För 
fullständigare information se även www.coe.int/europeanlandscapeconvention. 
Ett mål är att stärka allmänhetens och lokalsamhällets medverkan i arbetet med skydd, 
förvaltning och planläggning av landskap. 

 
Inom Ockelbo kommun finns ett väldigt varierat landskap. Naturlandskapet kännetecknas av 
kuperad barrskogsterräng med många sjöar och myrar i låga terränglägen. Kommunen kan 
delas in i två delar av den så kallade norrlandsgränsen. Denna gräns går, i ungefär nord-
sydlig riktning, väster om Ockelbo samhälle och upp till Lingan. Gränsen är högsta kustlinjen 
och uppkom för ca 600 miljoner år sedan. Öster om gränsen är landskapet låglänt medan 
väster om gränsen är landskapet kuperat med berg och dalar. 
 
Inlandsisen gav även upphov till rullstenåsar. Tre större rullstensåsar sträcker sig genom 
kommunen, de så kallade Ockelboåsen, Åmotsåsen och Järboåsen. Ockelboåsen kommer 
frånsödra Hälsingland och går i nord-sydlig riktning genom Ockelbo tätort och Åmotsåsen 
går i nordväst-sydöstlig riktning utmed Testeboån och Järboåsen utmed Jädraån. 
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Det öppna landskapet, dalgångarna och de skogklädda bergen är viktiga att skydda ur 
landskapsbildssynpunkt.  
Även andra allmänna intressen finns inom dessa områden. Ingen redovisning sker därför på 
kartmaterialet utan ett restriktivt synsätt skall tillämpas vad avser landskapsbilden. 
 
Rekommendationer 
Förändrad markanvändning som negativt påverkar landskapsbilden bör ej tillåtas. 
Skogsavverkning, särskilt på bergskrönen, kraftledningsdragningar och placering av master 
och vindkraftverk bör utföras så att landskapsbilden ej störs.  
 
 

5.1.1.9 VATTENANVÄNDNING OCH G-OMRÅDEN 
 

 
MÅL 

- Dricksvattenförsörjningen ska prioriteras och skyddas i konkurrens med andra 
intressen. 

 
-  En vattenförsörjningsplan inom området kommunal dricksvattenförsörjning bör 

upprättas. 
 

- Kommunala vattentäkten i Jädraås och reservvattentäkten vid Mo Grindar ska 
skyddas genom vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter. 

 
- En ny vattentäkt i Åmot ska tas fram och skyddas genom vattenskyddsområde och 

skyddsföreskrifter. 
 

- Uppdatering ska ske av Ockelbo och Lingbo vattenskyddsområden och 
skyddsföreskrifter. 

 
- Grundvattentillgångar i kommunen som kan bli aktuella som vattentäkter skall 

skyddas. 
 

- En plan för att starta upp vattentäkten i Mo Grindar som huvudvattentäkt bör tas fram. 
 

- Vattenområden med särskilda naturvärden eller som bedöms vara ekologiskt 
känsliga bör särskilt beaktas och skyddas. 

 
- Vattenområden av stort värde för friluftslivet och fisket bör skyddas mot störande 

påverkan. 
 

- Kommunen ska arbeta för att uppnå vattendirektivets krav och åtgärdsprogram. 
 

- Kommunen ska fortsätta med underhållskalkning enligt kalkspridningsplan och efter 
resultat från kalkeffektuppföljningar. 
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Vattentornet i Ockelbo         Foto: Anna Hansson 
 
Beskrivning  
Grundvatten och dricksvattenförsörjning     
Inom Ockelbo kommun finns de största grundvattentillgångarna i de större grusåsarna som 
bildades under istiden. Grundvattentillgångarna finns i jordlagren och särskilt i de större 
isälvsavlagringarna. Dessa fungerar som naturliga filter och magasin för grundvattnet. De tre 
stora åsarna med isälvsavlagringar inom kommunen är Järboåsen, Åmotåsen och 
Enköpingsåsen (Ockelboåsen), se närmare beskrivning nedan. Huvuddelen av vatten-
produktionen sker idag i Ockelboåsen. 
 
SGU:s grundvattenkarta i skala 1:1 miljon ger en översiktlig bild över Sveriges grundvatten-
tillgångar i berg och jord.  
 
Vattendirektivet 
EG:s ramdirektiv för vatten, Vattendirektivet, antogs av Europaparlamentet i december 2000. 
Syftet med direktivet är att upprätta en ram för skyddet av inlandsvatten, kustvatten och 
grundvatten. Syftet är också att skapa en helhetssyn i vattenvårdsarbetet och en samordnad 
vattenmiljöförvaltning inom EU.  Vattendirektivet omfattar alla sjöar, vattendrag, kust- och 
grundvatten.  

En miljökvalitetsnorm (se mer under miljökvalitetsnormer för vatten) uttrycker den kvalitet en 
vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Det övergripande målet är att alla vatten-
förekomster ska ha god vattenstatus år 2015, eller senast till år 2027. Detta gäller både 
biologiska och kemiska förhållanden i ytvatten samt en god grundvattenstatus. Normerna 
tillämpas till exempel när myndigheter och kommuner utövar miljötillsyn eller vid samhälls-
planering. 

Vattenmyndigheterna har tagit fram åtgärdsprogram för varje vattendistrikt som redovisar 
vad kommuner och myndigheter behöver göra för att distriktets vatten ska uppnå 
miljökvalitetsnormerna.  

I åtgärdsprogrammet för Bottenhavets vattendistrikt 2009-2015 har kommunerna följande 
ansvar: 
 
32. Kommunerna behöver, inom sin tillsyn av verksamheter och föroreningsskadade 
områden som kan ha negativ inverkan på vattenmiljön, prioritera de områden med 
vattenförekomster som inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status eller 
god kemisk status. 
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33. Kommunerna behöver ställa krav på hög skyddsnivå för enskilda avlopp som bidrar till 
att en vattenförekomst inte uppnår, eller riskerar att inte uppnå, god ekologisk status. 
34. Kommunerna behöver inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala 
dricksvattentäkter som behövs för dricksvattenförsörjningen, så att dricksvattentäkterna 
långsiktigt bibehåller en god kemisk status och god kvantitativ status. 
35. Kommunerna behöver tillse att vattentäkter som inte är kommunala, men som försörjer 
fler än 50 personer eller där vattenuttaget är mer än 10 m3/dag, har god kemisk och 
kvantitativ status och ett långsiktigt skydd. 
36. Kommunerna behöver utveckla sin planläggning och prövning så att 
miljökvalitetsnormerna för vatten uppnås och inte överträds. 
37. Kommunerna behöver, i samverkan med länsstyrelserna, utveckla vatten- och 
avloppsvattenplaner, särskilt i områden med vattenförekomster som inte uppnår, eller 
riskerar att inte uppnå, god ekologisk status, god kemisk status eller god kvantitativ status. 
  
Kommunal vattenförsörjning 
Ansvarig för det kommunala dricksvattnet inom Ockelbo kommun är Ockelbo Vatten AB 
dotterbolag till Gästrike Vatten AB. Verksamhetsområden för den kommunala 
vattenförsörjningen omfattar större delen av tätorterna Ockelbo, Lingbo, Åmot och Jädraås. 
Vattenförsörjningen för centralorten Ockelbo sker från fyra brunnsområden belägna mellan 
Åmotsvägens korsning med väg 272 i norr och Rävbacken i söder.  Vattentornet utgör 
reservoar för hela verksamhetsområdet. Vattentornet är beläget på Rävbacken i södra delen 
av verksamhetsområdet och har en höjd på 42 meter och en volym på 800 m3.  
Vattenförsörjning för Lingbo tätort sker dels från vattentäkt vid vattenverket på heden samt 
reservvattentäkt i centrum av tätorten.  
Vattenförsörjning för Åmotsbruk sker från vattentäkter belägna vid Källänget och Svartandal. 
Vattenförsörjning för Jädraås sker från vattentäkt belägen vid Jädraån nedströms från 
landsvägsbron. 
Samtliga vattentäkter inom kommunens verksamhetsområden är grundvattentäkter och det 
finns 7 vattenverk: 
 
Rabo vattenverk i Ockelbo består av 2 brunnar. 
Vattenverk 8204 (Centrumhuset) i Ockelbo består av 1 brunn. 
Säbyggeby vattenverk i Ockelbo består av 3 brunnar. 
 
Rabo vattenverk, Vattenverk 8204 och Säbyggeby vattenverk försörjer tillsammans ca 2700 
personer och har produktionsvolym, dvs mängd som pumpas ut från vattenverket på nätet, 
på ca 600 m3/dygn. 
 
Lingbo vattenverk består av 3 brunnar, försörjer ca 500 personer och har produktionsvolym 
på ca 70-90 m3/dygn. 
Källänget vattenverk i Åmot består av 3 brunnar, försörjer tillsammans med Svartandal ca 
410 personer och har produktionsvolym på ca 70-90 m3/dygn.  
Svartandal vattenverk i Åmot består av 3 brunnar, försörjer tillsammans med Källäget ca 
410 personer och har produktionsvolym på ca 10-20 m3/dygn. 
Jädraås vattenverk består av 1 brunn, försörjer ca 260 personer och har produktionsvolym 
på ca 40-50 m3/dygn. 
 
Enligt förslag till åtgärder till det regionala miljömålet grundvatten av god kvalitet bör 
kommunen år 2010 ha upprättat en vattenförsörjningsplan. Arbete med att ta fram en 
beredskapsplan för vatten pågår och beräknas att vara färdigställd under 2013. 
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Vattenskyddsområden 
Vattenskyddsområden är ett viktigt skydd för att skydda och bevara vattentillgångar som 
används eller kan komma att användas för dricksvattenförsörjning. Det görs med stöd av 7 
kapitlet i miljöbalken. När ett vattenskyddsområde bildas tar man fram föreskrifter som är 
anpassade till områdets behov och känslighet där det framgår vilka begränsningar som gäller 
till skydd för grundvattnet. Som grundregel gäller att hela tillrinningsområdet till 
vattenförekomsten bör utgöra vattenskyddsområde. Normalt inrättas ett brunnsområde, där 
endast vattenverksamhet får förekomma, samt en primär skyddszon och en sekundär 
skyddszon och vanligen också en tertiär skyddszon. Olika zoner har olika stränga 
föreskrifter.  
 
Vattenskyddsområden är ett viktigt skydd för att skydda och bevara vattentillgångar som 
används eller kan komma att användas för dricksvattenförsörjning. Det görs med stöd av 7 
kapitlet i miljöbalken. När ett vattenskyddsområde bildas tar man fram föreskrifter som är 
anpassade till områdets behov och känslighet där det framgår vilka begränsningar som gäller 
till skydd för grundvattnet.  
Skyddet för vattentäkterna inom Ockelbo kommun behöver förbättras.  
För vattentäkterna i Ockelbo samhälle finns vattenskyddsområden med föreskrifter från år 
1985. En översyn av nuvarande vattenskydd bör göras.  
Grundvattenförekomsterna i Ockelbo samhälle har otillfredsställande kemisk status på grund 
av för höga halter av bekämpningsmedel.  
 
Reservvattentäkt för Ockelbo samhälle finns i Mo-Grindar, Mobyhed, (1) och är tänkt som 
framtida huvudvattentäkt. För Mobyhed bör en plan och strategi tas fram för att på sikt kunna 
starta upp vattentäkten. Ett utredningsområde för ett kompletterande brunnsområde finns ca 
2 km norr om den nuvarande reservvattentäkten på Mobyhed och benämns Mobyhed Norra 
(2). Detta brunnsområde ligger alldeles intill Häbbergsmossen.  
Nya föreskrifter bör upprättas för vattenskyddsområden för Ockelbo samhälle. 
Vattenskyddsområde med föreskrifter bör upprättas för reservvattentäkten Mobyhed.  
Yttre skyddsområden för vattentäkter finns med i fördjupningen över Ockelbo. 
Reservvattentäkten och utredningsområdet finns med på miljö- och riskkartan.  
 
För vattentäkterna i Lingbo finns vattenskyddsområde med föreskrifter från 1968. En översyn 
av nuvarande vattenskydd bör göras. Yttre skyddsområde för vattentäkten finns med i 
fördjupningen över Lingbo. 
 
Vattentäkterna i Åmot och Jädraås saknar vattenskyddsområde och föreskrifter. I både Åmot 
och Jädraås finns problem med för höga halter av bakterier i råvattnet. I Åmot är det aktuellt 
med en ny vattentäkt (5) och utredning pågår. Se miljö- och riskkartan. 
I Jädraås finns också förslag på område för ny vattentäkt, väster om Jädraås(4). Ett nytt 
utredningsområde (3) har även tagits fram söder om samhället. Se miljö- och riskkartan.  
 
För mer exakt läge för utredningsområdena i Åmot och Jädraås samt förslag till skydds-
område för befintliga vattentäkter, se fördjupningskartorna för Åmot och Jädraås. Befintliga 
vattentäkterna finns även med på miljö- och riskkartan. 
 
I de södra delarna av Ockelbo kommun finns förslag på vattenskyddsområde Öjaren som 
ligger inom Sandvikens kommun. Det är en ytvattentäkt och markanvändningen kommer att 
påverkas inom Ockelbo kommun. Förslag på vattenskyddsområdet finns med på miljö- och 
riskkartan. 
 
Grundvattnets sårbarhet, hotbilder och föroreningsrisker är många. För att öka säkerheten 
får tex ingen grustäktsverksamhet vara tillåten inom grundvattenförande åsars närområden.  
Ett antal vägar går igenom skyddsområden för vattentäkter. En olycka med farligt gods kan 
få förödande konsekvenser för en vattentäkt. 
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Vattenföreningar som försörjer fler än 50 personer 
Det finns tre anläggningar inom Ockelbo kommun som betjänar mer än 50 personer. Dessa 
finns markerade på Miljö- och riskkartan. 
 
1. Gammelfäbodarna  
Gammelfäbodarnas vattenverk försörjer 36 fast boende och 56 fritidsboende. Vattentäkten är 
en grundvattentäkt och består av 6 stycken grävda brunnar. 
2. Sunnanåsbo-Nordanåsbo  
Sunnanåsbo-Nordanåsbo vattenverk försörjer ca 40 hushåll. Vattentäkten är en grundvatten-
täkt och består av en borrad brunn och en källa. 
3. Åbyggeby 
Åbyggeby vattenverk försörjer 28 hushåll och Åbyggeby landsbygdscenter med förskola och 
skola. Vattentäkten är en grundvattentäkt och består av 2 brunnar, en borrad och en grävd. 
 
Enskild vattenförsörjning 
Fastigheter utanför verksamhetsområdena för den kommunala vattenförsörjningen är 
hänvisade till att ordna vattenförsörjningen enskilt eller i gemensamhetsanläggningar.  
Enligt definitionen i EUs dricksvattendirektiv är enskild vattenförsörjning vattenuttag för 
dricksvattenförsörjning som understiger 10 m3 per dygn i genomsnitt eller betjänar mindre än 
50 personer. Mindre vattenuttag, som används för kommersiell eller offentlig verksamhet, 
räknas dock ej till enskild vattenförsörjning. Ansvariga för den enskilda vattenförsörjningen är 
vanligtvis den enskilde fastighetsägaren.  
Mindre gemensamhetsanläggningar inom Ockelbo kommun finns bland annat i Mo, Rabo, 
Gammelboning, Brattfors, Källsjön och Västerbo.  
 
Vid Brunnsarkivet på SGU datalagras enskilda brunnsuppgifter. I det enskilda brunnsregistret 
finns uppgifter om enskilda brunnars läge och tekniska data såsom djup, jorddjup, 
foderrörslängd, dimensioner, vattenkapacitet och vad brunnen används till.  
Flera undersökningar visar emellertid att det finns stora problem med vattenkvaliteten vid 
enskild vattenförsörjning, bl.a. förekomst av bakterier, höga radonhalter, höga halter av 
kväveföreningar, fluorid, salt grundvatten, vägsalt, tungmetaller och bekämpningsmedel. 
 
Ytvatten 
Ockelbo kommun tillhör Bottenhavets vattendistrikt som består av 23 huvudavrinnings-
områden.  
Delområdet Gästriklands skogsvattendrag består av huvudavrinningsområdena Skärjån, 
Hamrångeån, Testeboån och Gavleån.  
Inom Ockelbo kommun finns avrinningsområdena Hamrångeån, Testeboån och Gavleån.  
I Bottenhavets vattendistrikts delområdesrapport för Gästriklands skogsvattendrag 2009-
2015 finns mer information. 
 
Det finns 226 sjöar och tjärnar som är större än 1 hektar i kommunen. Deras sammanlagda 
areal är ca 6300 hektar. Åar och bäckar i kommunen utgör en total längd av ca 250 km som 
är av en sådan storlek att de i någon mån kan tåla ett fiske. En fiskeplan för Ockelbo 
kommun upprättades år 2000. I fiskeplanen beskrivs ett stort antal av kommunens sjöar och 
vattendrag. 
 
Ockelbo kommun är medlemmar i Gästriklands vattenvårdsförening. Gästriklands 
Vattenvårdsförening övervakar Gästriklands större sjöar, vattendrag och kustvatten sedan 
1960-talet. Föreningen består av fyra kommuner och fjorton företag i Gästrikland. Under 
2011 togs ett nytt program fram för den samordnade recipientkontrollen i Gästriklands sjöar, 
vattendrag och kustvatten. Recipientkontroll syftar till att belysa miljöeffekterna av utsläpp 
och föroreningar, undersöka samband mellan miljöns tillstånd och eventuella förändringar 
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som uppstått till följd av föroreningar samt ge underlag för att planera, utföra och utvärdera 
miljöskyddande åtgärder. 
 
Kalkning 
Kalkning är en metod för att motverka de skador försurningen orsakat växt- och djurlivet i 
sjöar och vattendrag. I Gävleborg har arbetet med att motverka försurningen pågått under de 
senaste 30 åren. Kalkningen i Ockelbo kommun påbörjades år 1984 med syfte att bland 
annat rädda hotade arter som flodkräfta och flodpärlmussla. Kalkning har utförts och utförs i 
sjöar, vattendrag och våtmarker. I dagsläget i Gävleborgs län kalkas ungefär en fjärdedel av 
de sjöar som kalkades från början. I enbart 3 åtgärdsområden i Ockelbo kommun pågår det 
en aktiv kalkning idag. Dessa åtgärdsområden är Tansbäcken, Moån och Vrångån. I övriga 
åtgärdsområden är kalkningen avslutad eller är satt på kalkuppehåll. 

G-OMRÅDEN, områden med grundvattentillgångar 
G1 JÄRBOÅSEN (JÄDRAÅS) 
Järboåsen följer Jädraåns dalgång som sträcker sig från Ivantjärnsheden i söder förbi 
Jädraås samhälle och till sjön Mellan-Jädern i norr. Kring Järboåsen finns bland annat 
allmänna och enskilda vägar, Jädraås samhälle, enstaka bostadsfastigheter och fritidshus 
och Jädraås-Tallås museijärnväg.   
Enligt SGU:s grundvattenkarta är uttagsmöjligheterna som störst i söder vid Ivantjärnsheden 
och norr om Jädraås tätort.  
 
Rekommendationer 
Grundvattentäkterna ska skyddas. 
Ingen miljöstörande verksamhet får ske i närheten av grundvattentäkterna. Det åligger 
verksamhetsutövaren att söka nödvändiga tillstånd. 
Samtliga grundvattenreserver ska skyddas.  
Det är av största vikt att grundvattentillgångarna bevaras och skyddas från yttre påverkan. 
Grundvattentillgångarna ska värnas och restriktivitet ska råda för nyetablering av bebyggelse 
eller annan markpåverkan. 
 
G2 ÅMOTÅSEN 
Åmotåsen är som en biås till Enköpingsåsen. Den sträcker sig från Ol-Larsbergen upp längs 
Testeboåns dalgång upp till Åmot samhälle och vidare upp längs Bresiljeån. Kring Åmotåsen 
finns bland annat allmänna och enskilda vägar, Åmots samhälle, enstaka bostadsfastigheter 
och fritidshus. 
Enligt SGU:s grundvattenkarta är uttagsmöjligheterna som störst söder om Åmot samhälle. 
 
Rekommendationer 
Grundvattentäkterna ska skyddas. 
Ingen miljöstörande verksamhet får ske i närheten av grundvattentäkterna. Det åligger 
verksamhetsutövaren att söka nödvändiga tillstånd. 
Samtliga grundvattenreserver ska skyddas.  
Det är av största vikt att grundvattentillgångarna bevaras och skyddas från yttre påverkan. 
Grundvattentillgångarna ska värnas och restriktivitet ska råda för nyetablering av bebyggelse 
eller annan markpåverkan. 
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G3 ENKÖPINGSÅSEN, lokalt benämnd OCKELBOÅSEN  
Åsen går igenom hela kommunen i nord sydlig riktning och passerar orter som Ockelbo och 
Lingbo. Det är en av mellersta Sveriges längsta åsar. Åsen går från att vara knappt märkbar i 
sydost till att vara högre med tydlig rygg i sträckan mellan Ockelbo och Mo. Därefter är åsen 
knappt skönjbar för att i höjd med Lingbo återkommer med en tydlig åsform som fortsätter 
norrut till kommungränsen. Väg 272 går större delen av sin sträckning på åsryggen. Vägens 
sträckning är gammal och gör körupplevelsen till något speciellt.  
Enligt SGU:s grundvattenkarta är uttagsmöjligheterna som störst kring Ockelbo samhälle och 
upp till Hedsjön samt kring Lingbo samhälle. 
 

Rekommendationer 
Grundvattentäkterna ska skyddas. 
Ingen miljöstörande verksamhet får ske i närheten av grundvattentäkterna. Det åligger 
verksamhetsutövaren att söka nödvändiga tillstånd. 
Samtliga grundvattenreserver ska skyddas.  
Det är av största vikt att grundvattentillgångarna bevaras och skyddas från yttre påverkan. 
Grundvattentillgångarna ska värnas och restriktivitet ska råda för nyetablering av bebyggelse 
eller annan markpåverkan. 
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5.1.1.10 KRETSLOPP 
AVLOPP, DAGVATTEN, AVFALL OCH ÅTERVINNING 
 

 
MÅL 

- Ett långsiktigt mål är att behandlat slam från reningsverk och trekammarbrunnar ska 
föras in i ett kretslopp, under förutsättning att långsiktig anrikning av tungmetaller i 
jorden och övriga skador på flora och fauna inte förekommer. 

 
- Uppsatta mål och åtgärder i Renhållningsordningens avfallsplan ska följas. 

 
- En VA-plan bör upprättas 

 
- En utvidgning av verksamhetsområde för kommunalt avlopp ska eftersträvas. 

 
- Genomgång och inventering av enskilda avlopp ska fortgå tills samtliga bristfälliga 

avlopp är åtgärdade med hänvisning till de kommande lokala miljömålen. 
 

- Lokalt omhändertagande av dagvatten ska kombineras med nödvändiga 
reningsåtgärder så nära källan som möjligt. 

 
 

Beskrivning  
Ett kretslopp innebär att material, ämnen, varor, tjänster och annat cirkulerar. Ett 
kretsloppstänkande är hållbart. Motsatsen är linjära flöden som innebär att vi tar från jordens 
resurser, använder dem, förbrukar dem genom konsumtion och sedan kasserar det som blir 
kvar.  
 
En kretsloppsanpassning av avloppshanteringen är ett led i arbetet för långsiktig hållbarhet. 
Kretsloppsanpassad avloppsrening betyder att näringen inte rinner ut i vattendragen, utan 
återförs till odlad mark. Ett problem är dock att de föroreningar och oönskade ämnen som 
leds till avloppet försvinner inte utan stannar kvar i kretsloppet, vilket ger en mycket skiftande 
kvalité på spillvatten och slam. 
Återvinning är tillvaratagande av material från avfall. Återvinning är i allmänhet en föredragen 
metod när det gäller att behandla avfall. Aluminium, glas, kartong, papper och plast är 
exempel på material som kan återvinnas. 
 
Avlopp 
Kommunalt avlopp 
Miljöbalken är den övergripande miljölagstiftningen som reglerar all verksamhet som 
påverkar miljön, t.ex. utsläpp av avloppsvatten. Lagen om allmänna vattentjänster reglerar 
kommunens ansvar för att ordna vatten och avlopp. Inom kommunens verksamhetsområden 
för avlopp är kommunen skyldig att ordna med avloppsförsörjning. Ansvarig för det 
kommunala avloppsnätet inom Ockelbo kommun är Ockelbo Vatten AB dotterbolag till 
Gästrike Vatten AB. Reningen av spillvattnet sker i sex reningsverk.  
 
Ockelbo reningsverk 
Anläggningen är belägen på fastigheten Prästbordet 1:48. Reningsverket är dimensionerat 
för en anslutning av 3500 personekvivalenter samt för industriellt avloppsvatten motsvarande 
ca 1300 personekvivalenter, det vill säga total anslutning 4800 personekvivalenter. Aktuell 
anslutning är 2600 personekvivalenter och ca 150 personekvivalenter från industrin samt 
externslam år 2010 på totalt 682 m3/år.  Recipient för renat avloppsvatten är Testeboån.  
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Personekvivalent, pe, anger den genomsnittliga mängd föroreningar i avloppsvatten som 
en person ger upphov till per dag. Den mängd organiska substanser som en person ger 
upphov till per dag är proportionerlig till övriga föroreningar som fosfor och kväve.  
 
Gammelfäbodarnas reningsverk 
Anläggningen är belägen på fastigheten Sunnanåsbo 1:24. Reningsverket är dimensionerat 
för en anslutning av 385 personekvivalenter. Aktuell belastning är 85 personekvivalenter. 
Recipient är Testeboån. 
 
Åbyggeby reningsverk 
Anläggningen är belägen på fastigheten Åbyggeby 11:2. Reningsverket är dimensionerat för 
en anslutning av 45 personekvivalenter. Aktuell belastning är 41 personekvivalenter. 
Recipient är Testeboån. 
 
Jädraås reningsverk 
Anläggningen är belägen på fastigheten Jädraås 1:104. Reningsverket är dimensionerat för 
en anslutning av 400 personekvivalenter. Aktuell belastning är ca 40 personekvivalenter. 
Recipient är Jädraån. 
 
Åmot reningsverk 
Anläggningen är belägen på fastigheten Valhalla 1:69. Reningsverket är dimensionerat för 
en anslutning av 760 personekvivalenter. Aktuell belastning är ca 300 personekvivalenter. 
Recipient är Testeboån. 
 
Lingbo reningsverk  
Anläggningen är belägen på fastigheten Fallet 6:2. Reningsverket är dimensionerat för en 
anslutning av 800 personekvivalenter. Aktuell belastning är 156 personekvivalenter. 
Recipient är Öratjärnsbäcken som mynnar i sjön Lingan. 
För Lingbo reningsverk måste det på sikt tas ett större grepp på spillvattensituationen. 
 
Planer finns på att utvidga verksamhetsområdet för kommunalt avlopp inom Ockelbo 
kommun. En utveckling av detta är etappvis utvidgning och utifrån de befintliga systemen.  
 
Enskilda avlopp 
Enskilda avlopp kallas de avloppsanläggningar som inte är anslutna till ett kommunalt 
reningsverk eller annat större gemensamt reningsverk. Fastigheter med indraget vatten är 
skyldiga att ha en fungerande och godtagbar avloppsanläggning. En enskild 
avloppsanläggning består generellt av slamavskiljning med ett efterföljande reningssteg.  
Utsläpp av avloppsvatten kan påverka både ytvatten och grundvatten. De enskilda avloppen 
står för en stor del av läckaget av näringsämnen och bidrar exempelvis till igenväxning av 
våra sjöar och vattendrag. Enskilda avlopp innebär också en stor risk för spridning av 
bakterier, virus och andra skadliga ämnen. Avloppsvatten kan t.ex. förorena både egen och 
grannars dricksvattentäkt och ge upphov till störande lukt. 
 
Miljöbalken reglerar hur avloppsvatten ska tas omhand. Naturvårdsverket har gett ut 
allmänna råd om små avloppsanordningar (NFS 2006:7) som anger vilka krav som är rimliga 
att ställa på avlopp för upp till 25 personer. De allmänna råden bygger på funktionskrav och 
anger vilken rening anläggningen ska klara. Funktionskraven finns i två nivåer: normal nivå, 
som gäller i de flesta fall, och hög nivå, som gäller i särskilt känsliga områden. I Ockelbo 
kommun krävs hög skyddsnivå inom: 

• Kommunens vattenskyddsområden och reservvattentäkter (både för hälsoskydd- och 
miljöskyddsaspekt) 

• Områden kring större enskilda gemensamma vattentäkter (både för hälsoskydd- och 
miljöskyddsaspekt) 
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• 100 meter från strandlinjen till sjöarna (miljöskyddsaspekt) 
• 100 meter på båda sidor om åar och bäckar (miljöskyddsaspekt) 
• Skyddsvärda områden (miljöskyddsaspekt) 
• 200 meter från offentliga badplatser (hälsoskyddsaspekt) 

 
Normal skyddsnivå krävs det i de områden i Ockelbo kommun som inte innefattas av hög 
skyddsnivå.  
Inventering och krav på förbättringar av enskilda avlopp pågår i kommunen. Projektet Rent 
Vatten har startats för att effektivisera arbetet med inventeringen. Inventeringen har startats 
längs Testeboån eftersom den är högt prioriterad och kommer därefter att fortsätta 
områdesvis till samtliga bristfälliga avlopp i kommunen är åtgärdade. 
 
Dagvatten 
Dagvatten är regnvatten, smältvatten och spolvatten som rinner av från exempelvis vägar 
och hustak, som inte tränger ned i marken utan avrinner på markytan. Rent dagvatten kan 
vara en resurs i grönområden och parkmiljöer som dammar och bäckar, det kan också vara 
en biologisk resurs som förbättrar livsmiljön för vattenkrävande växter och djur.  
Dagvatten kan förorenas av bland annat trafik, koppartak, förzinkade stolpar, grönytor 
besprutade med bekämpningsmedel mm och kan innehålla tungmetaller, oljor, organiska 
miljögifter och näringsämnen. Dagvatten som avleds inom detaljplan, som inte görs enbart 
för en viss eller vissa fastigheters räkning, är i miljöbalken definierat som avloppsvatten och 
utsläpp av sådant dagvatten är därmed miljöfarlig verksamhet. Sådant dagvatten får inte 
släppas ut utan förgående rening om utsläppet inte kan göras utan risk för olägenhet för 
hälsa eller miljö.  
I Lagen om Allmänna vattentjänster görs en vidare definition om när dagvatten är att betrakta 
som avloppsvatten. Nämligen när dagvatten avleds från samlad bebyggelse. Det vill säga 
inget krav om detaljplan. Med samlad bebyggelse avses 10-20 fastigheter. 
 
Bebyggda områden som byar och samlad bebyggelse har oftast ett utbyggt ledningsnät för 
effektivt avledande av dagvattnet från området. I Ockelbo kommun sker omhändertagande 
av dagvatten lokalt och en stor del av dagvattnet i Ockelbo når sjöar och vattendrag, utan 
extra reningsåtgärder.  
. 
Vid vissa intensivare regn eller snabb snösmältning hinner inte vattnet infiltrera i marken. Vid 
sådana tillfällen kan problem uppstå som översvämningar eller att vattnet söker sig andra, 
icke önskvärda vägar och kan skada byggnader och infrastruktur. 
 
Avfall och återvinning 
Gästrike Återvinnare är ett kommunalförbund, vars uppgift är att ansvara för insamling, 
behandling, planering och information när det gäller hushållsavfall i kommunerna Ockelbo 
Gävle, Hofors, Sandviken och Älvkarleby. 
 
I Miljöbalken och Renhållningsordningen 2011–2020 regleras hur renhållningsfrågorna skall 
hanteras i kommunen. Renhållningsordningen är ett styrande dokument för 
avfallshanteringen i Gävle, Hofors, Ockelbo, Sandviken och Älvkarleby kommun. 
Renhållningsordningen består av föreskrifter och avfallsplan. 
 
Det bästa ur miljösynpunkt är att undvika att avfall alls uppkommer, det vill säga att 
förebygga avfall. Enligt EU:s avfallsdirektiv ska förebyggande prioriteras högst i lagstiftning 
och politik som rör avfall. I Renhållningsordningens avfallsplan är ”Förebygga avfall” ett av 
tre målområden. De andra två målområdena är att säkra hanteringen av farligt avfall och ta 
till vara avfall som resurs - återvinning.  
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I Ockelbo kommun finns sju återvinningsstationer, utplacerade i Lingbo (Fallvägen), Åmot 
(Konsum), Jädraås (lokstallet), Marstrand, Sjöängsvägen (Uret-centrumhuset), 
Hamrångevägen och Ockelbo Återvinningscentral. Förpackningar av plast, metall, glas, 
kartong och papper lämnas till återvinningsstationerna för att sedan återvinnas. Dessa 
underhålls av Förpacknings- och tidningsinsamlingen. Utifrån en GIS-analys av var 
återvinningsstationer finns och var människor bor har Gästrike Återvinnare identifierat 
tänkbara behov av platser för nya återvinningsstationer. Utifrån resultatet skulle det finnas ett 
behov av en ny återvinningsstation vid någon strategisk väg kring Åbyggeby. 
 
I Ockelbo kommun finns en återvinningscentral, på Hamrångevägen 19A. Där sker 
grovsopsinsamling av så kallat grovavfall, farligt avfall, elavfall, trädgårdsavfall med mera. 
Det är ej aktuellt med någon ytterligare återvinningscentral i Ockelbo kommun. Däremot kan 
mobila lösningar i byarna utvecklas på sikt.  
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5.1.1.11 TÄKTVERKSAMHET OCH MINERALFÖREKOMSTER 
 

 

MÅL 
- Kommunen ska verka för att inga nya naturgrus- eller torvtäkter tillkommer. 
 
- Vid konflikt mellan täktverksamhet och andra intressen som vattenförsörjning, skogsbruk, 
rörligt friluftsliv, kulturminnesvård, landskapsbild, naturvård, fiske och 
bebyggelse ska alltid de senare prioriteras. 
 
- Behovet av fyllnadsmaterial ska uppfyllas med bergkross. 
 

 
Ormtjärn, Bergvik Skog ABs husbehovstäkt, nordväst om Åmot 

 
Beskrivning  
Begreppet täkt innefattar bland annat brytning och bearbetning av berg, naturgrus och andra 
jordarter. Täktverksamhet genom uttag av berg, grus, sten, sand, lera, torv eller andra 
jordarter är tillståndspliktigt enligt Miljöbalken. Det är länsstyrelsen som är tillståndsgivare. 
Tillstånden för täktverksamheterna är tidsbegränsade och kan ändras över tid. Mindre 
husbehovstäkter till en nedre gräns handläggs via anmälningsplikt av kommunerna. 
 
Inom Ockelbo kommun görs det största uttaget av material ur bergtäkter. Uttag görs även 
från grus- och moräntäkter. Inga torv- eller matjordstäkter förekommer. Nuvarande täkter är 
Hedsjön (berg/grus), Häbberg (berg/grus/morän), Silverkällan (grus), Ol-Larsbergen (morän), 
Lickolamp (berg/morän), Ormtjärn (berg/morän) och Oxmuren (berg /morän). Täkterna finns 
markerade på miljö- och riskkartan. 
 
Mineralförekomster 
Det finns ett antal mineraliseringar i nordöstra samt centrala delen av kommunen såsom 
Lappåsen (Fe, V), Bloms gruva (Fe), Örntjärnen (Cu) och Lappboviken (Fe).  
Inom kommunen finns även intressanta fyndigheter av industrimineral, Spattgruvan (kvartz 
och feldspat), Bredtjärnen (kvartz) samt Mörteboklicken (feldspat).  
Tre gällande undersökningstillstånd finns i de västra delarna av kommunen: Björnbackberget 
nr 1 (Pb), Holmsjöberget nr 1 (Ni) och Ottopottotjärnen nr 1 (Zn). Där pågår 
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undersökningsarbeten som eventuellt kan leda till framtida gruvbrytning.  
Dessa områden finns med på miljö- och riskkartan. För mer information om områdena se 
SGU:s hemsida.  
 
      
Rekommendationer 
Skyddsområden för vattentäkter och tillrinningsområden för nuvarande eller framtida 
dricksvattenförsörjning undantas helt från täktverksamhet. 
Stor restriktivitet mot att ta i anspråk grusåsar.  
 

 
5.1.1.12 ENERGI 

 
 

MÅL  
- Förbrukning av fossila bränslen ska minska. 

 
- Resurssnålt boende ska stimuleras. 

 
- Transportarbetet i samhället ska minimeras. 
 
- Energiproduktion ska i möjligaste mån ske lokalt. 
 
- Kommuninnevånare, företag och intressenter ska hållas informerade i energifrågor. 
 
- Kommunala förvaltningar och bolag ska fungera som inspirationskällor och föregångare 
inom energiarbetet. 

 
- Ställningstaganden i den tematiska översiktsplanen för vindkraft ska gälla. 
 
- Nya kraftledningar bör markförläggas där så är möjligt  
 

 
Ockelbo fjärrvärme med vindkraftverk på bergen i söder             Foto: Erik Andersson 
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Beskrivning 
I Ockelbo kommun skall energisystemet vara säkert och långsiktigt hållbart, vilket innebär att 
energin används effektivt och utgår från förnyelsebara energikällor. Kommunens målsättning 
är att långsiktigt trygga energiförsörjningen för de som bor och verkar i kommunen samtidigt 
som man strävar efter att begränsa utsläpp av koldioxid från fossila bränslen. Kommunen har 
en energiplan från 1987 vilken är inaktuell. Ny energiplan bör tas fram snarast. Kommunen 
har tagit fram en Energieffektiviseringsstrategi som ska visa på hur kommunen kan 
effektivisera användningen av tillgänglig energi. Strategin antogs mars 2011 av Bygg- och 
miljönämnden.  
 
Kommunerna ska enligt Lag om kommunal energiplanering främja hushållning med energi 
samt verka för en säker och tillräcklig energitillförsel. Planen är tänkt att revideras varje 
mandatperiod då nya delmål och åtgärder formuleras. 
 
Växthuseffekten är i sig inte ett miljöproblem, den är en förutsättning för att liv ska kunna 
existera på jorden. Istället är det den snabba ökningstakten av växthuseffekten under 1900-
talet som är ett miljöproblem. Under de senaste 150 åren har atmosfärens halter av 
växthusgasen koldioxid vuxit med 30 % på grund av utsläpp orsakade av mänskliga 
aktiviteter. Jordens medeltemperatur har ökat med en halv grad under 1900-talet, men de 
senaste 25 åren har ökningen accelererat. Den viktigaste växthusgasen som människan 
bidrar med genom olika verksamheter är koldioxid. Andra gaser som bidrar till 
växthuseffekten är metan, dikväveoxid, marknära ozon samt de s.k. industrigaserna. 
Koldioxid är det största problemet eftersom det utgör så stor del av utsläppen. Utsläppen 
kommer främst från förbränning av fossila bränslen inom olika sektorer. 
 
I Ockelbo kommun skall energisystemet vara säkert och långsiktigt hållbart, vilket innebär att 
energin används effektivt och utgår från förnyelsebara energikällor. Kommunens målsättning 
är att långsiktigt trygga energiförsörjningen för de som bor och verkar i kommunen samtidigt 
som man strävar efter att begränsa utsläpp av koldioxid från fossila bränslen. Kommunen har 
en energiplan från 1987, vilken är inaktuell. En ny energiplan bör upprättas enligt Lag om 
kommunal energiplanering.  
Som en del i energiarbetet har kommunen tagit fram nulägesanalys, mål och handlingsplan 
över Ockelbo kommun som offentlig förvaltning samt för hel- och majoritetsägda bolag. 
Strategin antogs i mars 2011 av Bygg- och miljönämnden. 
Länsstyrelsen Gävleborg beslutade i april 2011 om nya klimat- och energimål för länet. Den 
övergripande visionen är att år 2050 är Gävleborgs län klimatneutralt 
och varje länsinvånare bidrar med max 2 ton växthusgaser per person och år. Ockelbo 
kommun arbetar mot att nå länets klimat- och energimål, och kommer att bidra starkt till att 
uppnå målen för förnybar energi, främst genom vindkraftsetableringarna i kommunen. 
 
Vindkraft 
De ställningstaganden som gjordes i den tematiska översiktsplanen för vindkraft ska gälla.  
Intresseområden för vindkraft redovisas på rekommendationskartan och mark- och 
vattenanvändningskartan. 
 
Stamstation Grönviken 
Strax väster om Lingbo har Svenska Kraftnät tillsammans med Fortum för avsikt att uppföra 
en mottagningsstation för den vindkraftsel som produceras i närområdet.  
Stationen byggs för att transformera om inkommande 130 kV, som produceras i 
vindkraftparkerna, till 400 kV som därefter ska överföras på det intilliggande 400 kV- 
stamnätet till konsumentleden i övriga Sverige. Se fördjupningskarta Lingbo , 
verksamhetsområde 5. 
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Kraftledningar 
Utbyggnaden av vindkraften innebär att kraftledningar måste byggas som transfererar 
energin från produktionsstället, vindkraftverken, till konsumenterna. Flertalet av dessa 
kraftledningar är 130 kV ledningar som byggs med s.k. portalstolpar. Kraftledningarna 
kommer i flera fall att gå genom mark som inte tidigare har utnyttjats för ledningar av den här 
typen. Ledningsgatorna gör ingrepp i naturen då de förutom plats för själva kraftledningen 
även ska ha en trädfri zon på vardera sidan av kraftledningen. Ockelbo kommun anser att 
ledningar så långt det är möjligt ska markförläggas med kabel.  
Kraftledningar orsakar störningar av tre slag 
– Buller vid fuktig väderlek. 
– Spänningsfält som kan ge skador. 
– Påverkan på landskapsbild och markanvändning. 
 
Svenska Kraftnät har rekommenderade minsta avstånd till sina kraftledningar för att 
säkerställa att magnetfältsnivån inte överstiger de rekommenderade riktvärden på 0.4 
mikrotesla de tillämpar.   
Bebyggelse där människor varaktigt vistas bör inte lokaliseras närmare kraftledning än: 
- 400 kV 130 meter 
- 220 kV 80 meter 
Prövning får dock ske i varje enskilt fall. 
 
Enligt ELSÄK-FS 2010:1 ska det dock alltid minst vara ett horisontellt avstånd i meter mellan 
fasledare och närmaste byggnadsdel enl. tabellen nedan. 
 
Område Nominell spänning Vid Vindstilla Vid största 

förekommande 
utsvängning, 
med S avses 
spänningstillägg 
ca 0,7cm/kV. 

>1 och ≤ 55 kV   5 3 Område 
 med detaljplan >55 kV 10 3 + S 

>1 och ≤ 55 kV 5 3 Område utan detaljplan 

>55 kV 5 + S 3 + S 
 
Andra kriterier som är avgörande för avstånd mellan spänningsförande ledare och riskobjekt 
är minsta horisontella avstånd i meter till ett område med explosionsrisk.  
 
Konstruktionsspänning kV Avstånd till ett riskområde 

med brandfarlig vara med 
hänsyn till risken för 
elektrostatisk uppladdning 

Avstånd till ett förråd med 
explosiv vara 

12,0–72,5 15 50 
82,5 30 50 
145–170 30 100 
245 45 100 
420 60 100 

Som framgår av tabellerna ovan är det olika avstånd som gäller för olika typer av 
verksamhet. Dock gäller alltid ELSÄK-FS 2010:1. 
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Fjärrvärme 
Fjärrvärme består oftast av flera olika energislag. Fjärrvärmens utveckling är en 
betydelsefull faktor för utnyttjande av alternativa energiformer i bostadsuppvärmning i 
kommunen. 
Knappt hälften av kommunens totala bostadsbestånd är uppvärmt via fjärrvärmenätet. 
De flesta av dessa bostäder är i flerbostadshus, medan småhus ofta har andra 
uppvärmningslösningar. Konverteringar till fjärrvärme har stor betydelse ur miljösynpunkt 
eftersom konverteringen ofta innebär en övergång från oljeuppvärmning till en uppvärmning i 
huvudsak baserad på förnyelsebar energi. 
Bionär AB förfogar över ett värmeverk inom fjärrvärmesystemet, centralt placerat i Ockelbo.  
 
Rekommendationer 
Det är av stor vikt att användningen av fossila bränslen minskas såväl inom transportsektorn 
som för uppvärmning av bostäder och lokaler.  
Vid planering och byggande av bostäder och lokaler ska de normer som är satta av 
lagstiftaren följas. 
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5.1.2. BEBYGGELSEUTVECKLING OCH BEVARANDE  
Mål och rekommendationer 
 
5.1.2.1 MARK- OCH PLANBEREDSKAP 
Samhällsutvecklingen sker idag mycket snabbt vilket innebär att befintliga områdesplaner, 
numera sk fördjupade översiktplaner, ej längre föreslås gälla utan om behov uppstår får 
frågan åter aktualiseras. Se även under 5.1.2.2 Ö-områden för mer information. 
Detaljplaner bör upprättas i samband med eventuella nyetableringar och andra förändringar. 
Stora svårigheter föreligger att på förhand detaljplanera och risken är stor att detaljplane-
processen måste tas om. 
Viss mark- och detaljplaneberedskap finns dels genom att verksamheter försvunnit och 
befintliga lokaler kan återanvändas dels genom att vissa områden redan detaljplanelagts.  
 
Planeringsresurser 
Det synes angeläget att kommunen har planeringsresurser för att snabbt kunna ta fram i 
första hand detaljplaner och eventuellt även fördjupade översiktsplaner som aktualiseras av 
förändrad och ny verksamhet mm.   
  
5.1.2.2 BOSTADSBEBYGGELSE, Ö-OMRÅDEN, S-OMRÅDEN SAMT LIS-OMRÅDEN  
 

 
MÅL 
- Ett kretsloppsanpassat boende till rimliga kostnader som uppfyller baskraven på en god 
bostadsmiljö för alla. 

 
- En helhet eftersträvas där boende, arbete, kommunal service och kommersiell basservice 
finns i närområdet. 
 
- Kommunen i dialog med fastighetsägare och byggherrar verkar för en lägenhets-
sammansättning som möjliggör en bra bostad till en rimlig kostnad för alla i samhället. 
 
- Tillgänglighet och utformning av bostäderna och områdena skall vara sådan att kvarboende 
är möjligt i stor del av livets olika skeden. 
 
- Nya bostäder skall placeras i bra kollektivtrafiklägen eller på sådana platser att de 
förstärker underlaget för kollektivtrafik för befintliga bostäder. 
 
- Nya bostäder i samhällena skall placeras inom ett acceptabelt cykelavstånd till centrum. 
 
- Omvandling av befintlig bebyggelse från annan inte längre aktuell eller inte lämplig 
verksamhet till bostäder i framförallt centrala lägen bör uppmuntras. 
 
- Gemensam regional bostadsmarknad. 
 
- Förutsättningar för strandnära bostadsbebyggelse utreds såväl i tätorter som utanför. 
 
- Ett program för attraktivt boende utarbetas. 
 
- Konsekvenser av framtida rivningar skall beakta samhällsstruktur, kulturvärden mm. 

 
- Restriktivitet skall råda vad avser oplanerad bebyggelse i tätorternas randzon med hänsyn 
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till tätortens behov av friluftsliv och expansionsområden. I de mindre orterna ska dock 
kompletteringar längs befintliga vägar ses som en lämplig möjlighet och ett alternativ till nya 
exploateringsområden.  

 
- Vid lokalisering av ny bebyggelse och nya verksamheter skall störande buller och 
luftföroreningar minimeras. 

Bostadsbebyggelse 
Som riktmärke för lokalisering av all tillkommande bostadsbebyggelse bör gälla att rimliga 
möjligheter finns att tillgodose de boendes behov av samhällsservice. Sådan service kan t ex 
vara barnomsorg, skolor, hemtjänst mm. 
Varje kommun har enligt lag ansvar för att planera bostadsförsörjningen i syfte att skapa 
förutsättningar för alla i kommunen att leva i goda bostäder och för att främja att 
ändamålsenliga åtgärder för bostadsförsörjningen förbereds och genomförs. Kommunen tog 
2006 fram ett Kommunalt bostadsförsörjningsprogrammet, KBP. Programmet gäller 2006 – 
2026 och skall utgöra ett underlag för bostadsbyggandet och visa på lämpliga områden för 
utbyggnad av både bostäder samt för verksamheter.  
Kommunen bör ha en god mark- och planberedskap för framtida bostadsbebyggelse i 
Ockelbo, Lingbo, Jädraås och Åmot.  
 
En restriktiv hållning bör tillämpas avseende oplanerad randbebyggelse i direkt anslutning till 
kommuncentrum. 
 
Tillkommande bebyggelse utanför planlagda områden bör i möjligaste mån lokaliseras i 
anslutning till befintliga bebyggelsegrupperingar längs kommunikationsleder med på sikt 
godtagbar trafikservice. I områden med långa avstånd till viss grundservice bör en restriktiv 
bedömning gälla för tillkommande bebyggelse.  
 
Fritidsbebyggelse  
Vid konflikt mellan fritidsbebyggelse och jordbruk, skogsbruk, rörligt friluftsliv, 
kulturminnesvård, landskapsbild, naturvård samt fiske skall ej fritidsbebyggelsen prioriteras.  
Fritidsbebyggelse bör ej tillåtas i kommuncentrums utkanter då en tätortsutbyggnad kan 
försvåras.  
Inom de större sammanhängande skogarna med vildmarkskaraktär bör spridd 
fritidsbebyggelse undvikas. Mindre, koncentrerade grupper kan övervägas, men får prövas 
från fall till fall. 
 
Ö- OMRÅDEN, OMRÅDEN DÄR FÖRDJUPADE STUDIER SKER  
Fördjupade översiktsplaner redovisar allmänna intressen och är inte juridiskt bindande. 
Planerna antas av kommunfullmäktige och ingår som delar i den kommunomfattande 
översiktsplanen.  
 
Nedan följer en förteckning över gällande översiktsplaner i Ockelbo kommun, med förslag till 
åtgärder. 

- Ockelbo kommun antog sin kommunomfattande översiktsplan 1990-11-20. 
Planen innehåller fördjupningsområden i tätorterna Ockelbo, Jädraås, Lingbo och 
Åmot. Denna upphör att gälla i och med denna nya översiktsplans ikraftträdande. 

 
I gällande kommunomfattande översiktsplan redovisas fördjupade översiktsplanerna för 
Lingbo, Åmot och Vallsbo- Pålmyra- Gammelfäbodarna som gällande. 
Med hänsyn till sin aktualitet föreslås följande översiktsplaner upphöra att gälla: 

- Ockelbo tätort och hela tätortsområdet 1980-04-28 
- Lingbo 1979-06-18 
- Åmot 1977-06-27 
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- Jädraås 1980-04-28 och  
- Vallsbo- Pålmyra- Gammelfäbodarna 1982-04-26. 
 

Förslag finns även upprättade för Vittersjön och för sjön Mångeln. De har 
ingen juridisk status. 
 
Följande översiktsplan föreslås fortsätta gälla: 

- Tematisk översiktsplan vindkraft 
  
     
Fördjupningsområden 
För tätorterna Ockelbo, Jädraås, Lingbo och Åmot finns sedan tidigare fördjupningsstudier i  
öp 90.  
Planerna har i vissa delar blivit inaktuella och nya fördjupningsstudier har nu skett.  
I samband med arbetet för den kommunomfattande översiktsplanen har det framkommit 
behov av att även ta ställning i eller väcka en del strategiska frågor som berör tätorterna. 
Dessa principiella överväganden får sedan tjäna till ledning för framtida fördjupade 
översiktsplaner som utarbetas.  
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Ö l OCKELBO 

 
Ockelbo marknad      Foto: Mats Ökvist 
 
Beskrivning 
Bakgrund 
I tätorten är bebyggelsen väl samlad utmed väg 272. Historiskt har bebyggelsen 
legat samlad kring järnvägstationen och kring åsen både norr och söder om 
Testeboån.  

 
Befolkning 
Ockelbo tätort har ca 2700 invånare. Befolkningsutvecklingen har varit vikande sedan 1995. 

 
Service 
Centralorten har ett relativt gott utbud av butiker och serviceinrättningar för att fylla 
kommuninnevånarnas behov. Här finns banker, två matvarubutiker, systembolag, 
kläd- och skoaffär, optiker och restauranger mm. Näringslivet är differentierat och 
relativt stabilt. Offentlig service finns i form av försäkringskassa, vårdcentral, 
bibliotek, skolor och daghem mm. 
Ockelbo som pendlingsort har kommit att bli än mer accentuerad med X-trafiks satsning på  
regionala snabbtåg.  

 
Analys  
Planfrågor i Ockelbo har sedan lång tid varit intimt förknippade med väg- och järnvägsfrågor.  
En ny sträckning av länsväg 272 och dess anslutningar har ägnats mycket arbete. 
Ett genomförande av en långsiktigt bra lösning för väg- och järnvägstrafiken genom 
Ockelbo är mycket väsentlig för att skapa en god miljö i hela Ockelbo tätort.  
Övriga frågor som är angelägna för Ockelbo tätort är att ta ställning till områden för fortsatt 
bostadsbebyggelse. 
Vid exploatering av områden som berör riksintresset för kulturminnesvård krävs extra hänsyn  
och samråd med Länsstyrelsen. 
Med hänsyn till samhällets framtida möjlighet till utbyggnad utreds alternativa nya 
vattentäkter norr om samhället då idag flera vattentäkter är belägna under Ockelbo samhälle. 
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I princip samtliga bostadsområden som redovisas i KBP finns med i detta planförslag 
bortsett från Marstrandsområdet och någon enstaka strötomt. Planförslaget omfattar 
ytterligare områden. 
 
Förslag till bebyggelseområden 
Flera föreslagna bebyggelseområden är belägna inom riksintresse för 
kulturminnesvård. Områden som helt eller delvis är belägna inom riksintresset 
redovisas med*. Riksintressegränsen är endast ungefärlig och vidare studier krävs. 
 
Bostäder, B-områden  
För Ladugårdsgärde*(1) finns detaljplan upprättad och området byggs sakta ut.  
För området mellan Vigatan och Bromsvägen*(2) finns plats för bostäder väster 
om förskolan. Området är populärt som utflyktsmål för förskolan och viss konflikt 
finns mellan olika intressen. Eventuell utbyggnad måste föregås av upprättande av 
detaljplan. 
I kv. Hästen(3) medger befintlig detaljplan utbyggnadsmöjlighet för uppförandet av 
flerbostadshus. Området är mycket intressant för bostäder och bör ha goda 
förutsättningar att genomföras. Öster om kv. Hästen, i kv. Stallet*(3) medger del av 
befintlig detaljplan uppförande av garagebyggnad. Området är även lämpligt för 
bostadsbebyggelse men då måste gällande detaljplan omarbetas.  
För Tors Änge*(4) finns detaljplan upprättad som medger uppförande av ett 20-tal 
bostäder, dock har ingen etablering skett i området. 3 tomter är avstyckade och bör 
vara byggbara med tämligen kort varsel. 
För området Näsbacken*(5) finns ett program till detaljplan framtagen. Området 
bedöms som mycket intressant för exploatering med bostadsbebyggelse. Hänsyn 
ska tas till natur- och kulturvärden som finns på Näsbacksudden. Eventuell konflikt 
med jordbruksmarken får prövas i detaljplan. 
Inom Åbacka(6) har viss nyetablering skett efter att detaljplan upprättats. Området 
har stor potential för en fortsatt utbyggnad. 
Ingen detaljplanering har genomförts för Södra Rävbacken(7) men området 
kvarstår som intressant för bostadsbebyggelse. Detaljplan måste upprättas. 
I Tegelbruket(8), delen väster om gamla Kråkbanan, ges möjlighet bygga bostäder 
tillsammans med verksamhet som inte stör omgivningen. Detaljplan måste upprättas. 
Öster om Wij trädgårdar*(9) har planer på bostäder funnits. Området är fortsättningsvis 
intressant för bostäder. Detaljplan måste upprättas. Eventuell konflikt med jordbruksmarken 
får prövas i detaljplan. 
Söder om gamla Apoteket*(10) medger gällande detaljplan uppförande av byggnad för 
centrumverksamhet, samlingslokal. Området kan vara intressant för bostäder, en 
förutsättning är att detaljplanen revideras.  
Restriktivitet skall råda vad avser oplanerad bebyggelse i tätortens randzon med hänsyn till  
Ockelbos behov av friluftsliv och expansionsområden.  

 
Verksamhetsområden, V-områden 
I Tegelbruket(8), delen öster om gamla Kråkbanan, finns ett småindustriområde som 
omgående kan tas i anspråk.  
Strax nordväst om korsningen mellan väg 272 och 303/546 (11) ligger ett område som 
har exploaterats för lättare industri.  
Vid ombyggnad av väg 272 norr om Testeboån kommer området öster om korsningen, 
Klockarbacken, mellan länsvägarna 272 och 303 (12) att bli intressant för utbyggnad. 
Inom detta område bör inga åtgärder vidtas som kan försvåra en framtida utbyggnad. 
Området har efter samrådet utökats norr om befintliga verksamheter men ej in på 
jordbruksmarken. 
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Wij valsverk                     Foto: Monica Åkesson 
 
Wij Trädgårdar*, W-område 
Wij Trädgårdar är ett centrum för nordisk trädgårdskultur och ett resmål för alla sinnen med 
visningsträdgårdar, försäljning av växter och livsmedel, trädgårdsartiklar, konsthantverk mm. 
Köket innehåller både café och restaurang där du kan äta grönsaker från den egna 
köksträdgården, vegetariska rätter, fisk- och kötträtter, hemgjord glass och hembakat bröd.  
Ofta är där också konstutställningar, musikevenemang och kurser. De har ett eget 
friskvårdsprogram, egen design med produktutveckling och från 2006 en egen 
högskoleutbildning för trädgårdsmästare. 
 
Gällande detaljplaner och föreslagna exploateringsområden mm redovisas på 
Fördjupningskartan. 
 

Rekommendationer 
Markanvändning och bebyggelseutveckling i övrigt anges i översiktsplanen. Ny bebyggelse 
skall föregås av detaljplan. Inom riksintressen för kulturminnesvård ska dessa intressen 
beaktas. 
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Ö2 LINGBO 

 
Lingbo vid kyrkan och väg 272      Foto: Mats Ökvist 
 

 
Beskrivning 
Bakgrund 
Lingbo är en by i södra Hälsingland, strax intill gränsen mot Gästrikland i Ockelbo kommun.  
Byn ligger vid sjön Lingan, efter ”Tidernas väg” väg 272 mitt emellan Sandviken 
och Bollnäs. Lingbo har genom sitt läge vid Norra stambanan goda järnvägs-
förbindelser med bl.a. Bollnäs och Gävle vilka bara ligger ca 25 minuter bort.  
 
Historik 
Lingbos historia inrymmer en utveckling från bondesamhälle till industriort. Bygden 
uppvisar ett flertal värdefulla gårdsmiljöer med byggnader från 1800-talets mitt och 
sekelskiftet. 
 
Befolkning 
Lingbo har idag ca 500 invånare. Befolkningsutvecklingen har varit vikande under 
en längre tid. Offentlig service är begränsad till skola med årskurs 1-6 och 
förskoleverksamhet.  
 
Service 
Kommersiell service inkluderar camping med restaurang, en kiosk (öppen sommartid), en 
kombinerad mack/bilverkstad, en hembygdsgård med fika (öppen endast sommartid). Ett 
antal småindustrier finns också i byn. Största lokala arbetsgivare är Kedjeexperten och 
Svenska Fönster.  

 
Analys  
Lingbo har goda järn- och vägförbindelser såväl norrut mot Bollnäs som mot Ockelbo/Gävle.  
Detta gör att orten bör ha goda möjligheter att locka dem som vill bo på landet men ändå ha 
nära till arbetsplatser, service och nöjen. Orten har dock ett vikande befolkningsunderlag 
som gör det svårt att upprätthålla en rimlig nivå på service såväl kommersiell som samhälls-
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service. Därför är det viktigt att byn växer och att det finns en beredskap för bostads-
byggande i området. 
Enligt KBP redovisas i princip inga nya bostadsområden i Lingbo. Planförslaget omfattar 
ytterligare områden. 

 
Förslag till bebyggelseområden 
Bostäder, B-områden  
För område (l) norr om Hagalundsvägen finns ingen detaljplan upprättad. Området 
kvarstår eftersom det är en naturlig fortsättning på befintlig bebyggelse söder om 
Hagalundsvägen dock måste detaljplan upprättas. Eventuell konflikt med jordbruksmarken 
får prövas i detaljplan. 
Enligt gällande detaljplan finns även möjlighet att bygga flerbostadshus centralt (2). Se 
Fördjupningskarta.  
I Lingbo ska även kompletteringar längs befintliga vägar ses som en lämplig möjlighet och  
ett alternativ till nya exploateringsområden.  

 
Verksamhetsområden, V-områden 
I befintlig översiktsplan finns ett industriområde som ligger där järnvägen idag går fram.  
Området revideras och föreslås ligga öster om järnvägen (3).  
Området (4) norr om Lingbo verkstäder införlivas i befintligt industriområde. 
Detaljplan krävs för utökning av verksamhetsområdet. 
Strax väster om Lingbo har Svenska Kraftnät tillsammans med Fortum för avsikt att uppföra 
en mottagningsstation för den vindkraftsel som produceras i närområdet. Se område (5)  
 
Campingplats, C-område  
Lingbo camping (6) ligger öster om väg 272 i höjd med södra infarten till Lingbo samhälle.  
Campingen har utbyggnadsplaner som kommunen har diskuterat med ägarna till 
campingen. Om utbyggnadsplanerna ska genomföras fullt ut måste detaljplan upprättas för 
området. Eventuell konflikt med jordbruksmarken får prövas i detaljplan. 

 
Gällande detaljplaner och föreslagna exploateringsområden mm redovisas på 
Fördjupningskartan. 

Rekommendationer 
Markanvändning och bebyggelseutveckling i övrigt anges i översiktsplanen. Ny bebyggelse 
skall föregås av detaljplan.  
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Ö3 JÄDRAÅS 

 
Bruksbyggnad i Jädraås      Foto: Mats Ökvist 

 
Beskrivning 
Bakgrund 
Jädraås ligger i sydvästra delen av Ockelbo kommun. Avståndet till Ockelbo är ca 16 km  
och till Sandviken ca 30 km. 
 
Historik 
Jädraås har funnits som by sedan ca 1850 och har en långvarig historik som industri-
ort med både järnbruk och järnväg. Byn ligger centralt kring det som historisk var 
platsen där järnmalmen brukades. Jädraås kom med tiden att växa till förhållandevis 
stort järnbruk, på bekostnad av ett antal mindre som istället lades ned. I slutet av 
1800-talet genom utbyggnad av Dala-Ockelbo-Norrsundets järnväg (DONJ) kom 
Jädraås kom att bli järnvägens administrativa centrum med reparationsverkstäder, 
snickeriverkstad, målarverkstad, lokstallar och ett förhållandevis stort stationshus. 
Masugnen lades ner 1930 men järnvägen fanns kvar ända till 1967. Museijärnvägen 
med äldre fordon och byggnader bevarade från DONJ startade i och med att järn-
vägen las ner. De har idag sin verksamhet inom delar av området. 
 
Befolkning 
Befolkningsutvecklingen har varit vikande under en längre tid. Idag har byn ca 
220 invånare.  
 
Service 
Offentlig servicenivå har minskat genom åren. Idag finns bensinstation med servicebutik. 
Företagsandan är annars god i byn med ca 15 aktiva företag inom olika näringar.  
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Kultur 
Större delen av samhället ingår i riksintresset för kulturmiljövården med järnväg och bruks-
miljön som speglar 1800-talets övergång från traditionell bruksmiljö till litet industrisamhälle. 
Skogsarbetarbyn, som uppfördes i början av 1950-talet, hör till de mer ur arkitektonisk 
synvinkel värdefulla exemplen på arbetarbebyggelse från 1900-talets mitt. Byn ritades av 
arkitekten Ralph Erskine.  

 
Analys  
Jädraås har genom rimliga pendlingsavstånd visat sig vara ett attraktivt boendealternativ i 
regionen. Trots detta har befolkningen minskat under en lång rad år. Som konsekvens har 
servicen urholkats.  
För att fortleva som by måste byn växa och locka till sig nya invånare. Därför är det 
angeläget att beredskap för fortsatt bostadsbebyggelse finns. 
Vid exploatering av områden som berör riksintresset för kulturminnesvård krävs extra hänsyn 
och samråd med Länsstyrelsen. 
Det bostadsområde som redovisas i KBP finns med i detta planförslag bortsett från någon 
enstaka strötomt. Planförslaget omfattar ytterligare områden. 

 
Förslag till bebyggelseområden 
Flera föreslagna bebyggelseområden är belägna inom riksintresse för 
kulturminnesvård. Områden som helt eller delvis är belägna inom riksintresset 
redovisas med*. Riksintressegränsen är endast ungefärlig och vidare studier krävs. 
 
Bostäder, B-områden  
För bostadsändamål reserveras två områden för nyexploatering samt ett område för 
förtätning.  
För ett av dessa områden*(1) finns redan detaljplan upprättad.  
Området (2) nordost om Jädraåsvägen kvarstår som reservat för bostadsändamål. För 
området måste detaljplan upprättas innan någon exploatering är genomförbar.  
Kring järnvägen*(3) kvarstår möjligheten att förtäta området med beaktande av bruksmiljön.  
På andra sidan Jädraån*(4) kvarstår ett reservat för bostäder. Området ska ses som en 
reserv på lång sikt.  
I södra delen av Jädraås*(5) längs med Jädraåsvägen reserveras ett område för bostads- 
bebyggelse. Området ska betraktas som en naturlig fortsättning på befintlig bebyggelse på 
södra sidan av Jädraåsvägen. 
I Jädraås ska även kompletteringar längs befintliga vägar ses som en lämplig möjlighet och 
ett alternativ till nya exploateringsområden.  

 
Verksamhetsområden, V-områden  
Områdena (6) och (7)* finns reserverade för verksamheter, typ småindustri, vid östra 
infarten till Jädraås. Dessa områden kan tämligen omgående tas i anspråk. 

 
Gällande detaljplaner och föreslagna exploateringsområden mm redovisas på 
Fördjupningskartan. 

Rekommendationer 
Markanvändning och bebyggelseutveckling i övrigt anges i översiktsplanen. Ny bebyggelse 
skall föregås av detaljplan. Inom riksintressen för kulturminnesvård ska dessa intressen 
beaktas. 
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Ö4 ÅMOT  

 
Midsommar i Åmot                  Foto: Andreas Byström 

 
 

Beskrivning 
Bakgrund 
Åmot ligger i nordvästra delen av Ockelbo kommun. Avståndet till Ockelbo är ca 17 km. Byn 
ligger vackert belägen i norra delen av förlängningen av dalgången som ligger mellan 
Gnupberget och Gruvberget/Latåsen där Kölsjöån möter Bresiljeån som tillsammans bildar 
Testeboån.  

 
Historik 
Finska svedjebönder anländer från Finland under 1500- och 1600-talen. De brukar jorden 
med svedjejordbruk tills skogen fick andra värden främst för framställning av träkol till 
järnframställningen. I de senare decennierna av 1600-talet anlade Catarina Bröms en 
masugn och en hammarsmedja i området. Det blev början på långvarig tradition av 
järnframställning. Den epoken tog slut i mitten på 1800-talet.  
I Åmot finns ett av Sveriges bäst bevarade kolhus vid Hammardammen och de ursprungliga 
smedsgårdarna. Även en av två restaurerade tysksmedjor sedan järnbruksepoken i Sverige 
finns här. 
Längs Bruksrundan finns också Bunges kapell från 1700-talet samt tullkvarnen och det stora 
magasinet i timmer från samma tid. 
I spåren av järnframställningen blev dalgången uppodlad och detta kvarstår in i våra dagar. 
Järnframställningen upphörde i och med att Ockelboverken går i konkurs under 1880-talet. 
Verksamheten köps av Kopparfors och en omstrukturering sker av verksamheten mot timmer 
och virke. Idag är Åmot en viktig plats för skogsbruket och Stora Enso Skog är den största 
arbetsgivaren på orten. Småföretagandet är främst inriktat på jord/skogsbruk. 
 
Dagsläget 
Idag är Åmot en viktig plats för skogsbruket och Stora Enso Skog är den största arbets-
givaren på orten. Småföretagandet är främst inriktat på jord/skogsbruk. Befolknings-
utvecklingen har varit vikande under en längre tid. 

 
Befolkning 
Befolkningsutvecklingen har varit vikande under en längre tid, idag har byn ca 280 invånare.  
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Service 
Servicenivån är idag begränsad till matvarubutik med tillhörande bensinpump. Offentlig 
service finns i form av skola och förskola. Ett privat vårdhem startade 2011. 

 
Analys  
Åmot har haft befolkningsminskning under en rad av år. Det är absolut nödvändigt att  
vända befolkningsutvecklingen uppåt. För att möjliggöra detta finns detaljplaner framtagna 
som medger en utbyggnad av bostäder i norra delarna av samhället. 
De bostadsområden som redovisas i KBP är redan detaljplanelagda och gränsar till 
områdena B1 och B2. Någon enstaka strötomt från KBP finns ej med. Planförslaget omfattar 
ytterligare områden. 

 
Förslag till bebyggelseområden 
Bostäder, B-områden  
Detaljplan har upprättats för området norr om Vallhallavägen (1). Bostadsreservatet (2) 
längre österut kan komma i konflikt med befintlig grundvattentäkt. Diskussioner förs om att 
eventuellt flytta grundvattentäkten eftersom skogsbruket i närheten kan påverka täkten och 
dess vattenkvalitet. I ett sådant framtida scenario kan bostadsreservatet kvarstå. Frågan 
måste bevakas i den fortsatta samhällsplaneringen för Åmot. 
Ett område för fritidsbebyggelse (3) reserveras vid Masugnsdammen. 
I Åmot ska även kompletteringar längs befintliga vägar ses som en lämplig möjlighet och ett  
alternativ till nya exploateringsområden.  

  
Verksamhetsområde, V-område 
Mark reserveras schematiskt för framtida verksamhetsområde öster om Hagen (4). 

  
Utredningsområde   
Ett större utredningsområde (5) för friluftsliv och bostäder ligger väster om korsningen 
mellan vägen mot Ockelbo och vägen mot Svartnäs. Området kräver ytterligare utredning 
och delar av det kan komma i konflikt med andra intressen t ex strandskyddet. Eventuell 
konflikt med jordbruksmarken får prövas i detaljplan.  
 
Gällande detaljplaner och föreslagna exploateringsområden mm redovisas på 
Fördjupningskartan. 

Rekommendationer 
Markanvändning och bebyggelseutveckling i övrigt anges i översiktsplanen. Ny bebyggelse 
skall föregås av detaljplan.  
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S, OMRÅDEN MED GENERELLA REKOMMENDATIONER  

Beskrivning 
Detta avser i regel skogsområden där permanentbebyggelse i stort sett saknas och där 
pågående markanvändning väntas fortgå.  

Rekommendationer 
Om bebyggelse ej är i konflikt med skogsbruket prövas den enligt plan- och bygglagens 
generella bestämmelser.  
Ny bebyggelse bör ej medges i konflikt med de allmänna intressena.  
 
 
LIS, LANDSBYGDSUTVECKLINGSOMRÅDEN I STRANDNÄRA LÄGEN 
 

 
 MÅL 
- Kommunen kommer att verka för ett differentierat strandskydd med redovisning av sk 
landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen i denna översiktsplan. 

 
- Restriktivitet skall råda då allmänhetens tillträde till stranden försvåras och/ eller då växt- 
och djurlivet påverkas. 
 
- Miljöbalken, proportionalitetsprincipen samt översiktsplanens mål ska ligga till grund vid 
prövning av enskilda ärenden. 
 
- Kommunen är positiv till, i enlighet med framtagen vision för kommunen, att såväl enskild 
som gruppbebyggelse kan tillåtas inom strandskyddat område efter bedömning enligt ovan 
och i vissa fall med detaljplanläggning som grund. 
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Bakgrund och sammanfattning 
I och med att en ny lagstiftning har trätt i kraft gällande strandskyddet får kommunerna ett 
mycket större ansvar för hantering av frågan. Kommunerna ska numera ansvara för prövning 
och tillsyn av strandskyddet.  Genom den nya lagen får kommunerna dessutom möjlighet att 
inom områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen – så kallade LIS-områden – 
enklare kunna medge viss strandnära bebyggelse. 
 
I planförslaget är 14 sjöar utpekade som lämpliga för utveckling i strandnära lägen. Främst 
har redan etablerade områden angetts eller områden som angränsar till dessa men även 
tidigare oexploaterade områden föreslås. Inga områden vid sjöar inom stora opåverkade 
områden, SOO, föreslås. Vissa vattenområden har undantagits på grund av deras särskilda 
bevarandevärden ur naturvårdssynpunkt.  
Till grund för urvalet av aktuella vattenområden ligger kommunövergripande bedömningar 
om landsbygdsutveckling, kollektivtrafikstruktur, pendlingsvänlighet, vindbruksområden, 
tidigare kommunala inriktningsbeslut som stora opåverkade områden samt kommunens 
naturvårdsprogram.  
Därtill har varje sjö där LIS-områden är aktuella analyserats utifrån flygfoton, 
fastighetskartan och tillgängliga naturvårdsinventeringar för att identifiera befintlig 
bebyggelse, in- och utlopp, sankmarker, vegetation, värdefull natur, vägar, med mera.  
Alla föreslagna områden har även besökts för att få en slutgiltig bedömning av dess 
lämplighet som LIS-område. 
En differentiering görs så att de sjöar som ligger närmare kollektivtrafikstråk prioriteras för 
helårsbostäder i en strävan att stimulera mer långsiktigt hållbara bebyggelsestrukturer. 
Kommunen har gjort en differentiering och bedömning av var fritidsbebyggelse bör 
eftersträvas framför bebyggelse av mer permanent karaktär.  
 
Hur landsbygdsutveckling kan gynnas genom strandnära bebyggelse 
Landsbygdsutvecklingsområden i strandnära lägen – LIS-områden – kommer att kunna 
utgöra en naturlig och potentiellt stark del av kommunens samlade program för 
landsbygdsutveckling. 
Ockelbo kommun är en landsbygdskommun där natur och vattendrag bjuder på upplevelser 
och rekreation som bidrar till livskvalitet. Den sjönära landsbygden är dessutom en resurs i 
kommunen som kan ge befolkningstillväxt och stimulera entreprenörer till etableringar.  
Under de senare åren har kommunen ett vikande befolkningsunderlag men med relativt goda 
kommunikationer till närliggande kulturutbud, arbetsmöjligheter och högskolor finns en 
potential vad gäller inflyttning och företagande i kommunen.  
Att möjliggöra för byggnation i attraktiva, strandnära områden kan stärka både inflyttning till 
kommunen och ge utökade möjligheter för småskalig turism.  
Varje tillkommande eller utökad verksamhet som kan skapa arbetstillfällen och varje 
tillkommande bostadshus, permanent- eller fritidshus ger dessutom underlaget för att bevara 
och utveckla den service som är viktig för boende och besökare.  

 
Kommunen vill poängtera vikten av att kommunen kan behålla centralorten Ockelbo som sitt 
närcentrum för att både kommunen och landsbygden ska kunna utvecklas. De 
landsbygdssatsningar som kan stödja service och näringsliv i centralorten är därför minst lika 
viktiga som satsningar som har närmare kopplingar till service på landsbygden och i Åmot, 
Lingbo och Jädraås. 

 
Detta förslag redovisar kommunens vilja när det gäller framtida användning av 
strandområden och möjligheterna att utveckla dem på ett klokt sätt. Samtidigt ger det 
tillsammans med den nya lagstiftningen ett långsiktigt hållbart skydd av strand- och 
vattenområdena där natur- och friluftslivsvärden inte äventyras. Inom särskilt de stora orörda 
områdena prioriterar kommunen natur- och friluftslivsvärdena som i sig utgör en viktig grund 
för landsbygdsutveckling. 
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Lagstiftning 
Den nya lagstiftningen, som anger förutsättningarna för ett differentierat strandskydd trädde i 
sin helhet i kraft i februari 2010. Dispens eller upphävande av strandskydd kan efter prövning 
ske inom områden som  
 • redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets     
syften.  
• genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 

från området närmast strandlinjen. 
• behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte kan 

tillgodoses utanför området. 
• behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 

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

tillgodoses utanför området, till exempel att utveckla staden.  
• behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse.  

 
Inom områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS-områden, gäller även:  

• åtgärder eller verksamheter som främjar landsbygdsutveckling.  
• ett bostadshus finns redan intill i ett område som är utpekat för landsbygdsutveckling.  

 
LIS-områden är alltså ett av flera särskilda skäl som kan anges för upphävande eller dispens 
från strandskydd. Områden för landsbygdsutveckling ska anges i kommunernas 
översiktsplaner för att vara giltiga och ska ha sin grund i ett generellt urval utifrån lämpliga 
kriterier, se nedan. De ska också vara lämpliga för utvecklingen av landsbygden och 
långsiktigt kunna tillgodose strandskyddets syften. 

 
Utdrag ur 7 kap miljöbalken:  
18 d § Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om upphävande av eller dispens från 
strandskyddet inom ett område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen får man också 
beakta om ett strandnära läge för en byggnad, verksamhet, anläggning eller åtgärd bidrar till 
utvecklingen av landsbygden. Om prövningen gäller en dispens för att uppföra enstaka en- 
eller tvåbostadshus med tillhörande komplementbyggnader och andra åtgärder får man i 
stället beakta om huset eller husen avses att uppföras i anslutning till ett befintligt 
bostadshus.  

 
18 e § (sammanfattning) Med område för landsbygdsutveckling i strandnära lägen avses vid 
tillämpningen av 18 d § ett område som  
1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, 
2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften 
fortfarande tillgodoses långsiktigt, 
3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften 
a) i eller i närheten av tätorter, 
 
En översiktsplan enligt 3 kap. 5 § plan- och bygglagen (2010:900) ska ge vägledning vid 
bedömningen av om en plats ligger inom ett sådant område som avses i 7 kap 18 d § MB. 
Översiktsplanen är inte bindande för någon, vare sig myndigheter eller enskilda.  
 
Fastighetsägare 
Fastighetsägarna har inget krav på sig att följa riktlinjerna. Riktlinjerna ska enbart betraktas 
som en möjlighet att utveckla markanvändningen. I slutändan är det fastighetsägaren som 
avgör om möjligheten ska utnyttjas eller inte. 
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Landsbygdsutveckling i Ockelbo kommun 
Landsbygd  
Hela Ockelbo kommun är att betrakta som landsbygd enligt Glesbygdsverkets definition.  I 
ett europeiskt perspektiv definieras hela kommunen som landsbygd. Det är även så 
kommunen fungerar i praktiken, som ett integrerat landsbygdssystem med ett större och 
några mindre bebyggelsekoncentrationer. 

 
Samhällsfunktioner, landsbygdsservice och infrastruktur 
Särskilt intressanta samhälls- och servicefunktioner på landsbygden som bör understödjas är 
med aktuell lokalisering 2009: 

• affärer i Ockelbo, Lingbo, Åmot och Jädraås 
• förskolor i Ockelbo, Lingbo, Åmot och Jädraås 
• skolor i Ockelbo, Lingbo, Åmot och Jädraås 
• banker i Ockelbo 
• vårdcentraler i Ockelbo 
• bensinstationer i Ockelbo, Lingbo, Åmot och Jädraås  

Infrastruktur som bör understödjas och förbättras är bl. a kollektivtrafik, järnväg, vägar, 
bredband och elnät. 

 
Turism och besöksnäring, friluftsliv och rekreation  
Turism- och fritidsanläggningar och bostäder för uthyrning anses bidra till 
landsbygdsutveckling genom en ökad besöksnäring, vilket gynnar hela kommunen i 
allmänhet och det lokala serviceutbudet i synnerhet. Möjligheterna för enskilda näringsidkare 
att kunna komplettera sin huvudverksamhet med en mindre sidoinkomst kan vara avgörande 
när lönsamheten för huvudverksamheten, t ex jordbruk, står och väger. 
Ockelbos rika utbud av vacker natur lockar till friluftsliv och naturrekreation, vilket i sig utgör 
underlag för turismen och besöksnäringen. Byggnader och anläggningar som stödjer dessa 
funktioner är därför mycket intressant för landsbygdsutvecklingen i kommunen och prioriteras 
gentemot många andra intressen före bl.a. vindbruk utanför utpekade vindbruksområden, 
och med fördel i strandnära lägen där så är möjligt. 

 
Permanent- och fritidsboende 
Bostäder för permanent- och fritidsboende bidrar till hela kommunens ekonomi genom ökat 
underlag för offentlig service. Här är det viktigt att en etablering om möjligt inte innebär ökade 
kommunala kostnader, varför en koncentration kring kollektivtrafikstråk ska prioriteras. 
Kollektivtrafikstråken, liksom de samhällsgeografiska stråken, ligger inom områden som 
redan har ett personellt underlag. Därför stärks underlaget för kommunala tjänster på ett 
kostnadseffektivt sätt – bussen och renhållningsbilen kör så att säga ändå förbi. 
Permanentboende är det bästa för kommunen, men även fritidsboende är en viktig kategori 
som kommunen generellt välkomnar. Den tidigare vanliga kategorin fritidshusägare, som 
kanske besökte stugan fyra veckor om året är i starkt avtagande. Istället sker fritidsboendet 
alltmer under större delen av året och i bostäder som bör vara, och ofta är, dimensionerade 
för åretruntbruk. Därför kan ett fritidsboende lätt skifta till permanentboende. 
Kommunen har en allmän strävan efter att nya bostäder och verksamheter ska ha en nära 
koppling till befintliga kollektivtrafiksystem, för att på sikt möjliggöra och gynna ett kollektivt 
resande. 

 
Vindbruksområden 
Vindkraft innebär i sig en möjlighet till landsbygdsutveckling för enskilda fastighetsägare, 
även om kommunalekonomin inte ges något större tillskott. Dock finns ett starkt nationellt 
intresse i att utveckla vindkraft. Vindbruksområden har generellt i översiktsplanen fått mer 
tyngd vid planeringen än LIS-områdena. Det innebär att där vindbruksområden anges har 
kommunen redan valt en annan prioritering gentemot övriga markanspråk. 
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Prioriterade områden  
Om markägaren är intresserad av att utveckla området som ett LIS-område enligt ovan skall 
dessa områden prioriteras. Såväl Bergvik Skog som stora markägare och kommunen har 
visat intresse för LIS-områden. Även andra enskilda markägare har visat intresse för LIS-
områden. 

 
Slutlig prövning  
Den slutliga prövningen av lämpligheten av ett strandskyddsupphävande/dispens sker alltid 
genom en särskild ansökan i ett senare skede, där LIS-områden utpekade i översiktsplanen 
kommer att vara ett av flera särskilda skäl som kan åberopas.  
I den slutliga prövningen ska det kunna visas att strandskyddets syften tillgodoses långsiktigt 
och att det sökta området är lämpligt. Denna översiktsplan är inte detaljerad på så vis att den 
ger en slutlig bedömning av lämpligheten för enskilda stränder eller strandavsnitt. Den 
bedömningen måste göras i nästa skede tillsammans med de övriga hänsyn som ska tas. 
Kompletterande underlag för den bedömningen kommer att krävas och ska normalt 
tillhandahållas av sökanden. Det kan röra sig om en mer detaljerad naturvärdesinventering, 
miljökonsekvensbeskrivning och eventuell detaljplanläggning m.m. vilket får bedömas från 
fall till fall. 

 
Sjöar och vattendrag i Ockelbo kommun 
Strand- och vattenfakta 
Ockelbo kommun är rikt på sjöar och vattendrag. Totalt finns i kommunen 369 sjöar. Den 
totala strandlängden i Ockelbo kommun är 873 km. Ockelbo kommuns totala areal är 1 136 
km², varav 1070 km² är markområden och 66 km² är inlandsvatten.  

 
LIS-områden i Ockelbo kommun 
Strandskydd 
Redovisade LIS-områden berör ej rinnande vattendrag utan uteslutande sjöar och omfattar 
ca 16 km av deras strandskyddslinje, varav ca halva sträckan redan är bebyggelsepåverkad 
totalt sett över alla berörda ”LIS-sjöar”. Den ytterligare påverkan en full utbyggnad av 
föreslagna LIS-områden skulle medföra motsvarar därmed ca 8 km, vilket innebär att 2,8 % 
av den totala strandskyddssträckan runt sjöarna påverkas. 
Inräknat det samlade inlandsvattnet blir motsvarande siffra 1,3 %. Kommunens bedömning 
är att en full utbyggnad av LIS-områdena inte kommer att äga rum inom överskådlig framtid 
utan endast en mindre andel. Detta bör dock följas upp i kommande revideringar av 
översiktsplanen. 

 
Planeringen 
Arbetet har haft sin utgångspunkt i de ramar som kommunstyrelsen satt upp för upprättandet 
av den kommuntäckande översiktsplanen. Utredningen är utförd utifrån besök på plats, 
undersökning av tillgängligt kartmaterial, informationsdatabaser från länsstyrelsen och andra 
statliga myndigheter. Materialet har presenterats och diskuterats i referensgruppen för 
översiktsplanen. 

 
Syfte 
Syftet är att finna en lämplig omfattning av LIS-områden och lämpliga sjöar för dessa 
generellt utifrån nedan uppsatta kriterier.  

 
Prioritering 
Vindbruksområden är undantagna och har generellt i översiktsplanen getts mer tyngd vid 
planeringen än LIS-områdena. 
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Kriterier för val av LIS-områden 
Strandskyddsvägledningens urvalskriterier 
Ekonomisk landsbygdsutveckling. 
I strandskyddsvägledningen och i förarbetet till lagstiftningen anges några faktorer som 
anses främja landsbygdsutveckling i ekonomiskt hänseende. 
En åtgärd som: 

• bidrar till långsiktiga positiva sysselsättningseffekter, 
• bidrar till att upprätthålla serviceunderlaget på landsbygden, 
• bidrar till att upprätthålla ett ekonomiskt och personellt underlag för olika former av 
kommersiell och offentlig service. 
 

Hushållning 
Ur ett hushållningsperspektiv är det väsentligt att värdefulla mark- och vattenresurser, bl.a. 
jord och skogsbruk, utnyttjas på ett långsiktigt och förutseende vis. De stränder som kan 
komma ifråga för upphävande av strandskydd ska vara lämpliga och inte negativt påverka 
känsliga djur-, växt- och naturmiljöer eller värnandet av de allemansrättsliga kvaliteterna, 
som är unika för Sverige och i sig bidrar till landsbygdens attraktionskraft. 

 
Kommunala urvalskriterier för LIS-områden 
VISION 2020 
Enligt antagen vision för kommunen sägs bl.a. följande: 
”Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet. I Ockelbo finns det nära och 
naturliga livet. Här finns utrymme för var och en att odla en personlig och lustfylld relation till 
naturen – grunden för liv och hälsa. Här är det tydligt att vi uppskattar vår plats på jorden, tar 
ansvar, vårdar och utvecklar den. Vi utvecklar ”det gröna samhället”, från boende och mat till 
företagande och resursanvändning”.  

 
Urvalskriterier 
Bygg- och miljöförvaltningen har valt att sätta upp kriterier som ett lämpligt urval för typ av 
bebyggelseåtgärd som, långsiktigt, kan främja en positiv utveckling av kommunen. 

 
Följande åtgärder väljs: 

• Enklare friluftslivs- och turismanläggningar, t ex brygga, anläggning för kanotupptag, 
vindskydd osv. 
• Mer komplex turism-/besöksanläggning, t ex konferensgård, badanläggning, 
upplevelseanläggning, camping osv. 
• Enstaka bostäder för friluftsändamål/uthyrning 
• Grupp av bostäder för friluftsändamål/uthyrning 
• Enstaka bostäder för hel- eller delårsboende – ”strandhus” 
• Grupp av bostäder för helårsboende  
 

Följande områden prioriteras: 
• redan i anspråktagna stränder med bra kommunikationsmöjligheter – särskilt för grupper 
av hel- och delårsbostäder. 
• utveckling av befintliga bebyggelsekoncentrationer. 
• strandområdet inom 100-200 meter från befintlig bebyggelse vid planens antagande eller 
där trafikerad väg skär av strandskyddsområdet från sjön. 
 

Följande områden undantas i möjligaste mån: 
• stora opåverkade områden, 
• oexploaterade sjöar, 
• vattendrag så som bäckar, åar 
• in- och utloppsområden (varsamhet även vid mindre bäckar), 
• naturreservat och klassade områden enligt naturvårdsprogrammet, 
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• vindbruksområden, 
• områden i våtmarksinventeringen. 
 

Motiv för urvalskriterier 
Stora opåverkade områden 
Inga LIS-områden föreslås inom de opåverkade områdena eftersom kommunen redan har 
valt en annan prioritering för dessa områden där orördheten i sig bedöms ha större betydelse 
för landsbygdsutvecklingen. 

 
Oexploaterade sjöar 
Kommunen vill undanta sjöar som inte tidigare har utsatts för någon form av bebyggelse eller 
anläggning inom strandskyddsområdet. Ofta har dessa sjöar heller inga naturliga 
angöringsvägar utan ligger relativt ostört. 

 
Vattendrag 
Att ifrågasätta strandskyddet kring vattendragen bedöms oftast ha en mycket liten fördel ur 
ett landsbygdsutvecklingsperspektiv. Alternativa placeringar utanför strandskyddet är ofta 
tillräckligt för detta. Dessutom är vattendragens stränder generellt känsligare för såväl växt- 
och djurlivet som för översvämning och erosion. 

 
In- och utloppsområden 
Stränderna i in- och utloppsområden i sjöar är generellt känsligare för såväl växt- och 
djurlivet som för översvämning och erosion.  

 
Naturreservat och Naturvårdsprogram 
Ockelbo kommun har ett naturreservat, Kroksjö öga. Kring reservatet föreslås inga LIS-
områden. Områden i det kommunala naturvårdsprogrammet hanteras på liknande sätt. 

 
Vindbruksområden 
Vindbruksområden har behandlats i särskild tematisk översiktsplan. Riksintressen och 
kommunala områden för vindkraft har fått mer tyngd vid planeringen än LIS-områdena.  

 
Områden med erosions-, ras- och skredrisk samt översvämningsrisk 
Inga LIS-områden föreslås där risk för erosion, ras och skred samt översvämning föreligger. 

 
 

Kommunikationseffektiva stråk/noder 
Befolkningen är utspridd i Ockelbo kommun vilket bidrar till att kommunen har en relativt hög 
andel bilar per invånare.  
Tillgången på regionala kollektiva färdmedel är tämligen stark i en zon utefter Norra 
stambanan, med stationer för regional tågtrafik i Ockelbo och Lingbo.  
Ockelbo kommun har satsat på inomkommunal kollektivtrafik främst uppbyggd kring 
skolskjutsbehovet, framförallt för sträckorna Ockelbo - Lingbo, Ockelbo – Mörtebo, Ockelbo – 
Åbyggeby - Åmot och Ockelbo – Jädraås - Ivantjärn. Längs dessa stråk bedöms 
utbyggnadsmöjligheterna av LIS-områden som extra goda. 

 
Markområde där trafikerad väg skär av del av strandskyddsområdet från sjön 
Här anses strandskyddet vara så stört att en bebyggelse eller anläggning har goda 
förutsättningar att uppfylla strandskyddets syften. Det skulle även kunna ske med annat 
särskilt skäl än LIS. 
Observera att strandskyddets syften ska tillgodoses även i detta fall, vilket kan innebära att 
mark på den avskurna delen av strandskyddsområdet behövs för att t ex medge 
allemansrättslig passage runt sjön. Observera också att det normalt ska vara trafikerad väg, 
men där sådant område ingår i denna utredning har även vissa mindre trafikerade vägar 
tagits med.  
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LIS-områden 
I en första inventering under senhösten 2009 gjordes en preliminär bedömning över 
lämpliga områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen. 2011 genomfördes en 
djupare analys av föreslagna områden. Vissa justeringar gjordes av ursprungsmaterialet. 
Bygg- och miljöförvaltningens bedömning är att bebyggelse i strandnära lägen kan ske 
inom följande områden: 
 
LIS-OMRÅDE 1, Måcksjön 

 
Kullen från väster där vändplan för buss är belägen 
Foton avsnitt LIS: Ragnar Darle/Anna Hansson 
 
Områdesbeskrivning 
Sjön ligger ca 6 km nordväst från Jädraås längs med väg 542 vackert beläget med 
Måcksjöberget som en kulis nordost om sjön. Sjön är ca 185 ha stor och ligger på 238 
m.ö.h. Runt sjön finns redan idag ett antal fastigheter med tillhörande bebyggelse främst 
av fritidskaraktär, förfrågan om ytterligare bebyggelse har inkommit till bygg- och 
miljöförvaltningen men då fått avslag p.g.a. tidigare gällande strandskyddsregler. Området 
består av en delvis tämligen brant trädbevuxen strandlinje. 
 
Motiv för utpekande som LIS-område  
Landsbygdsutveckling 
Bebyggelsen bedöms lämplig och bidrar långsiktigt till landsbygdsutvecklingen och ger en 
positiv ekonomisk påverkan främst lokalt. Intresseförfrågningar har ställts till kommunen 
om att få bygga kring sjön. Delar av förslaget område ligger med en väg mellan tänkt 
bebyggelse och strandlinjen. 
 
Strandområdet 
Strandskyddets syften bedöms långsiktigt kunna tillgodoses även med föreslagen 
förtätning. Aktuella områden har endast liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften kring Måcksjön. Bedömningen är att exploatering är möjlig utan att goda livsvillkor 
för växt- och djurlivet hotas. 
 
Inventeringar 
Naturvärden 
I nordvästra delen av sjön finns en mycket intressant och värdefull fågelmyr, 
Måcksjömurarna, som det inte får ske några ingrepp in. Föreslaget Lis-område berör inte 
fågelmyren. 
 
Bebyggelse 
Befintlig bebyggelse ligger mellan strandlinjen och bilvägen som går utmed sjöns östra 
sida. 
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Kollektivtrafik 
Området betjänas i dagsläget inte av någon kollektivtrafik. Närmsta bussförbindelse finns i 
Jädraås på ca 6,5 km avstånd. 
 
Miljörisker 
Se allmän textdel Miljörisker. 
 
Rekommendationer 
Möjlighet till förtätning bedöms som goda och då i sjöns södra och östra delar. Främst 
gäller det förtätning i form av bebyggelse på s.k. lucktomter. På grund av avståndet till 
kollektivtrafik bör främst fritidsbebyggelse komma till stånd. Sjöns till- och utlopp skall 
hållas fria från bebyggelse. Områdets stora tillgång är sjön med tillhörande strandlinje. 
 
 
LIS-OMRÅDE 2, Mångeln 

       
 
 
Områdesbeskrivning 
Mångeln ligger ca 9 km sydväst om Ockelbo. Sjön är ca 151 ha stort och ligger på 150 
m.ö.h. Ursprungligen var Mångeln tre sjöar som dämdes upp till en.  I sjön finns ca 6 öar 
varav 3 är bebodda sommartid. Mångelns omgivning är tämligen flack, dock tonar 
Illsberget upp sig som en monolit norr om sjön. Delar av strandlinjen, främst i norr, är sank 
och direkt olämplig för någon form av bebyggelse. Runt sjön finns ett flertal fritidshus 
främst i tre områden; Mångelbodarna, i sjöns sydöstra ände och längsmed den nordöstra 
stranden i höjd med Illsberget. 
 
Motiv för utpekande som LIS-område  
Landsbygdsutveckling 
Bebyggelsen bedöms lämplig och bidrar långsiktigt till landsbygdsutvecklingen och främja 
en positiv ekonomisk påverkan främst lokalt. Intresseförfrågningar har ställts till 
kommunen om att få bygga kring sjön. 
 
Strandområdet 
Strandskyddets syften bedöms långsiktigt kunna tillgodoses även med föreslagen 
förtätning. Aktuella områden har endast liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften kring Mångeln. Bedömningen är att exploatering är möjlig utan att goda livsvillkor 
för växt- och djurlivet hotas. 
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Inventeringar 
Naturvärden 
I de norra och östra delarna av sjön finns myrar som har klassningen 3 enligt 
Länsstyrelsens våtmarksinventering. Föreslaget Lis-område berör inte myrarna. 
Vid sjöns sydöstra del finns en liten nyckelbiotop. Det är källpåverkad mark och området 
är 0,1 hektar stort. Nyckelbiotopen ligger inom föreslaget Lis-område. Nyckelbiotopen får 
inte påverkas av föreslaget Lis-område. 
 
Kulturvärden 
I den östra delen av sjön finns en forn-/kulturlämning med RAÄ-nummer Ockelbo 189:1. 
Det är en blästbrukslämning, slagg/slaggvarp från järnålder/medeltid. Denne lämning 
ligger inom föreslaget Lis-område. 
I den norra delen av sjön ligger en forn-/kulturlämning med RAÄ-nummer Ockelbo 170:1. 
Det är en blästbrukslämning, slagg/slaggvarp från järnålder/medeltid. Denna lämning 
ligger inte inom föreslaget Lis-område. 
Enligt Skogsstyrelsen Skog och historia inventering finns fyra lämningar i sjöns västra 
delar. En husgrund från historisk tid, en tjärdal och två röjningsrösen. Dessa ligger inte 
inom föreslaget Lis-område. 
 
Bebyggelse 
Bebyggelsen ligger främst i tre områden, se närmare förklaring ovan. I området finns 
möjlighet att bygga på ett antal s.k. lucktomter. 
 
Kollektivtrafik 
Tillgängligheten till kollektivtrafik bedöms som tillfredsställande, ca 200 meter till väg med 
busslinje för det sydligaste Lis-området. För övriga områden är tillgången bristfällig.  
 
Miljörisker 
Se allmän textdel Miljörisker. 
 
Rekommendationer 
Möjlighet till förtätning bedöms som goda inom redovisade områden.  
Norr om Mångelbodarna på sjöns västra sida finns goda förutsättningar för en förtätning 
av fritidsbebyggelsen.  
Bedömningen gäller även för sjöns östra sida och de södra delarna kring redan befintlig 
fritidsbebyggelse. I sjöns östra delar skall eventuellt tillkommande bebyggelse ligga norr 
om vägen som leder in till kulturmiljön vid ängarna. Det är av stor vikt att dessa lämnas 
orörda ihop med tillhörande bebyggelse. Eventuell ny bebyggelse i området skall ske 
utifrån kulturmiljöns intressen. Prövning får ske från fall till fall. 
Önskemål har framförts till bygg- och miljöförvaltningen att även delar av ön 
Hematillsbacka ska ingå som Lis-område. Förutsättningar för att tillmötesgå önskemålet 
bedöms som goda men med begränsningen att endast en huvudbyggnad av 
fritidskaraktär får uppföras samt en friggebod enligt gällande regler i PBL.  
Ett flertal bilvägar går fram till befintliga stugor vid sjön. Förfrågan om ytterligare 
bebyggelse har inkommit till bygg- och miljöförvaltningen men då fått avslag p.g.a. tidigare 
gällande strandskyddsregler.  
Sjöns till- och utlopp skall hållas fria från bebyggelse. I sjöns sydöstra del skall hänsyn tas 
till de kulturvärden som finns där.  
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LIS-OMRÅDE 3, Stor-Dammsjön 

   
 
Områdesbeskrivning 
Stor-Dammsjön ligger ca 8 km nordost från Ockelbo. Sjön kan nås via ett antal 
skogsbilvägar av varierande kvalitet. Under höst, vinter och vår kan tillgängligheten vara 
begränsad beroende på vägarnas kvalitet. Sjön är ca 321 ha stort och ligger på 61 m.ö.h. 
 
Motiv för utpekande som LIS-område  
Landsbygdsutveckling 
Bebyggelsen bedöms lämplig och bidrar långsiktigt till landsbygdsutvecklingen och ger en 
positiv ekonomisk påverkan främst lokalt. Intresseförfrågningar har ställts till kommunen 
om att få bygga kring sjön. Delar av förslagit område ligger med en väg mellan tänkt 
bebyggelse och strandlinjen. 
 
Strandområdet 
Strandskyddets syften bedöms långsiktigt kunna tillgodoses även med föreslagen 
förtätning. Aktuella områden har endast liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften kring Stor-Dammsjön. Bedömningen är att exploatering är möjlig utan att goda 
livsvillkor för växt- och djurlivet hotas. 
 
Inventeringar 
Naturvärden 
I sjöns sydöstra del finns en myr som har klassningen 3 enligt Länsstyrelsens 
våtmarksinventering. Föreslaget Lis-område berör inte myren. 
Vid sjöns sydvästra del finns en nyckelbiotop. Nyckelbiotopen utgörs av barrskog och 
området är 0,6 hektar stort. Nyckelbiotopen ligger inte inom föreslaget Lis-område och 
bedöms inte påverkas. I sjöns nordvästra del finns ett område med höga naturvärden. 
Området utgörs av lövträdsrik barrskog och är 0,7 hektar stort. Området ligger inom 
föreslaget Lis-område. 
 
Bebyggelse 
Ett område är en förlängning på Karlsviksområdet österut. Området ligger på nordligt 
liggande stränder längs med Kappmurskogen och är mycket naturskönt. Det ligger 
tämligen högt och bedömningen är att området har stor utvecklingspotential för 
fritidsbebyggelse. Krav ska ställas på såväl utformning av byggnader som av tomter. 
Bergvik Skog är markägare till området.    
Längs sjöns västra strand finns ett större område för fritidsbebyggelse. Bebyggelsen 
ligger spridd längs med strandlinjen. I området finns möjlighet att bygga på ett antal sk 
lucktomter. 
 
Kollektivtrafik 
Tillgång till kollektivtrafik är mycket dålig. Närmsta busslinje finns på ca 1 mils avstånd. 
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Miljörisker 
Se allmän textdel Miljörisker. 
 
Rekommendationer 
Detaljplan ska upprättas för etableringen öster om Karlviksområdet. Krav ska ställas på 
utformning av husen som bör ”smälta in i naturen”, krav bör ställas på utformning av 
fastigheterna som så långt det är möjligt ska lämnas orörda, mao naturen ska behålla sin 
nuvarande karaktär. Hellre färre men välplanerade byggnader och fastigheter, det är inte 
meningen att området ska uppfattas som ett ”traditionellt” fritidsområde. På grund av 
avståndet till kollektivtrafik bör främst fritidsbebyggelse komma till stånd.  
 
 
LIS-OMRÅDE 4, Ekaren 

 
 
Områdesbeskrivning 
Ekaren ligger ca 5 km, fågelvägen, sydost om Lingbo och ca 4 km från närmsta större väg 
som är väg 272. Sjön är ca 213 ha stor och ligger på 79 m.ö.h. Ekaren tillhör ett större 
sjösystem som består av, förutom Ekaren, även av Lingan och Klubbäcksjön.  
Runt sjön finns redan idag ett antal fastigheter med tillhörande bebyggelse främst av 
fritidskaraktär. Förfrågan om ytterligare bebyggelse har inkommit till bygg- och 
miljöförvaltningen men då fått avslag p.g.a. tidigare gällande strandskyddsregler. 
Områdets stora tillgång är sjön och strandlinjen.  
 
Motiv för utpekande som LIS-område  
Landsbygdsutveckling 
Bebyggelsen bedöms lämplig och bidrar långsiktigt till landsbygdsutvecklingen och ger en 
positiv ekonomisk påverkan främst lokalt. Intresseförfrågningar har ställts till kommunen 
om att få bygga kring sjön.  
 
Strandområdet 
Strandskyddets syften bedöms långsiktigt kunna tillgodoses även med föreslagen 
förtätning. Aktuella områden har endast liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften kring Ekaren. 
Bedömningen är att exploatering är möjlig utan att goda livsvillkor för växt- och djurlivet 
hotas. 
 
Inventeringar 
Naturvärden 
Vid sjöns utlopp finns två områden med höga naturvärden.  Det ena området är 17,2 
hektar stort och utgörs av barrblandskog. Det andra området är 3,3 hektar och utgörs av 
lövskog. Dessa områden ligger inte inom förelaget Lis-område. 
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På sjöns östra sida finns ett mindre område med höga naturvärden som ligger inom 
förelaget Lis-område. Området är en lövsumpskog på 0,5 hektar. Området får inte 
påverkas av Lis-området. 
På sjöns västra sida finns en nyckelbiotop. Området är en alsumpskog på 2 hektar. 
Området ligger inte inom föreslaget Lis-område.  
 
Kulturvärden 
På sjöns västra sida finns två forn-/kulturlämningar med RAÄ-nummer Ockelbo 55:1 och 
Ockelbo 56:1. RAÄ Ockelbo 55:1 ligger inom föreslaget Lis-område. Hänsyn skall tas till 
fornlämningen vid eventuell utbyggnad inom området. Kontakt bör tas med 
Länsmuseet/Länsstyrelsen vid eventuella utbyggnadsplaner. 
 
Bebyggelse 
Befintlig bebyggelse ligger kring Ekbo och Gammelbodarna och området däremellan.  
 
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafik finns att tillgå på Rv. 272. Avståndet dit är ca 4.5 km. 
 
Miljörisker 
Se allmän textdel Miljörisker. 
 
Rekommendationer 
Området är lämpligt för LIS-bebyggelse och består av tre delområden varav två är 
obebyggda. De obebyggda områdena ligger i sjöns östra del och bör ha viss 
utvecklingspotential, största hindret är troligen tillfartsvägar samt att fastigheterna har en 
blandad ägarstruktur. Det tredje området, i väster, ger möjlighet att utveckla befintlig 
bebyggelse mellan Ekbo och Gammelbodarna. Sjöns till- och utlopp skall hållas fria från 
bebyggelse. På grund av avståndet till kollektivtrafik bör främst fritidsbebyggelse komma 
till stånd. 
 
 
LIS-OMRÅDE 5, Klubbäcksjön 

 
 
Områdesbeskrivning 
Klubbäcksjön ligger ca 5 km öster om Lingbo och nås enklast via vägen som går till 
Klubbäcken. Sjön är ca 159 ha stor och ligger på 79 m.ö.h. Klubbäcksjön tillhör ett större 
sjösystem som består av, förutom Klubbäcksjön, även av Lingan och Ekaren. Runt sjön 
finns redan idag ett antal fastigheter med tillhörande bebyggelse främst av fritidskaraktär. I 
klubbäcken finns även ett antal permanentboende. Förfrågan om ytterligare bebyggelse 
har inkommit till bygg- och miljöförvaltningen men då fått avslag p.g.a. tidigare gällande 
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strandskyddsregler. Sjöns södra och östra består av blockig mark som är trädbevuxen. De 
norra delarna är mer av en öppen karaktär med goda möjligheter till utökad bebyggelse. 
 
Motiv för utpekande som LIS-område  
Landsbygdsutveckling 
Bebyggelsen bedöms lämplig och bidrar långsiktigt till landsbygdsutvecklingen och ger en 
positiv ekonomisk påverkan främst lokalt. Intresseförfrågningar har ställts till kommunen 
om att få bygga kring sjön. Delar av förslaget område ligger med en väg mellan tänkt 
bebyggelse och strandlinjen. 
 
Strandområdet 
Strandskyddets syften bedöms långsiktigt kunna tillgodoses även med föreslagen 
förtätning. Aktuella områden har endast liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften kring Klubbäcksjön. 
Bedömningen är att exploatering är möjlig utan att goda livsvillkor för växt- och djurlivet 
hotas. 
 
Inventeringar 
Naturvärden 
Mellan föreslaget Lis-område och sjön finns en 3,5 ha intressant betesmark och 
strandäng, Bromsängen. Området ska så långt det är möjligt skyddas från intrång. Lis-
området bedöms inte påverka området direkt eftersom det finns en väg som avgränsar 
det direkta tillträdet till betesmarken och strandängen. 
 
Bebyggelse 
Befintlig bebyggelse ligger strax söder om Klubbäcken, mellan strandlinjen och vägen. I 
området finns möjlighet att bygga på ett antal sk lucktomter. 
 
Kollektivtrafik 
Närmaste tillgängliga kollektivtrafik finns i Lingbo på ca 5 km avstånd.  
 
Miljörisker 
Se allmän textdel Miljörisker. 
 
Rekommendationer 
Ca 1 km söder om Klubbäcken, längs med sjöns norra strand, finns mycket goda 
möjligheter till utveckling av mindre områden för såväl fritids- som permanentbebyggelse. 
Området ägs av privat markägare. Krav på detaljplan föreligger. Bra vägförbindelser finns 
till Lingbo och service. Sjöns till- och utlopp skall hållas fria från bebyggelse. Inga bryggor 
får anläggas inom Bromsängen och tillträdet till området ska begränsas. 
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LIS-OMRÅDE 6, Lingan  

 
 
Områdesbeskrivning 
Lingan ligger i direkt anslutning till Lingbo samhälle. Sjön är ca 510 ha stor och ligger på 
79 m.ö.h. Lingan tillhör ett större sjösystem som består av, förutom Lingan, även av 
Ekaren och Klubbäcksjön. Runt sjön finns redan idag ett stort antal fastigheter med 
tillhörande bebyggelse många för permanentboende men även för fritidsboende. 
Områden där permanentboende främst förekommer är kring Grönviken, Näset, Östervik 
och självklart kring Lingbo. Sjöns omgivningar är tämligen låglänta och bör ge goda 
förutsättningar för en utbyggnad av fastighetsbeståndet.  
 
Motiv för utpekande som LIS-område  
Landsbygdsutveckling 
Bebyggelsen bedöms lämplig och bidrar långsiktigt till landsbygdsutvecklingen och ger en 
positiv ekonomisk påverkan främst lokalt. Intresseförfrågningar har ställts till kommunen 
om att få bygga kring sjön.  
 
Strandområdet 
Strandskyddets syften bedöms långsiktigt kunna tillgodoses även med föreslagen 
förtätning. Aktuella områden har endast liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften kring Lingan. 
Bedömningen är att exploatering är möjlig utan att goda livsvillkor för växt- och djurlivet 
hotas. 
 
Inventeringar 
Naturvärden 
På norra delen av Spindelvikens östra strand finns en nyckelbiotop. Området är ca 2,5 ha 
stort och består av en lövskog. Området ingår inte i något Lis-område.  
I södra delen av Spindelvikens östra strand finns en växtlokal med rödlistade arter. 
Området ligger inom Lis-området som sträcker sig runt Spindelvikens södra och västra 
stränder. Växtlokalen får inte påverkas av Lis-området. 
 
Bebyggelse 
Se ovan under områdesbeskrivning. 
 
Kollektivtrafik 
Avstånd till kollektivtrafik är för buss ca 3 km och för tåg ca 5 km.  
 
Miljörisker 
Se allmän textdel Miljörisker. 
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Rekommendationer 
I södra delen av Lingan på Spindelvikens östra strand finns idag begränsad 
fritidsbebyggelse som bör gå att utveckla/förtäta ytterligare. Största problemet är 
tillfartsvägar till området. Bergvik Skog är stor markägare. De naturvärden som nämns 
ovan ska skyddas. 
I sjöns nordöstra del kring Östervik och ut på Långnäsudden finns möjlighet till etablering 
av enstaka hus för fritidsboende.  Direkt väster om Östvik ges möjlighet till viss förtätning 
genom etablering på s.k. lucktomter. Sjöns till- och utlopp skall hållas fria från bebyggelse.  
 
 
LIS-OMRÅDE 7, Vittersjön 

  
 
Områdesbeskrivning 
Orten Vittersjö ligger längst norrut i sjön och har en lång historia som boplats. Om det 
vittnar den varierade bebyggelsen i området med gammal fäbodsbebyggelse såväl som 
mer modern fritidsbebyggelse. Norrsundets järnväg gick tidigare förbi och stationshuset 
samt banvallen finns fortfarande kvar till beskådan. Sjön är ca 240 ha stor och ligger på 
73 m.ö.h. Runt sjön finns redan idag ett antal fastigheter med tillhörande bebyggelse 
främst av fritidskaraktär, förfrågan om ytterligare bebyggelse har inkommit till bygg- och 
miljöförvaltningen men då fått avslag p.g.a. tidigare gällande strandskyddsregler. Möjlighet 
till förtätning bedöms som goda och då främst i sjöns södra och östra delar. Sjöns till- och 
utlopp skall hållas fria från bebyggelse.  
 
Motiv för utpekande som LIS-område  
Landsbygdsutveckling 
Bebyggelsen bedöms lämplig och bidrar långsiktigt till landsbygdsutvecklingen och ger en 
positiv ekonomisk påverkan främst lokalt. Intresseförfrågningar har ställts till kommunen 
om att få bygga kring sjön. Delar av förslaget område ligger med en väg mellan tänkt 
bebyggelse och strandlinjen. 
 
Strandområdet 
Strandskyddets syften bedöms långsiktigt kunna tillgodoses även med föreslagen 
förtätning. Aktuella områden har endast liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften kring Vittersjön. 
Bedömningen är att exploatering är möjlig utan att goda livsvillkor för växt- och djurlivet 
hotas. 
 
Inventeringar 
Naturvärden 
Hela sjön har karaktär av en orörd norrländsk skogsjö. Sjön har ett omtalat fint fritidsfiske 
som lockar besökare året runt. Området ger trots en tämligen rik förekomst av 
fritidsbebyggelse en orörd karaktär. Det är viktigt att eventuell ny bebyggelse inte 
påverkar den kvaliteten. Mitt i sjön finns ett fågelskyddsområde som inte får besökas 
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under tiden 15 april – 15 augusti. I direkt anslutning till gränsen mellan Ockelbo och Gävle 
kommuner, längs med sjöns norra strand, ligger ett 2,4 ha stort lövträdsrikt barrskogs-
område som inte får påverkas. 
 
Bebyggelse 
Främst kring orten Vittersjö men även utspridd längs med sjöns strandlinje.  
 
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafik finns utmed väg 303. Beroende på var utbyggnaden sker är avståndet till 
kollektivtrafik allt från något 100-tals meter till ca 3 km. 
 
Miljörisker 
Se allmän textdel Miljörisker. 
 
Rekommendationer 
Lis-områdena består av tre delområden mer eller mindre sammanhängande i sjöns norra 
och södra delar. Tillfartsvägar är bitvis av sämre kvalitet och måste rustas upp innan en 
etablering kan bli aktuell. Enstaka hus i avskilt läge förespråkas och byggrätten bör 
begränsas. Barrskogsområdet som är beskrivet under inventeringar får inte påverkas. 
Orten Vittersjö ligger längst norrut i sjön och har en lång historia som boplats. Om det 
vittnar den varierade bebyggelsen i området med gammal fäbodsbebyggelse såväl som 
mer modern fritidsbebyggelse. Norrsundets järnväg gick tidigare förbi och stationshuset 
samt banvallen finns fortfarande kvar till beskådan. Sjön är ca 240 ha stor och ligger på 
73 m.ö.h. Runt sjön finns redan idag ett antal fastigheter med tillhörande bebyggelse 
främst av fritidskaraktär, förfrågan om ytterligare bebyggelse har inkommit till bygg- och 
miljöförvaltningen men då fått avslag p.g.a. tidigare gällande strandskyddsregler. Möjlighet 
till förtätning bedöms som goda och då främst i sjöns södra och östra delar. Sjöns till- och 
utlopp skall hållas fria från bebyggelse.  

 
 

LIS-OMRÅDE 8, Hedsjön  

 
 
Områdesbeskrivning 
Hedsjön ligger ca 4 km sydväst om Åmot längs med väg 547. Sjön ligger naturskönt till 
med Gruvberget som en majestätisk fond i bakgrunden. Sjön är ca 23 ha stor och ligger 
på 202 m.ö.h.  
 
Motiv för utpekande som LIS-område  
Landsbygdsutveckling 
Bebyggelsen bedöms lämplig och bidrar långsiktigt till landsbygdsutvecklingen och främja 
en positiv ekonomisk påverkan främst lokalt. Intresseförfrågningar har ställts till 
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kommunen om att få bygga kring sjön. Delar av förslagit område ligger med en väg mellan 
tänkt bebyggelse och strandlinjen. 
 
Strandområdet 
Strandskyddets syften bedöms långsiktigt kunna tillgodoses även med föreslagen 
förtätning. Aktuella områden har endast liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften kring Hedsjön. 
Bedömningen är att exploatering är möjlig utan att goda livsvillkor för växt- och djurlivet 
hotas. 
 
Inventeringar 
Naturvärden 
Inga naturvärden finns i området förutom sjön i sig själv och de värden den utgör. 
 
Bebyggelse 
Bebyggelsen ligger spridd längs med strandlinjen. I området finns möjlighet att bygga på 
ett antal sk lucktomter. 
 
Kollektivtrafik 
Närmaste tillgängliga kollektivtrafik finns i Åmot, ca 5 km bort. 
 
Miljörisker 
Se allmän textdel Miljörisker. 
 
Rekommendationer 
Runt sjön finns redan idag ett antal fastigheter med tillhörande bebyggelse främst av 
fritidskaraktär. Möjlighet till förtätning bedöms som goda och då i främst i sjöns sydöstra 
delar. Främst gäller det förtätning i form av bebyggelse på s.k. lucktomter. Längs sjöns 
norra strand föreslås även möjlighet till viss förtätning. Sjöns till- och utlopp skall hållas fria 
från bebyggelse. På grund av avståndet till kollektivtrafik bör främst fritidsbebyggelse 
komma till stånd. 
 
 
LIS-OMRÅDE 9, Vallssjön 
 
Områdesbeskrivning 
Sjön ligger ca 8 km rakt västerut från Ockelbo längs med väg 546. Sjön är ca 97 ha stor 
och ligger på 97 m.ö.h. Sjöns norra strandlinje är flack och där finns ett antal aktiva 
jordbruk, sjöns södra strandlinje är mer dramatisk med tämligen branta berg som går 
ända ner till strandlinjen. Förfrågan om ytterligare bebyggelse har inkommit till bygg- och 
miljöförvaltningen men då fått avslag p.g.a. då gällande strandskyddsregler. Möjlighet till 
viss förtätning bedöms som möjlig och då främst i sjöns södra delar. Främst gäller det 
förtätning i form av bebyggelse på s.k. lucktomter. Sjöns till- och utlopp skall hållas fria 
från bebyggelse.  
 
Motiv för utpekande som LIS-område  
Landsbygdsutveckling 
Bebyggelsen bedöms lämplig och bidrar långsiktigt till landsbygdsutvecklingen och ger en 
positiv ekonomisk påverkan främst lokalt. Intresseförfrågningar har ställts till kommunen 
om att få bygga kring sjön. Delar av förslaget område ligger med en väg mellan tänkt 
bebyggelse och strandlinjen.  
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Strandområdet 
Strandskyddets syften bedöms långsiktigt kunna tillgodoses även med föreslagen 
förtätning. Aktuella områden har endast liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften kring Vallssjön. 
Bedömningen är att exploatering är möjlig utan att goda livsvillkor för växt- och djurlivet 
hotas. 
 
Inventeringar 
Naturvärden 
Sjön ingår som en del i Testeboåns dalgång mellan Åmot och Bysjön. Kring sjöns norra 
stränder finns aktiva jordbruk. För att bevara landskapsbilden kring sjön är det viktigt att 
jordbruksmarken fortsätter hävdas. Föreslagna utbyggnadsmöjligheter påverkar inga 
andra kända naturvärden kring sjön. 
 
Bebyggelse 
Bebyggelse finns främst längs med sjöns östra och södra stränder.  
 
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafik finns på ca 1 km avstånd. 
 
Miljörisker 
Se allmän textdel Miljörisker. 
 
Rekommendationer 
Längs sjöns södra kant finns vissa möjligheter till utbyggnad av fritidsboendet. Främst är 
det frågan om förtätning av befintligt område. Goda möjligheter ta sig till och från området. 
Bebyggelsen ligger spridd längs med strandlinjen. I området finns möjlighet att bygga på 
ett antal s.k. lucktomter. Området ligger naturskönt till och bör ges möjlighet utvecklas. Ny 
bebyggelse skall hållas inom en rimlig nivå dels avseende storlek på byggnaderna men 
även utformningen. Avsikten är att främja boende av fritidskaraktär. 
 
 
LIS-OMRÅDE 10, Medskogssjön 
 
Områdesbeskrivning 
Sjön ligger ca 13 km rakt söder om Ockelbo centrum längs med väg 272, tidernas väg. 
Sjön är ca 104 ha och ligger på 42 m.ö.h. Område för utveckling av befintlig verksamhet 
inom Medskogssjöns camping. Området ligger i den södra delen av sjön.  
Sandvikens kommun utreder vattentäktsfrågan och sjön Öjaren är nu och för många år 
framåt huvudvattentäkt för Sandvikens kommun. Medskogssjöns camping ligger inom 
tillrinningsområdet för den planerade vattentäkten och detta kan få konsekvenser för 
campingens utvecklingsmöjligheter. 
 
Motiv för utpekande som LIS-område  
Landsbygdsutveckling 
Bebyggelsen bedöms lämplig och bidrar långsiktigt till landsbygdsutvecklingen och ger en 
positiv ekonomisk påverkan främst lokalt. Intresseförfrågningar har ställts till kommunen 
om att få bygga kring sjön.  
 
Strandområdet 
Strandskyddets syften bedöms långsiktigt kunna tillgodoses även med föreslagen 
förtätning. Aktuella områden har endast liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften kring Medskogssjön. 
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Bedömningen är att exploatering är möjlig utan att goda livsvillkor för växt- och djurlivet 
hotas. 
Inventeringar 
Naturvärden 
Inga naturvärden finns i området förutom sjön i sig själv och de värden den utgör. 
 
Bebyggelse 
Bebyggelsen ligger centrerad kring campingens verksamhetsområde. 
 
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafik finns i direkt anslutning till området. 
 
Miljörisker 
Se allmän textdel Miljörisker. 
 
Rekommendationer 
Riktlinjer får upprättas när vattentäktsfrågan klarlagts för Sandvikens kommun. Detaljplan 
ska upprättas för området. 
 
 
LIS-OMRÅDE 11, Stor-Rännsjön, Liss-Rännsjön    

 
 

 
Områdesbeskrivning 
Sjön ligger centralt i Ockelbo kommun ca 3 km sydväst om Ockelbo centrum. Sjön är ca 
115 ha stor och ligger på 87 m.ö.h. Runt sjön finns redan idag ett antal fastigheter med 
tillhörande bebyggelse främst av fritidskaraktär, förfrågan om ytterligare bebyggelse har 
inkommit till bygg- och miljöförvaltningen men då fått avslag p.g.a. då gällande 
strandskyddsregler. Sjöns till- och utlopp skall hållas fria från bebyggelse. 
 
Viss utveckling av Stor Rännsjöns norra delar bör vara genomförbar, detsamma gäller för 
sydvästra delen av sjön, det stora problemet är tillfartsvägar som måste brytas helt nya för 
båda områdena. 
 
Motiv för utpekande som LIS-område  
Landsbygdsutveckling 
Bebyggelsen bedöms lämplig och bidrar långsiktigt till landsbygdsutvecklingen och ger en 
positiv ekonomisk påverkan främst lokalt. Intresseförfrågningar har ställts till kommunen 
om att få bygga kring sjön.  
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Strandområdet 
Strandskyddets syften bedöms långsiktigt kunna tillgodoses även med föreslagen 
förtätning. Aktuella områden har endast liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften kring Stor-Rännsjön. 
Bedömningen är att exploatering är möjlig utan att goda livsvillkor för växt- och djurlivet 
hotas. 
 
Inventeringar 
Naturvärden 
Mellan Stor- och Liss-Rännjön finns ett område med sumpskogar som är värdefulla i sig 
men direkt olämpliga för bebyggelse. Rännsjöbäcken, nedströms Stor- och Liss-Rännjön, 
är utpekad som nationell särskilt värdefull för naturvården, främst pga förekomsten av 
flodpärlmussla. Eventuell påverkan på naturvärdena måste utredas innan någon 
exploatering tillåts. 
 
Kulturvärden 
På sjöns västra sida finns en forn-/kulturlämningar med RAÄ-nummer Ockelbo 237:1. 
Denna lämning tangerar föreslaget Lis-område. 
I sjöns södra ände ligger två forn-/kulturlämningar i form av slaggvarpar från tidigare 
järnframställning med RAÄ-nummer Ockelbo 167:1. Dessa ligger utanför föreslaget LIS-
område. 
 
Bebyggelse 
Dagens bebyggelse ligger koncentrerad kring Liss-Rännsjöns norra strandkant.  
 
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafik finns på ca 1,5 km avstånd. 
 
Miljörisker 
Se allmän textdel Miljörisker. 
 
Rekommendationer 
På Stor-Rännsjöns sydvästra strand finns goda möjligheter till en försiktig utbyggnad för 
fritidsbebyggelse. Detsamma gäller för norra delen sjön. Områdena ligger naturskönt och 
bör ges möjlighet att utvecklas. Ny bebyggelse skall hållas inom en rimlig nivå dels 
avseende storlek på byggnaderna men även utformningen. Två, möjligen tre fastigheter 
kan rymmas inom respektive området. Detaljplan ska upprättas för områdena. Avsikten är 
att främja boende av fritidskaraktär. 
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LIS-OMRÅDE 12, Norrtjärnen  

 
 
Områdesbeskrivning 
Sjön ligger i östra delen av Ockelbo kommun på gränsen mot Gävle kommun. Sjön är ca 
26 ha stor och ligger på 69 m.ö.h. Vägen från dammen i Sågtjärnens norra ände, upp och 
längs med Norrtjärnens västra sida är under utbyggnad, vilket gör området än mer 
attraktivt för fritidsbebyggelse. Avståndet från väg 303 till Sågtjärnen är ca 1500 meter.  
 
Sjön är obebyggd så långt vi har kunnat bedöma. På sjöns västra strand finns goda 
möjligheter till en försiktig utbyggnad av fritidsbebyggelsen. Området är naturskönt och 
bör vara mkt tilltalande för boende av säsongskaraktär. Ingen bebyggelse tillåts i vare sig 
till- eller frånflöden till sjön. 
 
Motiv för utpekande som LIS-område  
Landsbygdsutveckling 
Bebyggelsen bedöms lämplig och bidrar långsiktigt till landsbygdsutvecklingen och främja 
en positiv ekonomisk påverkan främst lokalt.  
 
Strandområdet 
Strandskyddets syften bedöms långsiktigt kunna tillgodoses även med föreslagen 
bebyggelse. Aktuella områden har endast liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften kring Norrtjärnen. 
Bedömningen är att exploatering är möjlig utan att goda livsvillkor för växt- och djurlivet 
hotas. 
 
Inventeringar 
Naturvärden 
Inga kända naturvärden finns i området förutom sjön i sig själv och de värden den utgör. 
 
Bebyggelse 
Sjön är obebyggd så långt vi har kunnat bedöma. 
 
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafik finns längs väg 303 i höjd med Vittersjö, avstånd ca 2 km. 
 
Miljörisker 
Se allmän textdel Miljörisker. 
 
Rekommendationer 
På tjärnens västra strand finns goda möjligheter till en försiktig utbyggnad av 
fritidsbebyggelsen. Området ligger naturskönt till och bör ges möjlighet utvecklas. Ny 
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bebyggelse skall hållas på en rimlig nivå innebärande ett mindre antal byggnader för 
fritidsboende. Krav bör ställas på såväl utformning på bostäder som på storlek. Avsikten 
är att främja boende av fritidskaraktär.  
 
 
LIS-OMRÅDE 13, Tolvören   

  
 
 
Områdesbeskrivning 
Sjön ligger i östra delen av Ockelbo kommun på gränsen mot Gävle kommun. Sjön är ca 
67 ha stor och ligger på 69 m.ö.h. Kommunikationsmässigt ligger sjön lite avsides till. 
Tillfart till området sker på skogsbilvägar av varierad kvalitet och det är ca 6 km till väg 
303. 
 
Runt sjön finns redan idag ett antal fastigheter med tillhörande bebyggelse av 
fritidskaraktär. Möjlighet till förtätning finns och då i sjöns västra delar. Sjöns till- och 
utlopp ska hållas fria från bebyggelse. Området består av en delvis tämligen brant 
trädbevuxen strandlinje.  
 
På sjöns västra strand finns goda möjligheter till en försiktig utbyggnad av 
fritidsbebyggelsen. Området är naturskönt och bör vara mkt tilltalande för boende av 
säsongskaraktär. Tillfartsvägarna bör rustas upp för att göra området attraktivt.  
 
Motiv för utpekande som LIS-område  
Landsbygdsutveckling 
Bebyggelsen bedöms lämplig och bidrar långsiktigt till landsbygdsutvecklingen och ger en 
positiv ekonomisk påverkan främst lokalt. Delar av förslaget område ligger med en väg 
mellan tänkt bebyggelse och strandlinjen.  
 
Strandområdet 
Strandskyddets syften bedöms långsiktigt kunna tillgodoses även med föreslagen 
förtätning. Aktuella områden har endast liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften kring Tolvören. 
Bedömningen är att exploatering är möjlig utan att goda livsvillkor för växt- och djurlivet 
hotas. 
 
Inventeringar 
Naturvärden 
Norr om befintlig bebyggelse ligger en nyckelbiotop på 1,3 ha som inventerats av Bergvik 
Skog AB. Utöver detta finns inga kända naturvärden i område förutom sjön i sig själv och 
de värden den utgör. 
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Bebyggelse 
Bebyggelsen ligger glest utspridd främst längs med sjöns västra strandlinjen men även till 
viss del längs den östra strandlinjen.  
 
Kollektivtrafik 
Kollektivtrafik finns längs väg 303 i höjd med Vittersjö, avstånd ca 5 km. 
 
Miljörisker 
Se allmän textdel Miljörisker. 
 
Rekommendationer 
Befintlig bebyggelse ligger glest spridd längs med sjöns västra och östra strandlinje. 
Nyexploatering får endast ske längs med sjöns västra strandlinje. I området finns 
möjlighet att bygga ett till två fritidshus. Krav bör ställas på såväl utformning på bostäder 
som på storlek. Avsikten är att främja boende av fritidskaraktär. 
 
 
LIS-OMRÅDE 14, Komyraudden mellan Östersjön och Ycklaren 

 
Områdesbeskrivning 
Testeboån bildar flera stora vikar och utbuktningar från Ockelbo mot Kolforsen. Östersjön 
och Ycklaren ingår som delar i detta åsystem. Komyraudden ligger som en halvö mellan 
Östersjön och Ycklaren. Avståndet till Ockelbo, rakt västerut, är ca 3 km. Sjösystemen är 
ca 350 ha stora och ligger 75 m.ö.h. 
Området består av ett omväxlande jordbruks- och skoglandskap och är populärt både för 
fritidsfiske samt andra fritidsaktiviteter. 
På Komyraudden finns redan idag ca 6 bebyggda fastigheter av främst fritidskaraktär, viss 
permanentbebyggelse finns också.  
 
Motiv för utpekande som LIS-område  
Landsbygdsutveckling 
Bebyggelsen bedöms lämplig och bidrar långsiktigt till landsbygdsutvecklingen och främjar 
en positiv ekonomisk påverkan främst lokalt. Intresseförfrågningar har ställts till 
kommunen om att få bygga på Komyraudden men då fått avslag p.g.a. tidigare gällande 
strandskyddsregler. 
 
Strandområdet 
Strandskyddets syften bedöms långsiktigt kunna tillgodoses även med föreslagen 
förtätning. Aktuella områden har endast liten betydelse för att tillgodose strandskyddets 
syften kring Östersjön och Ycklaren. Bedömningen är att exploatering är möjlig utan att 
goda livsvillkor för växt- och djurlivet hotas. 
 
Inventeringar 
Naturvärden  
Kring Östersjön finns ett stort antal bevarandevärda områden ur natursynpunkt. 
Föreslaget område påverkar inget av dessa intressen.  
 
Kulturvärden 
I direkt anslutning till befintlig bebyggelse ligger en forn-/kulturlämning ,RAÄ-nummer 
Ockelbo 197:1, i form av en boplats från ca stenåldern - järnåldern. Platsen har inte utretts 
men spår av skärvor mm har hittats på platsen. 
Denna lämning ligger inte inom föreslaget Lis-område.  
 

212



 110 

 
Bebyggelse 
Befintlig bebyggelse ligger samlad kring uddens södra sida.  
 
Kollektivtrafik 
Närmaste tillgängliga kollektivtrafik finns på ca 2.5 km avstånd. Närheten till Ockelbo tätort 
gör att bedömningen är att området trotts detta är lämpligt för en ytterligare förtätning. 
 
Miljörisker 
Se allmän textdel Miljörisker. 
 
Rekommendationer 
I området finns möjlighet att bebygga och stycka av 1 – 2 nya bostadsfastigheter. Ingen 
annan upplåtelseform kommer att tillåtas. 
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5.1.2.3 VERKSAMHETER och V-OMRÅDE  
 

 
   MÅL 
- Näringslivet ska ges goda verksamhetsbetingelser och utvecklingsmöjligheter. 

 
- Kommunen ska verka för ökad sysselsättning och en breddning av näringslivet. 
 
- Kommunen ska skapa gynnsamma förutsättningar för företag och organisationer att 
etablera sig och vidareutvecklas. 
 
- Kommunen ska upprätthålla en hög beredskap för nyetableringar och omlokaliseringar 
genom god tillgång på industrimark och övriga markresurser. 

 
- Kommunen skall vara attraktiv för näringsidkare och besökare samtidigt som en långsiktigt 
hållbar utveckling främjas och natur- och kulturvärden tas tillvara. 

- Inom tätorterna skall en god mark- och planberedskap hållas för verksamhetsområden i 
goda kommunikationslägen med hänsyn till transportbehov, hälsa och säkerhet.  
 
- Områden skall finnas för olika slag av verksamheter såväl offentlig service som privat. 

- På landsbygden skall etablering och utveckling av verksamheter underlättas bland annat 
genom en positiv grundsyn vid plan- och tillståndsbedömningar. 
 
- För företagens fortsatta expansion och för nyetableringar är det viktigt 
att det finns byggklar mark för verksamheter i anslutning till de större tätorterna.  

  
Beskrivning 
I planeringen skall: 
• ett intensivt markutnyttjande eftersträvas inom tidigare planerade men ej utbyggda 
verksamhetsområden. 
• kollektivtrafikförsörjningen av arbetsområden särskilt beaktas. 
• arbetsplatser i möjlig utsträckning integreras med bostadsbebyggelse och i övrigt 
lokaliseras så att de inte stör. 
• störande eller i övrigt olämpligt lokaliserade verksamheter och verksamhetsområden på sikt 
omlokaliseras eller omvandlas till ej störande verksamheter. 
 
 
V-OMRÅDE  
V står för område med särskilda rekommendationer för att tillgodose allmänna behov och 
markintressen i form av ett verksamhetsområde.  
 
Beskrivning 
Området är beläget öster om Ockelbo tätort och har diskuterats för industriell användning 
som eventuellt slakteri. 

Rekommendationer 
Förändrad markanvändning eller nybebyggelse som kan försvåra ett genomförande bör ej 
tillåtas. 
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5.1.3 RIKSINTRESSEN 

5.1.3.1 JÄRNVÄG 

 
MÅL 
- Kommunen anser att Norra Stambanan som är av riksintresse skall ha dubbelspår. 
 
- Ett ställningstagande kring järnvägens sträckning genom Ockelbo tätort måste ske snarast. 
 
- Snabbtågstrafiken skall utvecklas. 
 
- Kommunen anser att järnvägar av riksintresse skall säkerställas och att andra 
konkurrerande intressen får vika. 
 
- Järnvägen mellan Söderhamn och Kilafors är också av riksintresse. Ett ställningstagande   
kring standard, upprustningsbehov och omgivningspåverkan bör ske. Möjlighet att även få 
persontrafik på linjen bör eftersträvas, vilket skulle kunna förbättra kontakterna med bla 
Söderhamn. Denna sträckning ligger utanför kommunen. 
 

 
Stambanan genom Ockelbo tätort     Foto: Mats Ökvist 
 

Järnvägar av riksintresse är: 
Norra Stambanan 
Järnvägen Ockelbo - Storvik- Avesta 

Se även rekommendationskarta. 
              
Rekommendationer 
Inom ett avstånd av minst 200 meter från järnvägen bör nya bebyggelselokaliseringar eller 
fastighetsbildningar prövas särskilt. Inom 50 meter bör bebyggelse för stadigvarande 
vistelse ej komma till stånd. 
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Det bör säkerställas att en nyetablering inte kan komma att störa eller störas av 
järnvägstrafiken. Undantag är redan befintlig bebyggelse där kraven enligt 
fastighetsbildningslagen bedöms uppfyllda.  
I det fall störningar förväntas bör kommunen tillsammans med Trafikverket samråda om 
vilka åtgärder som avses vidtagas.  
 

Exploateringsintressenter måste vara beredda att utföra och bekosta de åtgärder mot buller 
och/eller vibrationer som bedöms erforderliga efter den analys kommunen i samrådet med 
Trafikverket gjort av dessa problem och som därvid har beslutats att vidtagas för att 
eliminera dem.  

Industrietableringar får ej ske i sådan närhet av järnvägen att de genom risk för explosion, 
brand eller vid underhåll kan förorsaka inskränkning i järnvägsdriften.  

Eftersom förekomsten av plankorsningar utgör den största säkerhetsrisken är Trafikverkets 
målsättning att på sikt befria i första hand järnvägens stomnät från plankorsningar. 
Nybyggnadsärenden och därmed sammanhängande fastighetsbildning samt andra 
trafikalstrande verksamheter kommer därför att behandlas restriktivt om trafikförsörjningen 
förutsätts ske via väg, som i samma plan korsar järnvägen, om en lokalisering bedöms 
försvåra framtida borttagande av plankorsningen. Trafikverket kräver att korsning av järnväg 
för sammanhållen bebyggelse skall ske planskilt såväl för enbart gång- och cykeltrafik som 
för motorfordonstrafik. Kostnaderna för erforderliga planskildheter måste, enligt Trafikverket, 
ingå som en del av exploateringskostnaderna för området. Planering av verksamheter bör 
alltid ske i samråd med Trafikverket. 
 

5.1.3.2 NATURVÅRD 

 
MÅL 
- Kommunen anser att de aktuella områdena av riksintresse för naturvården skall 
säkerställas. Inventeringar skall göras samt förslag till säkerställande utarbetas.  
 
Riksintressen för naturvården jämlikt 3 kap. MB: 
Se även rekommendationskartan. 

- Skältjärnsmuren, område N1 
- Ivantjärnsheden, Jädraån, område N2 
- Ol-Larsbergen, område N3 
- Testeboån- (Lundbosjön), område N4 
- Paul-Andersmuren- Bocksbäcksmuren, område N5 
- Yxalampi, område N6 
- Kolkilampimurarna, Vansatta, område N7 

Riksintressen för naturvården jämlikt 4 kap. MB, Natura 2000-områden: 
- Skältjärnsmuren, område N1 

 
Rekommendationer 
Förändrad mark- och vattenanvändning eller tillkommande bebyggelse får ej stå i strid mot 
riksintresset. Samråd skall ske med länsstyrelsens miljöenhet om andra intressen 
konkurrerar.  
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5.1.3.3 KULTURMILJÖ  

 
MÅL 
- Kommunen anser att de aktuella områdena av riksintresse för kulturmiljövården skall 
säkerställas i första hand genom inventering av områdena, kompletterad med information till 
de berörda om de kulturhistoriska värdena samt i vissa fall kompletterat med upprättande av 
områdesbestämmelser med utökad bygglovplikt eller upprättande av detaljplaner med 
varsamhets- eller skyddsbestämmelser. 

 
 - Där riksintressen konkurrerar skall de kulturhistoriska värdena beaktas. 
 

 
        Hyra av eget tåg i Jädraås                                   Foto:JTJ 

 
Två områden av kulturhistoriskt riksintresse redovisas. Se även rekommendationskartan  
 

- K 700 Ockelbo-Vi, område K1  
- K 704 Jädraås-Tallås, område K2 
  

Aktuella områden säkerställs delvis genom detaljplanläggning, i vissa fall genom 
byggnadsminnesförklaring samt i övrigt genom information till berörda. 
 
Rekommendationer 
Förändrad mark- och vattenanvändning eller förändring av befintlig bebyggelse samt 
eventuell tillkommande bebyggelse får ej stå i strid mot riksintresset. Samråd skall ske med 
länsantikvarien om andra intressen konkurrerar. Se även länsstyrelsens rapport 1996:7.  
En anpassning av bebyggelsen skall ske till kulturmiljön.  

 

5.1.3.4 VINDKRAFT  

 
MÅL och Rekommendationer 
- Ställningstaganden i den tematiska översiktsplanen för vindkraft ska gälla.  
Riksintresseområden är redovisade på rekommendationskartan. 
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5.1.3.5 TOTALFÖRSVARET 
Riksintresset för totalförsvarets militära del, enligt 3 kap 9§ andra stycket miljöbalken, kan i 
vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen, i andra fall inte.  
Dels finns områden i form av övnings- och skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, 
dels områden som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling 
till spanings-, kommunikations- och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges 
kommuner är i olika omfattning berörda av riksintresset.  
 
Ockelbo kommun berörs inte av några öppet redovisade riksintressen. Inom kommunen kan 
riksintresset framför allt påverkas av uppförande av höga byggnadsobjekt som master och 
vindkraftverk. Försvarsmakten bör kontaktas i tidigt skede i sådana plan- miljö- och 
bygglovsärenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt högre än 20m utanför och  
högre än 45 m inom tätort. 
 
Det finns inga konflikter med totalförsvarets intressen inom redovisade vindkraftsområden.  

5.1.3.6 DRICKSVATTENFÖRSÖRJNING  
Havs- och Vattenmyndigheten ska under 2013 besluta om riksintressen för dricks-
vattenförsörjningen. Länsstyrelsen deltar i detta arbete och förankrar utpekanden med 
berörda kommuner. 
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5.1.4 REGIONALA OCH MELLANKOMMUNALA INTRESSEN  
  
5.1.4.1 Vindkraft 
Vindkraftsplaneringen har under ett antal år varit föremål för samverkan såväl 
mellankommunalt som länsöverskridande. Ockelbo kommun har en antagen översiktsplan, 
Tema Vindkraft där de övergripande riktlinjerna lagts fast. 
Planering pågår nu för kraftförsörjningen för planerade och kommande vindkrafts-
anläggningar. Även i detta skede sker en mellankommunal samverkan. En större 
elanläggning med anslutande nya kraftledningar planeras väster om Lingbo. Omfattande 
planeringsdiskussioner krävs såväl på tjänstemannaplanet som politiskt kring dessa frågor 
bla huruvida ledningarna skall markförläggas eller ej. Kommunen har som ett mål föreslagit 
att markförlagda ledningar bör eftersträvas. 
Kommunöverskridande landskapsbildsfrågor blir aktuella med de större vindkrafts-
anläggningar som planeras framförallt i kommunens västra delar och i angränsande 
kommuner.   
 
5.1.4.2 Kommunikationer 
En om- eller nybyggnad av väg 272 genom Ockelbo tätort har varit föremål för planering 
under decennier. Redan i gällande översiktsplan från 1990 finns denna fråga redovisad. Nu 
diskuteras även en ny sträckning av stambanan genom tätorten. 
Denna fråga är av vital betydelse för kommunen och Ockelbo tätort i synnerhet. Planeringen 
bör intensifieras och slutlig ställning tas kring vilket alternativ som ska väljas. 
Väg 272 är en sk historisk väg som sträcker sig genom flera kommuner vilket innebär att 
samråd bör ske om det historiska värdet kan påverkas. 
 
5.1.4.3 Bostäder och arbetsplatser 
Ockelbo är välbeläget vid stambanan med goda pendlingsmöjligheter såväl norrut som 
söderut mot Gävle. 
Detta gör att goda förutsättningar för boende i kommunen finns även om arbetsplatsen är 
belägen i grannkommunen. Även motsatta förhållandet gäller där Ockelbo är välbeläget som 
arbetsplats för de boende i grannkommunerna. 
En samverkan bör ske mellankommunalt i dessa frågor. 
 
5.1.4.4 Vattentäkter 
Sandvikens kommun befinner sig i ett arbete med att fastställa ett nytt vattenskyddsområde 
för ytvattentäkten Öjaren. Delar av det föreslagna vattenskyddsområdet är belägna i Ockelbo 
kommun. Ansökan lämnas in till Länsstyrelsen under 2013 och förväntas fastställas under 
2013 eller 2014. Frågan bör utredas grundligt och även möjligheten att tillgodose behovet på 
annat sätt exvis genom lämplig grundvattentillgång i regionen. 
 
5.1.4.5 Stora opåverkade områden 
Ockelbo kommun föreslår i planförslaget stora opåverkade områden med vissa 
rekommendationer. Beträffande föreslaget område 3 bör fortsatt samråd ske med Gävle och 
Sandvikens kommuner huruvida området även bör fortsätta in i dessa kommuner.   
 
5.1.4.6 Ras, skred och översvämningar 
Ras, skred och översvämningar kan påverka flera kommuner längs berörda åar och 
samverkan bör ske kring risker för dessa.  
 
De mellankommunala frågorna kan även variera från tid till tid och ytterligare frågor kan bli 
aktuella. 
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5.1.5 MILJÖKVALITETSNORMER LUFT, VATTEN OCH BULLER 
 
 

 
 Kvisjötjärn, väster om Åmot                 Foto: Anna Hansson 

 
LUFT 
Beskrivning 
Luften består av 78 procent kvävgas och 21 procent syrgas. I den sista procenten ryms alla 
de förorenade gaser och partiklar som skadar hälsa och miljö.  
 
Miljökvalitetsnormer för luft infördes som begrepp år 1999. Miljökvalitetsnormer regleras i 
miljöbalken och är bestämda utifrån EG-direktiv för utomhusluft.  
Miljökvalitetsnormerna för utomhusluften finns i luftkvalitetsförordningen. Kommunerna har 
enligt förordningen det övergripande ansvaret för kontrollen av miljökvalitetsnormerna. 
Varje kommun ska kontrollera att miljökvalitetsnormerna för kvävedioxid, kväveoxider, 
svaveldioxid, kolmonoxid, bensen, partiklar (PM10), partiklar (PM2,5), bens(a)pyren, arsenik, 
kadmium, nickel och bly följs inom kommunen. Kontrollen ska ske genom mätningar, 
beräkningar eller objektiv bedömning. Kontrollen får ske genom samverkan mellan flera 
kommuner. 
Ockelbo kommun är från och med år 2012 med i Stockholms och Uppsala läns 
luftvårdsförbund. Luftvårdsförbundet övervakar luftens kvalitet så att miljökvalitetsnormerna 
inte överskrids och kan beräkna miljökonsekvenser av bland annat nya vägar, 
industrietableringar och ny bebyggelse. 
 
VATTEN 
Beskrivning 
Miljökvalitetsnormer för vatten är ett styrinstrument inom vattenförvaltningen. Normerna 
uttrycker den kvalitet en vattenförekomst ska ha vid en viss tidpunkt. Innan en 
miljökvalitetsnorm fastställs måste vattnets nuvarande status undersökas, klassificeras och 
påverkansbedömas. 
 
Utgångspunkten är att alla vattenförekomster ska uppnå normen god status till år 2015 och 
att statusen inte får försämras, men ibland kan undantag göras. Om den aktuella statusen 
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bedömts som god eller hög och det bedöms att det inte finns någon risk för försämring ska 
normen fastställas till god respektive hög status till 2015. Det vill säga ingen försämring får 
ske från nuvarande status. Om prognosen är att statusen kan komma att försämras måste 
åtgärder vidtas för att bibehålla vattenkvalitén. I vissa fall finns det skäl att acceptera en 
mindre sträng miljökvalitetsnorm i en vattenförekomst eller att tidpunkten för när god 
vattenstatus ska vara uppnådd skjuts fram. Tidsfrist kan ges till 2021 eller som längst till 
2027. Ett undantag från regeln är motiverat om det är tekniskt omöjligt att eller orimligt dyrt 
att vidta de åtgärder som krävs för att nå god status till 2015. Undantag kan också motiveras 
om det av naturliga skäl inte är möjligt för vattenmiljön att återhämta sig trots att åtgärder 
sätts in.  
 
Det är vattendelegationerna i de fem vattendistrikten som beslutar vilka miljökvalitetsnormer 
som ska gälla för respektive vattenförekomst. Miljökvalitetsnormer formuleras på olika sätt 
beroende på vilken typ av vattenförekomst de berör. För ytvatten finns miljökvalitetsnormer 
för kemisk och ekologisk status medan det för grundvatten finns miljökvalitetsnormer för 
kemisk och kvantitativ status. Föreskrifter finns för miljökvalitetsnormer för grundvatten 
(SGU-FS 2008:2). 
 
Ockelbo kommun ingår i Bottenhavets vattendistrikt. Den 15 december 2009 antogs 
förvaltningsplan, miljökvalitetsnormer och åtgärdsprogram för samtliga yt- och 
grundvattenförekomster i Bottenhavets vattendistrikt. Information om vattenförekomsternas 
normer och status finns i databasen VISS. Kommunen behöver genomföra de åtgärder som 
fastslagits i åtgärdsprogrammet. För åtgärdsarbetet, se mera under kapitlet vatten-
användning. 
 
BULLER 
Beskrivning 
Miljökvalitetsnormer för buller gäller förordningen (2004:675) om omgivningsbuller. Enligt 
förordningen ska kommuner med mer än 100 000 invånare senast den 30 juni 2012 ha 
kartlagt omgivningsbuller inom kommunen och utarbetat strategiska bullerkartor som avser 
år 2011. Dessa kommuner skall upprätta förslag till ett åtgärdsprogram och fastställa det 
senast den 18 juli 2013. Ockelbo kommun omfattas inte av denna förordning. 
Mer information om buller, se vidare under kapitlet Miljö- och riskfaktorer. Se sid 122. 
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5.2 MILJÖ- OCH RISKFAKTORER 
 

MÅL  

- Ställningstagande om lokalisering av bebyggelse skall ske med hänsyn till 
människors hälsa och säkerhet. Det kan avse markstabilitet, radonförekomst eller 
översvämningar men även gälla risker för störningar i form av buller, luft- och 
vattenföroreningar eller andra olägenheter som kan påverka människors hälsa. 

 
- Risken för översvämningar ska beaktas. 

 
- Ingen nybebyggelse ska ske inom områden där det finns risk för ras och skred. 

Kompletterande utredning bör ske då gjorda utredningar endast gäller redan 
bebyggda områden. 

 
- Förorenade områden ska identifieras, klassas och åtgärdas. 

 
- Markradonrisken ska beaktas vid ny-, om och tillbyggnader.  

 

 
Högvatten i Testeboån, centrala Ockelbo 
 
5.2.1 HÄLSA OCH SÄKERHET 
Klimatförändringar 
Klimatförändring är förändringar i jordens klimat, oftast över långa tidsperioder. I dag syftar 
ordet klimatförändring i regel på den senaste tidens globala uppvärmning med dess orsaker 
och konsekvenser. Det finns dock en stor osäkerhet i prognoserna kring 
klimatförändringarnas konsekvenser. 
 
Växthuseffekten är central i den pågående klimatförändringen. Den naturliga växthuseffekten 
håller jorden lagom varm, men genom att använda fossila bränslen (olja och kol) släpper vi ut 
växthusgaser som bidrar till en förstärkt växthuseffekt. 
 
Förutsättningar fram till år 2100 förväntas årsmedeltemperaturen att öka med 4-5 grader 
främst under vintern. Förändringen mot ett varmare klimat kan tänkas påverka människors 
hälsosituation på många sätt. För det första genom hur människor direkt exponeras för risker 
som värmeböljor, stormar och andra extremhändelser, för det andra genom indirekta 

222



  120 

klimateffekter såsom förändrad smittspridning, vattenkvalitet, luftföroreningshalter m.m. och 
för det tredje kan sociala och ekonomiska effekter påverka människan.  
 
Klimatförändringsprognoser anger en förväntad ökad nederbörd med ca 20 % på 
årsmedelbasis. Antal dagar med mer nederbörd ökar som kan få konsekvenser som att mark 
intill sjöar och vattendrag mättas, vattennivån höjs, det blir översvämning och ras- och 
skredrisken ökar.  
Källa: Översiktlig regional klimat- och sårbarhetsanalys-naturolyckor, Gävleborgs län, 2010-
06-28. 
 
Översvämning 
Räddningsverket har genom SMHI låtit göra en översiktlig översvämningskartering längs 
Testeboån, sträckan från Åmot till utloppet i Bottenhavet. Rapport nr 30, 2002-05-28 
Översvämningskarteringen omfattar enbart naturliga flöden, dvs. inte flöden uppkomna 
genom t.ex. dammbrott och isdämningar. I arbetet med den översiktliga översvämnings-
karteringen ingår inga inmätningar i fält, utan som underlag till arbetet används tillgängliga 
högflödesuppgifter, digitala GSD-Höjddata samt insamlade beskrivningar och ritningar över 
framför allt broar och dammar. 
Slutprodukten är kartor med översvämningszoner vid 100-års flöde och beräknat högsta 
flöde. 
Höjdkarteringen är emellertid bristfällig och en laserscanning pågår över hela landet för att 
ge bättre underlag bla i dessa frågor. En stor del av kommunen är laserscannad men en ny 
beräkning krävs för att kunna ta del av resultatet. I avvaktan på detta redovisas på miljö- och 
riskkartan samt på berörda fördjupningskartor höga flöden med tillgänglig höjdredovisning. 
Detta gör att en ”hackig” och ej så precis avgränsning fås. 
Översvämningsrisk föreligger i låglänta partier längs Testeboån. 
 
Ras och skred 
Räddningsverket har genom SWECO VBB, 2008-02-29, låtit göra en Översiktlig stabilitets-
kartering över Gävleborgs län. 
Länsstyrelsen tog 2010 fram en översiktlig regional klimat- och sårbarhetsanalys baserad på 
samma kartering. 
Syftet med den översiktliga karteringen av stabilitetsförhållandena är att översiktligt kartlägga 
markens stabilitetsförhållanden i bebyggda områden. Karteringen skall utgöra ett stöd för 
länsstyrelse och kommun om var skredrisker kan föreligga. 
Den översiktliga stabilitetskarteringen har till syfte att översiktligt kartera stabilitets-
förhållanden inom utredningsområdet. Särskild vikt läggs vid bostads- och verksamhets-
områden. Att utreda allmänna vägars och järnvägars grundläggningssätt och stabilitet eller 
kajers kondition, status och stabilitetsförbättrande effekt ingår ej i karteringsuppdraget. 
 
Enligt Räddningsverkets utredning kan risk föreligga för ras och skred i Ockelbo, Lingbo och 
Åmot tätorter samt i Åbyggeby där ett lokalt parti av slänten mot Testboån, längs lokalvägen 
mot Ockelbo inte uppfyller rekommendationerna för en översiktlig stabilitetsutredning. 
 
I Ockelbo bedöms stabilitetsförhållandena i sydvästra delen av området vara tillfreds-
ställande goda. I den nordöstra delen av området utmed Testeboån är slänterna relativt 
flacka men lokalt brantare sträckor utmed vattnet gör att stabilitetssituationen i en sektion 
inte uppfyllt rekommendationerna för översiktlig stabilitetsutredning. 
I Lingbo bedöms stabilitetsförhållandena inom utredningsområdet vara tillfredsställande 
goda. 
I Åmot uppfyller de mycket branta slänterna mot Kölsjöån i de västra delarna av 
utredningsområdet inte stabilitetsrekommendationerna för en översiktlig stabilitetsutredning. 
Se vidare på miljö- och riskkartan samt berörda fördjupningskartor. Se även vidare i 
utredningen. 
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Förorenade områden 
Ett förorenat område är en plats där det finns ämnen i sådana halter eller mängder att det 
riskerar att skada miljön och människors hälsa. Det är framförallt tidigare industrier som har 
lämnat giftiga ämnen kvar i mark eller vatten. 
 
Föroreningar kan vara giftiga tungmetaller som kvicksilver, kadmium, bly och arsenik och 
organiska föreningar som PCB, dioxiner och bekämpningsmedel. Direktkontakt med 
föroreningarna och intag av vatten och mat som innehåller föroreningar kan skada vår hälsa. 
Levnadsmiljön för djur och växter som utgör en viktig del i den biologiska mångfalden är 
skadade på många platser.  
 
De förorenade områdena är på många ställen ett större miljöhot än de pågående miljöfarliga 
verksamheterna. I arbetet för en giftfri miljö är det viktigt att kartlägga och identifiera dessa 
områden. De behöver undersökas, riskbedömas och i många fall även efterbehandlas på ett 
lämpligt sätt.  

Länsstyrelsen arbetar med inventering, tillsyn och administration av statliga bidrag rörande 
förorenade områden. Kommunerna arbetar med tillsyn, ansvarar för att hänsyn tas till 
förorenade områden i beslut om markanvändning och fysisk planering samt leder arbetet 
med åtgärder som genomförs med statliga bidrag.  

Listan nedan är identifierade och klassade förorenade områden inom Ockelbo kommun. Det 
finns fler identifierade objekt inom kommunen som inte har inventerats. Dessa områden tas 
inte upp då det är oklart med föroreningssituationen. De identifierade och klassade 
områdena nedan finns  markerade på miljö- och riskkartan. 
 
1. Jädraås Bruk 
2. Dala Ockelbo Norrsundets Järnväg (DONJ) 
3. Plantskola i Brattfors 
4. Kolforsens tjärfabrik 
5. Flaggruvan 
6. Kopparsforssågen 
7. Wij valsverk 
8. Wij avfallsupplag 
9. Puckelbron 
10. Frankssons såg 
11. Rebit AB (nuvarande Ostpacken) 
12. Sundsbrons garveri 
13. Tidigare Atlings Maskinfabrik AB 
14. Ockelbo Industri AB (Säbyggeby 7:75) 
15. Impregneringsplats vid Näsbacken, Ockelbo 
16. JEBO kastrullfabrik 
17. Ockelbo Kraft 
18. Säbyggeby avfallsupplag 
19. Ockelbotvätten 
20. Atlas Copco Secoroc AB  
21. Hambergs Bil 
22. Strömsborgs gjuteri 
23. Nordanåsbo tjärfabrik 
24. Åmotsbruk 
25. Åmot avfallsupplag 
26. Ockelbo Båtar och Stål (Ockelbo Lundgrens) 
27. Mosågen 
28. Mo tjärfabrik 
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29. Mörtebosågen 
30. Grästjärnen tjärfabrik 
31. Tjärdalen, Lingbo 
32. Lingbo Industrier 
33. Lingbo Snickeri 
34. Idafors sågverk och tjärfabrik 
35. Lingbo tippen 
36. Vrångasågen 
37. Atlings Maskinfabrik AB 
38. Ockelbo Frörenseri 
39. Skjutbana Hemvärnsgården 
 
Cesium 
Tjernobylolyckan 1986 drabbade kommunen eftersom ett radioaktivt regn föll över delar av 
kommunen. Kommunen tar kontinuerligt prover och skickar dessa till länsstyrelsen som 
sammanställer materialet. Länsstyrelsen kan ge en jämförelse mellan olika kommuner via sitt 
miljöövervakningssystem.  
 
Farligt gods 
Transporter av farligt gods sker främst på järnvägen som går igenom kommunen i nordsydlig 
riktning. Övrig transport av farligt gods förekommer främst på väg 303/546 och väg 272. 
 
Kraftledningar, master och antenner 
Kunskapen gällande hälsorisker relaterade till elektromagnetiska fält från kraftledningar och 
annan utrustning som skapar dessa fält är ofullständig. Vägledning för bedömning av 
exponering för lågfrekventa magnetfält bör därför göras enligt försiktighetsprincipen. Se även 
under avsnittet för ”Energi”. 
 
5.2.2 HÄLSOSKYDD 
Buller 
Buller är ett utbrett miljöproblem och är den miljöstörning som berör flest människor i 
Sverige. Vanliga källor till buller och höga ljudnivåer är väg-, spår- och flygtrafik, fläktbuller i 
fastigheter, ljud från grannar, industrier, byggnadsarbeten, diskotek och konserter. 
Inom Ockelbo kommun är det främst väg- och spårtrafik längs väg 272 och Norra 
Stambanan samt några industrier med bullrande verksamhet som utgör de dominerande 
bullerkällorna.    
Riksdagen har angett riktvärden för trafikbuller som normalt inte bör överskridas vid 
nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation eller väsentlig ombyggnad av 
trafikinfrastruktur. Riktvärdena är: 

• 30 dBA ekvivalentnivå inomhus  
• 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid  
• 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad)  
• 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Vid åtgärd i järnväg eller annan spåranläggning avser riktvärdet för buller utomhus 55 dBA 
ekvivalentnivå vid uteplats och 60 dBA ekvivalentnivå i bostadsområdet i övrigt. 
 
Det finns även riktvärden för ljud vid befintlig bebyggelse och riktvärden för ljud från bl.a. 
industrier, vindkraftverk, byggplatser, motorsportbanor och skjutbanor.  
 
Planer finns på att bygga ut Norra stambanan till dubbelspår mellan Ockelbo och Mo-grindar. 
Detta innebär även en omläggning av järnvägen på vissa sträckor. Buller kan uppstå på nya 
ställen och minska på andra platser. Omläggningen innebär även att hastigheterna kommer 
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att öka och detta medför ökat buller. Motsvarande planer finns för omläggning av väg 272 
norr om Testeboån.   
 
Markradon 
Radon är en ädelgas som bildas vid radioaktivt sönderfall av radium, som i sin tur är en 
sönderfallsprodukt till uran. Grundämnena uran och radium förekommer i varierande 
omfattning i alla bergarter, och därmed också i jordarter och i byggnadsmaterial där 
bergartsmineral ingår. Radongasen är lukt- och smaklös och syns inte. Därför kan man bara 
upptäcka radon genom att mäta. Radonhalten bör inte överstiga 200 Bq/m³ i bostäder, skolor 
och allmänna lokaler. 

Radon från marken är den vanligaste källan till radon i byggnader. Det finns alltid tillräckligt 
med radongas i marken för att orsaka radonhalter inomhus. Hur höga halterna blir beror 
bland annat på de geologiska förhållandena och på om huset är otätt mot marken. 

Radon i inomhusluften är den näst vanligaste orsaken till lungcancer (efter tobaksrökning).  

De markegenskaper som har störst betydelse vid bedömning av radonrisker, förutom 
innehållet av uran, radium och radon, är kornstorlek, porositet, vattenhalt och jordlagrens 
mäktighet. 

Enligt PBL ska bebyggelse lokaliseras till mark som är lämpad med hänsyn till de boendes 
hälsa. Enligt ansvariga myndigheter ska radonsituationen inom kommunerna klarläggas med 
utgångspunkt i de geologiska förhållandena. Myndigheterna rekommenderar att markradon-
undersökningar görs i samband med detaljplaner och nybyggnad. Markradonundersökningar 
i en kommun kan även användas för att spåra radonhus i befintlig bebyggelse. 

Sveriges Geologiska AB tog fram en radonkartering för Ockelbo kommun 1983. Det är 
osäkert om materialet är helt tillförlitligt idag och en genomgång och uppdatering av kartan 
bör genomföras. 

Rekommendationer 
All mark i kommunen ska betraktas som normalriskområde för markradon. Detta gäller även 
mark som enligt befintlig kartering bedömts som lågriskområde för markradon. 
Inom områden med hög risk för markradon ska byggnader uppföras i radonsäkert utförande. 
Detta gäller för all ny-, om- och tillbyggnad av byggnader där människor stadigvarande 
vistas.  
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6. MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
 
6.1. Inledning 
Sedan den 21 juli 2004 gäller nya bestämmelser om miljöbedömningar i miljöbalken. 
Bestämmelserna ska enligt plan- och bygglagen tillämpas för översiktsplaner och detaljplaner. 
Vid tillämpningen av denna paragraf gäller MKB- förordningen (1998:905) med bilagor.  
 
6.2. Miljöbedömning 
När en kommun upprättar eller ändrar en plan ska en miljöbedömning av planen genomföras. 
Syftet med miljöbedömningen är att integrera miljöaspekter i planen så att en hållbar utveckling 
främjas, 6 kap. 11§ Miljöbalken. 
 
En översiktsplan antas alltid medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 § förordningen om 
miljökonsekvensbeskrivningar. Därför ska även en miljökonsekvensbeskrivning upprättas inom 
ramen för miljöbedömningen. 
Miljökonsekvensbeskrivningen syftar till att översiktligt belysa de konsekvenser som följer av 
översiktsplanen. 
 
6.3. Miljökonsekvensbeskrivningens innehåll 
Enligt Miljöbalken 6 kap 12 § ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla följande: 
1. Sammanfattning av planens innehåll, dess huvudsakliga syfte och förhållande till andra 
relevanta planer och program. 
2. En beskrivning av miljöförhållandena och miljöns sannolika utveckling om planen, 
inte genomförs ett sk nollalternativ. 
3. En beskrivning av miljöförhållandena i de områden som kan antas komma att påverkas 
betydligt. 
4. En beskrivning av relevanta befintliga miljöproblem som har samband med ett sådant 
naturområde som anges i 7 kap eller ett annat område av särskilt betydelse för miljön. 
5. En beskrivning av hur relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn beaktas i 
planen. 
6. En beskrivning av den betydande miljöpåverkan som kan antas uppkomma med avseende 
på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, djurliv, växtliv, mark, vatten, 
luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, forn- och kulturlämningar 
och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa miljöaspekter. 
7. En beskrivning av de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka 
betydande negativ miljöpåverkan. 
8. En sammanfattande redogörelse för hur bedömningen gjorts, vilka skäl som ligger 
bakom gjorda val av olika alternativ och eventuella problem i samband med att uppgifterna 
sammanställdes. 
9. En redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den 
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen eller programmet medför 
10. En icke-teknisk sammanfattning av de uppgifter som anges i 1-9. 
 
6.3.1 Översiktsplanens syfte och viktigaste innehåll 
Översiktsplanen är ett samlat beslutsunderlag, som belyser allmänna intressen och kommunens 
miljösituation. Den är också ett handlingsprogram, som visar vad kommuninnevånarna 
kan vänta sig i framtiden. Översiktsplanen är vägledande för kommande beslut. 
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Planen syftar till att utveckla både tätorter och landsbygd med avseende på boende, industri/ 
handel, trafiksäkerhet och miljö. Även områden som skall värnas mht natur- och kulturvärden 
redovisas. 
För att uppnå detta redovisar planen bland annat följande: 

- Varje tätort har anvisade utredningsområden för framtida boende mm. 
- Områden för framtida verksamheter redovisas i tätorterna. 
- För Ockelbo tätort redovisas nya bostads- och verksamhetsområden. 
För att öka trafiksäkerheten för de oskyddade trafikanterna samt för att förbättra 
kollektivtrafiken redovisas ett utredningsområde för ny sträckning av Stambanan 
och väg 272 genom Ockelbo. 
- För Lingbo tätort redovisas nya bostadsområden, ett reviderat 
verksamhetsområde mht nya sträckningen av Stambanan, samt en GC-väg mellan 
järnvägen och samhället. 
- För Jädraås  tätort redovisas nya bostadsområden 
- För Åmot tätort redovisas nya bostadsområden samt ett utredningsområde för 
friluftsliv alternativt bostäder. 
- Planen redovisar LIS-områden för framtida bostäder (helårs- och/eller fritids) 
med strandnära lägen. 
- De viktigaste skyddsvärda områdena ut natur- och kultursynpunkt redovisas. 

 
6.3.2 Nollalternativet 
En miljökonsekvensbeskrivning ska innehålla ett så kallat nollalternativ. Nollalternativet ska 
spegla en trolig utveckling om det aktuella planförslaget inte genomförs och bedöms få följande 
konsekvenser: 
1. Etablering av nya bostäder sker endast i anslutning till befintliga planområden.  
2. Strandnära bebyggelse kommer endast i undantagsfall till stånd. 
3. Etablering av nya verksamheter (industri/handel) blir svårt. 
4. För Ockelbo tätort sker ingen utbyggnad/omläggning av väg 272 och stambanan 
5. Gång- och cykelvägar byggs ut i mindre omfattning. 
6. De flesta ställningstagandena med syfte att förbättra miljön kvarstår. 
Föreliggande miljökonsekvensbeskrivning beskriver förslaget till översiktsplan och 
nollalternativet. 
Med hänvisning till översiktsplanens karaktär bedömer kommunen förutsättningarna 
för att redovisa andra trovärdiga alternativ som mindre realistiska. 
 
6.3.3 Miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs 
Bostadsbebyggelse 
Översiktsplanen ger förutsättningar för kommande detaljplanering av bla bostadsområden men 
numera också underlag för byggande strandnära i sk LIS-områden. Genomförs inte planen ges 
inte förutsättningar för detta. 
 
Verksamheter som industri, handel mm 
Se ovan under Bostadsbebyggelse. 
 
Trafik 
Den största konsekvensen om planen ej genomförs torde vara att trafikfrågorna kring järnväg 
och väg i Ockelbo tätort skjuts på framtiden. 
  
6.3.4 Miljöförhållanden i de områden som kan antas påverkas betydligt 
Översiktsplanen redovisar LIS-områden för framtida bostäder i strandnära lägen vilket 
kan innebära att områdena kan påverkas betydligt. Om det fortsatta arbetet sker i form av  
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fördjupade analyser av bland annat lägen och omfattning bör påverkan kunna bli begränsad. 
Ökad landsbygdsbebyggelse skapar dessutom förutsättningar för fortsatt service i de mindre 
orterna, tex skolor och butiker. 
 
6.3.5 Relevanta befintliga miljöproblem som har samband med ett sådant naturområde som anges i 7 kap 
miljöbalken 
Naturområden enligt 7 kap miljöbalken, vilka kan vara tillämpbara i Ockelbo kommun, är 
Natura 2000-område, naturreservat, naturminnen, biotopskyddsområde, strandskyddsområde 
och vattenskyddsområde. 
Bedömningen är att det inte går att utkristallisera relevanta, befintliga miljöproblem inom 
aktuella naturområden. Inga miljöproblem enligt rubriken synes föreligga. 
 
6.3.6 Relevanta miljökvalitetsmål 
Se även under kapitel 4. 
Av de 16 nationella miljömålen bedöms översiktsplanen påverka följande: 
1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt. 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
11. Myllande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt och djurliv 
Nedan redovisas vilken påverkan översiktsplanen och nollalternativet har på relevanta miljömål 
samt förslag till förebyggande åtgärder. 
 
1. Begränsad klimatpåverkan 
Översiktplanen anger viljeinriktningen att utveckla boende på landsbygden med strandnära 
lägen, både vad gäller helårs- och fritidsboende. Dessa boendeformer innebär ett bilberoende 
medan uppvärmningen i en relativt stor omfattning bedöms kunna ske biobaserat. 
Boendeformen kan dock skapa förutsättningar för bibehållen service i de mindre tätorterna 
med minskat transportbehov som följd. 
 
Sammanfattande bedömning 
Den största andelen av tillkommande bebyggelse torde tillkomma inom områden med 
möjlighet till fjärrvärme baserad på biobränsle. Detta begränsar klimatpåverkan mer än 
tillkommande, strandnära landsbygdsbebyggelse. Tillsammans med kommunens övriga 
ställningstaganden bör klimatpåverkan minska trots ökat transportarbete med bil. Effekten 
av det allt dyra bensinpriset och tillgången på alternativa drivmedel gör bedömningen av 
bilpendlingens fortsatta klimatpåverkan svårbedömd. 
Nollalternativet bedöms ge oförändrad eller minskad miljöpåverkan. Mindre landsbygds-
bebyggelse ger dock sämre förutsättningar för service i de mindre orterna. 
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Hur kan kommunen påverkar utvecklingen? 
1. I exploateringsavtal ställa krav på exploatörer att ansluta ny bebyggelse till utbyggda 
fjärrvärmenät och där sådant saknas påverka exploatörer att delta i uppbyggnad av 
närvärmeverk. 
2. Vid exploateringsavtal ställa extra höga krav på isolering och där fjärrvärmeanslutning 
inte är möjlig verka för enskilda energilösningar med minsta möjliga miljöpåverkan. 
3. Vid upphandling av kommunal kollektivtrafik tillse att krav ställs på att fordon används 
som drivs med annat än fossila bränslen. 
 
2. Frisk luft 
Översiktplanen redovisar för Ockelbotätort nytt läge för väg 272. Dessa innebär att 
trafikbelastningen i centrala delen minskar till förmån för bland annat luftkvaliteten i dessa delar 
av tätorten. 
Ökat boende på landsbygden med ökad bilpendling som följd påverkar målet negativt. 
Dock kan ökat boende på landsbygden ge förutsättningar för fortsatt service, vilket kan 
påverka målet positivt. 
Översiktplanens ställningstagande för ett ökat kollektivt resande påverkar målet positivt. 
 
Sammanfattande bedömning 
Översiktsplanens förslag till ny väg genom Ockelbo tätort påverkar målet positivt, 
medan ökad byggnation både i tätorter och på landsbygd kan påverka målet negativt 
i det fall uppvärmningen inte sker med största möjliga miljöhänsyn. Den sammanvägda 
bedömningen torde dock vara att planen ger en positiv påverkan på målet. Nollalternativet 
försämrar luften i centrala Ockelbo. 
 
Hur kan kommunen påverka utvecklingen? 
Samma som för målet 1. Begränsad klimatpåverkan samt att tillse att den i planen redovisade 
nya sträckningen av väg 272 snarast möjligt kommer till stånd. 
 
3. Bara naturlig försurning 
Samma bedömning och hur kommunen kan påverka utvecklingen som i målet 2. Frisk 
luft. 
 
4. Giftfri miljö 
Hur kan kommunen påverka utvecklingen? 
Genom fortlöpande information till näringsliv och hushåll beträffande kemikaliehantering 
och avfallsåtervinning skapas förutsättningar för att minska gifttillförseln till miljön. 
Kommunen kan vid produktion av kommunala anläggningar och tjänster tillse att de 
miljövänligaste materielen och produkterna användes. 
Genom att vid upphandling av livsmedel ställa krav på ekologiskt odlade produkter minskar 
gifttillförseln. 
 
5. Skyddande ozonskikt 
Sammanfattande bedömning 
Författningar och internationella överenskommelser finns och översiktsplanen påverkar inte 
måluppfyllelsen.  
 
6. Säker strålmiljö 
Sammanfattande bedömning 
Översiktsplanens rekommendationer bidrar positivt till måluppfyllelsen. 
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Hur kan kommunen påverka utvecklingen? 
En tydlig redovisning av kommunens ställningstagande i samband med ansökan om koncession, 
bygglov mm för master, vindkraftverk mm kan bidra till måluppfyllelsen.  
 
7. Ingen övergödning 
Översiktsplanen förutsätter byggnation både i tätorterna och på landsbygden. All byggnation 
för boende skapar avloppsvatten, vilket trots långs gående rening ger övergödning. 
 
Sammanfattande bedömning 
Översiktsplanen ger en viss negativ påverkan på måluppfyllelsen. Nollalternativet ger ingen 
förändring. 
 
Hur kan kommunen påverka utvecklingen? 
Vid tillkommande byggnation på landsbygden, enskild eller i grupp, tillse att avlopps-
anläggningarna får högsta möjliga standard. 
Tillse att befintliga avloppsanläggningar uppfyller godtagbar standard. 
 
8. Levande sjöar och vattendrag 
Sammanfattande bedömning 
Översiktsplanen ger en neutral påverkan på måluppfyllelsen. En övergång till mer ekologisk 
odling kan ge en positiv påverkan på måluppfyllelsen. Nollalternativet kan ge en mindre negativ 
påverkan. 
 
Hur kan kommunen påverka utvecklingen? 
Genom att vid bygglovsgivning på landsbygden ställa krav på bästa, rimliga lösningar på 
avloppshanteringen. 
 
9. Grundvatten av god kvalitet 
Det nationella miljömålet ”att grundvattenförande geologiska formationer av vikt för nuvarande 
och framtida vattenförsörjning senast år 2010 skall ha ett långsiktigt skydd mot exploatering  
som begränsar användningen av vattnet” har förts in i översiktsplanen. 
 
Sammanfattande bedömning 
Kommunens ställningstagande stärker skyddet av grundvattnet. 
 
11. Myllrande våtmarker 
Sammanfattande bedömning 
Översiktsplanens ställningstaganden bidrar positivt till måluppfyllelsen. Nollalternativet är 
neutralt. Redovisade naturområden samt de kompletteringar som framgår av kommunens 
naturvårdsprogram bidrar även till detta. 
 
Hur kan kommunen påverka utvecklingen? 
Iaktta försiktighet i remissyttranden och förfrågningar angående markanvändningen samt vid 
beviljande av bygglov och förhandsbesked i anslutning till våtmarker.  
 
12. Levande skogar 
Sammanfattande bedömning 
Översiktsplanen tar i anspråk skogsmark för exploatering av bostäder och verksamheter. 
Översiktsplanens ställningstagande med stora opåverkade områden är exempel på 
ställningstaganden som bidrar till levande skogar. Översiktsplanens ställningstaganden bidrar 
positivt till måluppfyllelsen.  
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Hur kan kommunen påverka utvecklingen? 
Följa översiktsplanens intentioner.  
 
13. Ett rikt odlingslandskap 
Sammanfattande bedömning 
Översiktsplanen bidrar till att stärka målet. 
 
15. God bebyggd miljö 
Översiktsplanen redovisar områden för framtida bostäder som har mesta möjliga 
attraktivitet, inte minst de områden som har strandnära lägen.  
Den redovisade framtida vägsträckningen av väg 272 samt ny sträckning av Stambanan bidrar 
till att förbättra boendemiljön.  
En redovisning av miljö- och riskfaktorer vad avser översvämning  samt ras och skred bidrar till 
bättre bebyggda miljöer. 
 
Sammanfattande bedömning 
Översiktsplanen bidrar i stor omfattning till målet. Nollalternativet innebär oförändrade 
boendemiljöer och inte minst för Ockelbo tätort försämrad trafikmiljö. 
 
16. Ett rikt och växt- och djurliv 
Översiktsplanens ställningstaganden med stora opåverkade områden är exempel på 
ställningstaganden som bidrar till ett rikt växt- och djurliv. 
Redovisade naturområden samt de kompletteringar som framgår i kommunens naturvårds-
program bidrar även till detta. 
Planens målsättning om byggnation på landsbygden, i synnerhet i strandnära lägen, kan 
påverka måluppfyllelsen negativt. 
Nollalternativet innebär begränsad byggnation på landsbygden och liten negativ påverkan 
på måluppfyllelsen. Nollalternativet saknar dock ställningstaganden för att stärka skyddet. 
 
 
Sammanfattande bedömning 
Båda alternativen påverkar växt- och djurliv negativt. Översiktplanen i något större omfattning 
än nollalternativet. 
 
Förebyggande åtgärder 
Vid byggande på landsbygden ska byggnationen anpassas till viktiga naturvärden inom området. 
 
6.3.7 Betydande miljöpåverkan 
Enligt 6 kap miljöbalken ska en beskrivning göras av den betydande miljöpåverkan som 
kan antas uppkomma med avseende på biologisk mångfald, befolkning, människors hälsa, 
djurliv, växtliv, mark, vatten, luft, klimatfaktorer, materiella tillgångar, landskap, bebyggelse, 
forn- och kulturlämningar och annat kulturarv samt det inbördes förhållandet mellan dessa 
miljöaspekter. 
Jämförelse ska alltså göras mellan alternativen också vad gäller rubrikerna ovan. De flesta 
av faktorerna har dock behandlats under miljömålen ovan.  
 
Bebyggelse, befolkning och hälsa 
Effekterna redovisas i viss omfattning under målet 15. God bebyggd miljö. 
Översiktsplanen ska skapa attraktiva boendemiljöer,  redovisa framtida väg- och järnvägs-
sträckningar som minskar trafiken och miljöpåverkan inom utbyggda bostadsområden. En 
framtida ny väg- och järnvägssträckning minskar utsläppen av avgaser inom områden där 
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människor idag bor och verkar samtidigt som riskerna för olyckor med farligt gods på väg och 
järnväg minskar. 
Nollalternativet skapar inga nämnvärda förutsättningar för att minska utsläppen eller riskerna 
för olyckor med farligt gods. 
 
Bedömning 
Översiktsplanen innebär betydande förbättringar för bebyggelse, befolkning och hälsa. 
Nollalternativet innebär däremot försämringar för befolkning och hälsa. 
 
Vatten, luft och klimat 
Effekterna är redovisade under miljömålen, Begränsad klimatpåverkan, Frisk luft, Bara 
naturlig försurning och Ingen övergödning. 
 
Bedömning 
Översiktsplanen innebär, genom framtida vägsträckning i Ockelbo tätort, en betydande positiv 
effekt på luften. Nollalternativet ger inte dessa förutsättningar. 
 
Mark, landskap och forn- och kulturlämningar 
Effekterna är delvis behandlade under Ett rikt odlingslandskap. Byggnation i anslutning 
till forn- och kulturlämningar skapar dock förutsättningar för mer ingående utredningar av 
dessa. 
 
Bedömning 
Översiktsplanen redovisar utbyggnad av bostadsbebyggelse inom områden med riksintresse 
för kulturmiljövård. Nollalternativet redovisar ingen sådan utbyggnad. 
Översiktsplanen redovisar byggnation vid vatten, vilket kan uppfattas både som positivt och 
negativt för landskapsbilden. De utredningar av forn- och kulturlämningar som byggnation i 
anslutning till dessa kan kräva innebär positiva effekter. 
 
Materiella tillgångar 
Översiktsplanen och nollalternativet tar i anspråk i huvudsak skogsmark för utbyggnad av 
bostäder, verksamheter och vägar. I översiktsplanen redovisas nuvarande och potentiella 
uttagsområden för dricksvattenförsörjningen. 
 
Bedömning 
Ingen konflikt synes föreligga. 
 
Djur, växter och biologisk mångfald 
Effekterna är redovisade under miljömålen Levande sjöar och vattendrag, Myllrande våtmarker, 
Levande skogar och Ett rikt djur och växtliv. 
 
6.3.8 Åtgärder som planeras för att förebygga, hindra eller motverka betydande 
negativ miljöpåverkan 
Vid det fortsatta detaljplanearbetet kommer kommunen att ta ställning till om planerna 
medför betydande miljöpåverkan. Om denna bedömning görs ska konsekvenserna av 
detaljplanen bedömas i en särskild miljökonsekvensbeskrivning och samråd kring denna hållas 
med Länsstyrelsen. 
 
6.3.9 Åtgärder som planeras för uppföljning och övervakning av den betydande 
miljöpåverkan som genomförandet av planen medför 
Översiktsplanen redovisar utredningsområden för framtida bostäder i strandnära lägen. En 
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uppföljning av hur detta påverkar förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och hur det 
påverkar livsvillkoren på land och i vatten för djur- och växtlivet bör genomföras. 
 
6.3.10 Underlagsmaterial 
Koncept Översiktsplan Ockelbo kommun, 2011 
Boverket mars 2006 ”Miljöbedömningar för planer enligt plan- och bygglagen -en vägledning 
Boverket ”Bättre plats för arbete”, Allmänna råd 1995:5 
Miljöbalken (SFS 1998:808) 
Svenska miljömål (Riksdagen 1999, 2005, prop.2009/10:155) 
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7. KÄLLFÖRTECKNING 
D= Digitala dokument 
 
Statliga GIS-skikt från LS web D 
 
Kommunomfattande översiktsplaner  

- Översiktsplan 1990, Ockelbo kommun, 1990-11-20  
- Tematisk översiktsplan vindkraft,  
- Skrivelse från Bygg- och miljöchef Ann-Christin Gagge, 2008-11-17 D 
- Länsstyrelsens redogörelse, 1998-07-09 D 
 

Fördjupade översiktsplaner 
- Områdesplan över Ockelbo tätort, 1980-04-28 
- Dispositionsplan över den centrala bebyggelsen i Ockelbo tätort, 1980-04-28 
- Områdesplan för Lingbo, 1979-06-18 
- Områdesplan för Jädraås, 1980-04-28 
- Områdesplan för Vallsbo- Pålmyra- Gammelfäbodarna, 1982-04-26 
- Områdesplan för Vittersjön, förslag 1986-10-24 
 

Naturvärden 
- Värdefull natur i Gävleborg, rapport 1997:12  
- Ängar och hagar i Gävleborg, Länsstyrelsen 1993:2  
- Ängs- och betesmarksinventeringen 2002-2004  
- Naturvårdsprogram med bilagor för Ockelbo kommun  
- Näsbacken,  Natur- och kulturvårdsplan.  
- Bevarandeprogram för odlingslandskapet Gästrikland, rapport 1996:3 
- Fiskeplan för Ockelbo kommun, 2000  
- Våtmarksinventeringen LS 2001:7  
 

Kulturvärden 
- Kulturmiljövård, riksintressen i Ockelbo kommun, rapport 1996:7 
- Bebyggelse i Ockelbo kommun, Gästrike- Hälsinge Hembygdförbund 
- Kulturhistoriska vägar  
- Byggnadsminnen 
 

Miljödokument 
- Regionala miljömål 
- Ett hållbart Ockelbo 
- Gävleborgs län inför klimatförändringarna,Länsstyrelsen Gävleborg, rapport 2008:9 D 
- Testeboån översvämningskartering, Räddningsverket, rapport 30, 2002-05 28 D 
- Rek vägar för farligt gods o uppställningsplatser 
- Översvämningsutredning Räddningsverket D 
- Grusinventering dvs grundvattentillgångar på LS web 
- Förorenade områden LS D 
- Översiktlig regional klimat- och sårbarhetsanalys-naturolyckor, Gävleborgs län, 2010-

06-28. 
 

Sektorsdokument 
- Bostadsförsörjningsprogram 2006-2026, 2006-03-26 
- Riktlinjer för hästhållning, 2009-03-19 D 
- Parkeringsutredning 2008-11-21 D 
 

Regionala dokument 
      -    Regionalt utvecklingsprogram Gävleborg 2009-2013 D 
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      -    Tillväxt Gävleborg D 
      -    Regionala miljömål D 
     -     Regionalt program för kollektivtrafik och tillgänglighet 2009-2012 D 

- RIP Gävleborg, 2009-05-07 D 
- Regionalt planeringsunderlag från Länsstyrelsen Gävleborg D 
- Försvarsområden PBL 12:4 
- Förstudie Järnväg Ockelbo-Mo grindar, Banverket 
 

Diverse skrivelser 
- Wij LandskapsPark, 2007-12 
 

Underlag särskilt för kapitel LIS-områden 
- Miljöbalken och plan‐ och bygglagen. Med ikraftträdande 2010-02-01. 
- Propositionen ”Strandskyddet och utveckling av landsbygden” 2008/09:119. 

Propositionen innehåller allmänna förändringar i strandskyddet och möjlighet till 
landsbygdsutveckling i strandnära lägen för kommuner med lågt exploateringstryck. 
Detta förutsätter dock planering på översiktsplanenivå. Förslaget syftar också till att 
öka det lokala och regionala inflytandet över strandskyddet. 

- Handbok 2009:4 ”Strandskydd ‐ en vägledning för planering och prövning”.  
Handbok framtagen av Naturvårdsverket och Boverket. Boken syftar till att underlätta 
tillämpningen av den nya lagen om strandskydd. 

- Vision 2020.Det övergripande målet för Ockelbo kommun är att vara ”en hållbart 
växande kommun med engagerade invånare. Här tar vi oss an framtidens utmaningar 
tillsammans.” 

- Naturvårdsprogram 2009. Klassificering av inventerade högvärdiga biotoper och 
naturskyddsobjekt. GIS-skikt. 

- Vattendirektivet. Bedömd kemisk och biologisk status för vattenområden inom 
kommunen. 

- Europeiska landskapskonventionen. Syftar till att förbättra skydd, förvaltning och 
planering av europeiska landskap. 

- Lantmäteriets fastighetskarta. GIS-information med skikt för vattenområden och 
våtmarker m.m. 
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Källa: Eolus Vind AB  

Översiktsplan Ockelbo kommun 

TEMA - VINDKRAFT  

 
Ockelbo i september 2009  

Bygg- och Miljöförvaltningen ArcArt Maps4u  
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Översiktsplan för Ockelbo kommun, Gävleborgs län 
 
                                  Tema- Vindkraft  
 
INNEHÅLLSFÖRTECKNING………………………………………………… 1 

Inledning 
Organisation 
Planförslag, vindkriterier och kartor 
Handläggning 
Mellankommunala frågor 

 
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR ………………………………………. 4 

Lokaliseringsförutsättningar för vindkraft 
Vindförhållanden 
Tekniska förutsättningar 
Transporter 
Elnät 
Säkerhet och riskavstånd 
Störningar 
Landskap 
Kulturmiljövärden 
Naturvärden 
Friluftsliv och turism 
Jord- och skogsbruk 
Totalförsvar 
Luftfart 
Civil telekommunikation 
Avstånd till vägar och järnvägar 
Markägar- och genomförandefrågor 
Riksintressen vindkraft, bakgrund och historik 

 
LAGSTIFTNING……………………………………………………………… 26 
 
NY LAGSTIFTNING FÖR VINDKRAFTSPROCESSEN………………… 32 
 
PLANFÖRSLAG…………………………………………   37 
 
STATLIGA MÅL, PLANERINGSMÅL, VINDKRAFTSPOLICY………. 37 
 
MELLANKOMMUNALA INTRESSEN…………………………………… 38 
 
SAMRÅD……………………………………………………………………… 38 
 
KOMMUNALA MÅL………………………………………………………..  39 
 
ALLMÄNNA RIKTLINJER……………………………………………….. 39 
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RIKSINTRESSEOMRÅDEN VINDKRAFT…………………………….. 40 
 
KOMMUNALA INTRESSEOMRÅDEN VINDKRAFT……………….. 41 
 
AKTUELLA PROJEKT…………………………………………………… 42 
 
STORA OPÅVERKADE OMRÅDEN…………………………………… 43 
 
ÖVRIGA ALLMÄNNA INTRESSEN …………………………………… 44 

Nyckelbiotoper mm 
Bebyggelse, störningar och natur- och kulturvärden 
Totalförsvar och flyg 
Landskapsbild 

 
EFFEKT I MEGAWATT, MW……………………………………………. 47 

Riksintresseområden 
Kommunala intresseområden vindkraft 

 
PLANKONSEKVENSER………………………………………………….. 47 

Landskapsbild 
Totalförsvar och flyg 
Bebyggelse, störningar samt natur- och kulturvärden 
Särskilda naturvärden 
Uppskattad effekt av vindkraftsutbyggnad 

 
 
 
 
BILAGOR: 
 
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING MED HÅLLBARHETSANALYS 
 
1. PLANKARTA skala 1:100 000 med vindområden, på höjden 72 m, samt med 
föreslagna områden för vindkraft redovisade. Alla riksintresseområden, kommunala 
vindkraftsområden samt utrednings- och stora opåverkade områden redovisas på denna 
karta.  
 
2. KARTA skala 1:100 000 med vindområden, på höjden 103 m, samt med 
föreslagna områden, VR- och VK-områden för vindkraft redovisade. 
Områden med årsmedelvind på 72 meters höjd med 6.0-6.5; 6.5-7.0; 7.0-7.5; 7.5-8.0 
m/s och mer och på 103 meters höjd med 6.0-6.5; 6.5-7.0; 7.0-7.5; 7.5-8.0; 8.0- 8.5 m/s 
och mer redovisas. 
 
3. KARTA skala 1:100 000 med allmänna intressen. 
Här redovisas alla föreslagna vindkraftsområden, allmänna intressen enligt kommunens 
översiktplan samt natur- och kulturvärden. 
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Inledning 
Ockelbo kommun utarbetar i samverkan med grannkommunerna Söderhamn, Bollnäs 
och Ovanåker en tematisk översiktsplan för vindkraft. Upplägget är tänkt lika för de 
fyra kommunerna och gemensamt digitalt kartunderlag har tagits fram som kan 
användas dels kommunvis dels kommunövergripande då vindprojekt kan förväntas 
beröra två eller flera kommuner. Redan idag finns projekt som berör såväl Söderhamn, 
Bollnäs som Ockelbo. 
Det slutliga planförslaget hanteras kommunvis som den enskilda kommunen finner 
lämpligt. 
 
Organisation 
Kommunstyrelsens arbetsutskott är styrgrupp. 
En arbetsgrupp har bildats bestående av: 
Ragnar Darle, arkitekt och kontaktperson 
Mats Ökvist, ArcArt Bollnäs, planförfattare 
Sölve Eriksson, Maps4u, GIS-ansvarig 
 
Planförslag, vindkriterier och kartor 
Planförslag 
Planförslaget är en kommunomfattande tematisk översiktsplan för vindkraft. 
Riksintresseområden vindkraft samt områden av kommunalt intresse för vindkraft, VK, 
redovisas. 
Energimyndighetens slutliga förslag från maj 2008 utgör underlag i förslaget. 
Vindförhållanden baserade på Uppsala Universitets beräkningar 2007 ligger till grund 
för förslaget. 
Utdrag ur Vindkraftshandboken redovisas under Planeringsförutsättningar och 
Lagstiftning. 
Länsstyrelsen i Gävleborgs underlag för riksintresseområdena framgår även under 
Planeringsförutsättningar. 
Övergripande landskapsbildsbedömningar har skett och redovisas i text.  
Kriterier har tagits fram för stora opåverkade områden och områden redovisas med 
riktlinjer. 
Ockelbo kommun har valt att inte redovisa några utredningsområden i planförslaget. 
Allmänna mål formuleras och områdesbeskrivningar med riktlinjer redovisas. 
 
Vindkriterier 
Karta redovisande vindgradienter från 6-6.5; 6.5-7; 7-7.5 samt 7.5- 8.0 m/s utgör 
underlag i planen. Detta är direkt avgörande för produktionskapaciteten. 
Gränsen för riksintresse har satts till 6.5 m/s medelvind vid 72 m höjd. M.h.t. 
teknikutveckling och klimat- och sårbarhetsutredningens slutsatser om ökande vindar 
anser vi att även lägre vindvärden är värda att studera. 
Uppsala Universitets beräkningar vid 103 m höjd har även studerats varvid det visar sig 
att vindhastigheten ökar med ca 0.5-1 m/s och att de områden som är gynnsammast ur 
vindsynpunkt vid 72 m höjd blir större vid 103 m höjd. Särskilt vid kusten utökas 
områdena väsentligt. 
Avstånd mellan verken bör vara ca 4-5 ggr rotordiametern för att undvika vindskugga 
mellan verken. Färre verk i grupp kan ställas något tätare. 
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Kartor 
1. Plankartan 
Kartan är en bearbetning av länskartan den s.k. Cx-kartan. Kommunen disponerar den 
fritt. 
Kartan har kompletterats med Uppsala Universitets vindberäkning vid 72 m och 
redovisar vindgradienter från 6-6.5; 6.5-7; 7-7.5 samt 7.5-8.0 m/s. 
En mjukare avgränsning av områdena har skett med anpassning till topografi. 
Alla riksintresseområden redovisas på denna karta. 
Områdesavgränsningar på kommunala intresseområden vindkraft beaktar 
vindförhållandena på 72 m höjd. Områdena skall ses som ungefärliga och 
kompletterande vindmätningar krävs. 
 
2. Karta med beräknade vindhastigheter vid 103 m höjd och föreslagna riksintresse- 
och VK-områden. 
 
3. Karta med allmänna intressen. 
Här redovisas alla föreslagna vindkraftsområden, allmänna intressen enligt 
kommunernas översiktplaner samt natur- och kulturvärden. Ytterligare 
kunskapsunderlag beträffande bl. a fornlämningar, biotoper mm finns tillgängliga i 
Länsstyrelsens GIS-arkiv. 
 
Handläggning 
Planförslaget har varit föremål för samråd med tillhörande informell samrådsutställning. 
Ockelbo kommun hanterar planen som en formell översiktsplan enligt PBL. 
 
Mellankommunala frågor 
Vindkraftens lokaliseringar följer inga kommungränser därför är det viktigt att kunna få 
en helhetsbild i samverkan med angränsande kommuner. 
Aktuell tematisk översiktsplan sker i samverkan med Söderhamns, Bollnäs och 
Ovanåkers kommuner, vilket möjliggör att underlagsmaterial och kartor utformas i 
samverkan och allmänna intressen kan hanteras så att bästa helhetslösning kan fås. 
Samråd har även skett och sker med kommuner som gränsar till de nu aktuella. 
 
 
 
PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Boverket har utarbetat en handbok för vindkraft. Stora delar av nedanstående 
kunskapstext kring vindkraft är ett utdrag ur denna och konceptet till denna. Handboken 
kan laddas ner från Boverkets hemsida, www.boverket.se . 
 
LOKALISERINGFÖRUTSÄTTNINGAR FÖR VINDKRAFT 
Vind och tillgången på den är naturligtvis den främsta förutsättningen för att uppföra 
vindkraftverk men det är många andra frågor och intressen som behöver beaktas vid 
överväganden om lokalisering av vindkraftverk. Förutom de krav som anläggningarna 
ställer på geografiska förutsättningar och infrastruktur så måste konkurrensen med 
annan markanvändning, störningar för andra verksamheter och att de genom sin storlek 
och rörelse sätter stark prägel på landskapet vägas in i ett lokaliseringsbeslut. 
 
Vindförhållanden 
Vindstyrka och vindenergi 
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Tillgången på vindenergi är den enskilt viktigaste faktorn för ett vindkraftverks årliga 
produktion och skillnaden mellan bra och dåliga lägen är mycket stor. 
 
Några fakta kring vindkraft 

- En fördubbling av vindhastigheten ökar effekten åtta gånger eller om 
medelvindstyrkan ökar från 7 till 8 m/s kan det ge 25 % mer el. 

- Vindkraftverk utvinner energi vid vindhastigheter mellan ca 4 - 25 m/s. 
- Detta innebär att vindkraftverk i Sverige utvinner energi under mer än ca 6 000-

7000 av årets 8 760 timmar. 
- Maximal effekt erhålls oftast då det blåser mellan 12 och 14 m/s. 
- Vindstyrkan anges i m/s eller som kWh/m2/år (vindens energiinnehåll) på en 

viss höjd och varierar kraftigt på olika platser. De bästa vindförhållandena finns 
till havs, i fjällområden, längs kusten och i öppna landskap. 

- Det finns tillräckligt med vind för att många gånger om täcka våra energibehov. 
Forskningen idag visar på att jordens vindresurser är väldigt stora och fördelade 
över alla världens regioner och länder 

 
De tidsmässiga variationerna i vindens hastighet sträcker sig från mycket korta, några 
sekunder långa kast till årstidsbundna ändringar. De vindkrafttekniskt viktigaste 
variationerna är de snabba, som förorsakas av turbulens, och som utsätter 
vindkraftverken för mekaniska påfrestningar och förorsakar spänningsvariationer i 
elnätet. Betydelsefulla är även dygns- och årstidsväxlingarna som inverkar på 
vindkraftens ekonomi. I närheten av markytan, i det s.k. ytskiktet (under 100–200 m), 
minskas vindhastigheten av den friktion som uppstår av växtlighet, byggnader och andra 
hinder. Även markytans formationer, dvs. höjdprofilen, inverkar på vindens hastighet i 
ytskiktet.  
 
Vindkartering  
Vindstyrka på en plats kan beräknas med hjälp av meteorologiska och geografiska data i 
simuleringsprogram, s.k. vindkartering. Vindkartering är detsamma som 
vindhastighetsberäkning och kartläggning av vindförhållandena per kvadratkilometer. 
Uppsala universitet har på uppdrag av Energimyndigheten gjort en kartering över hela 
Sverige. Resultatet av den finns att ladda ner från Energimyndighetens webbplats, 
www.energimyndigheten.se . I denna kartering redovisas medelvindarna för områden på 
1 x 1km och på höjderna 49, 72 och 103 m. Kartfilerna finns tillgängliga som shape-
filer för användning i GIS-miljö samt överskådligt som pdf-filer. 
 
Årsmedelvindar ovan nollplansförskjutningen, verklig höjd över mark 
Plankartan anger årsmedelvindarna på 72 meters höjd ovan nollplansförskjutningen. 
Med nollplansförskjutning menas att vindarna inte är uträknade för höjden ovan mark 
utan för höjden ovan den höjd som upplevs som marknivån för vindens gränsskikt. 
Anledningen till att vindarna anges ovan nollplansförskjutningen och inte ovan mark är 
att beräkningar av alla vindar är gjorda utan kännedom om höjden på skogen. 
Beräkningarna är gjorda med kunskap om typen av markanvändning, skog, åkermark 
etc., men inte den verkliga höjden på skogen. 
Den som använder karteringen måste alltså lägga till höjden för ”nollplanet”. 
 
Nollplansförskjutningen kan uppskattningsvis sättas till tre fjärdedelar av vegetationens 
höjd. För ett område med 20 meter hög skog, ska alltså tre fjärdedelar av höjden, det vill 
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säga 15 meter läggas till för att få höjd ovan mark. För fallet med en 20 meter hög skog 
ger det 72+15=87 m över mark. 
 
Vindmätning 
Som komplement till de uppgifter som kan fås från vindkarteringen behöver 
vindtillgången vanligen bestämmas noggrannare med vindmätningar. Vindmätningar 
görs för att man ska få säkra uppgifter om vinden för att beräkna energiproduktionen, 
men även för att man ska få uppgifter om turbulens som påverkar laster och valet av 
vindkraftverk. 
Vindmätningar utgör komplement till vindkarteringar och till långtidsdata från 
väderstationer och data från befintliga vindkraftverk 
 
Tekniska förutsättningar 
Vindkraftverkets konstruktion 
I ett vindkraftverk sätter vinden fart på rotorn, som är kopplad till en generator som i sin 
tur alstrar elektricitet. Normalt är vindkraftverken i drift vid vindstyrkor mellan 3 och 25 
meter per sekund. Ett vindkraftverk kan då producera el upp till 6 000 av årets 8 760 
timmar, med en effekt som varierar med vindstyrkan. Maximal effekt uppnås först då 
vindstyrkan har ökat till mellan 12 och 14 m/s. 
Vindkraftverken har en maximal effekt – märkeffekt – som de kan utnyttja. I genomsnitt 
producerar ett vindkraftverk lika mycket energi som om det gick på märkeffekt 2 000–
2 500 timmar om året. Antalet fullasttimmar är lika med årsproduktionen (t.ex. i kWh) 
dividerat med märkeffekten (i kW). På land brukar antalet fullasttimmar vara ca 2 000–
2 500 timmar och i havet ca 3 500. 
Den tekniska vindkraftutvecklingen har lett fram till allt större, tystare och effektivare 
verk med allt lägre produktions- och driftskostnader. Ett stort vindkraftverk utvinner 
mer energi inom ett begränsat område, eftersom ett stort vindkraftverk kommer upp på 
högre höjd där det blåser bättre. 
Driften av vindkraftverket sköts automatiskt av en dator och fjärrövervakas via ”nätet”. 
När det blåser för mycket, ställs bladen om så att vinden ”släpps förbi” och kraftverket 
inte överbelastas. Om något fel har upptäckts stängs vindkraftverket ofta av helt. Blåser 
det under 3–4 m/s räcker vinden inte till för att driva kraftverket och blåser det mer än 
25 m/s stängs verken av p.g.a. skaderisken på anläggningen. Det krävs tillgång till 
antingen fast eller mobilt telefonnät för att man ska kunna övervaka vindkraftverken. 
Datorn riktar också rotoraxeln så att den normalt står vinkelrätt mot den aktuella 
vindriktningen. Den samlar också in en mängd 
data om driften, t.ex. vilken effekt som genereras. 
 
Effekt (energi per tidsenhet) 
1 kilowatt (kW)=1 000 W 
1 megawatt (MW)=1 000 kW 
1 gigawatt (GW)=1 000 000 kW 
1 terawatt (TW)=1 000 000 000 kW 
 
Energi (effekt gånger tid) 
1 kilowattimme (kWh) =1 000 Wh 
1 megawattimme (MWh) =1 000 kWh 
1 gigawattimme (GWh)=1 000 000 kWh 
1 terawattimme (TWh) =1 000 000 000 kWh 
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Moderna vindkraftverk har variabelt varvtal och kan även vrida bladen så att effekten 
kan optimeras efter vindförhållandena. Rotorns varvtal är beroende av vindhastigheten 
och vindkraftverkets rotordiameter, ju större rotordiameter desto lägre varvtal vid 
samma vindhastighet. Sammantaget innebär detta att energiutvinningen kan optimeras 
och vid behov även anpassas efter vad elnätet behöver. 
 
Ett vindkraftverk med en effekt på 3 MW kan varje år (jämfört med kolkraft): 
• utvinna ca 10 000 MWh (det motsvarar behovet av hushållsel i 2 000 villor) 
• minska brytningen av knappt 4 000 ton kol 
• minska utsläpp av koldioxid med ca 10 000 ton 
• minska utsläpp av svaveldioxid med ca 12 ton 
• minska utsläpp av kväveoxider med ca 10 ton 
 
Ett vindkraftverk består av fundament, torn, rotor med rotorblad och maskinhus. Tornet 
är som regel konformat och tillverkat i stål eller betong i vita eller grå nyanser. I tornet 
finns en stege eller hiss som används vid service. 
Tornet är placerat på ett fundament, som kan bestå av en betongplatta s.k. 
gravitationsfundament eller en bergförankring beroende på markförhållandena. När 
kraftverket står i sjö eller hav används ett antal olika fundament beroende främst på 
djupet och bottenförhållandena. 
Med tornets höjd avses ofta höjden från marken upp till den höjd där rotoraxeln sitter. 
Tornhöjden är ofta ungefär lika stor som rotordiametern. På senare tid byggs högre torn 
på land, och därmed ökar elproduktionen. Till havs bromsas inte vinden av växtlighet 
eller andra hinder och vinden är, relativt sett, hög även längre ner mot ytan. Till havs 
har man därför ofta lägre tornhöjd. 
 
Tabellen nedan visar typiska data för vindkraftverk. 
 
Effekt 20kW   

 
400kW 1 500kW 5 000 kW 

Turbindiameter 10 m 35 m 66 m 120 m 
Tornhöjd 15 m 35 m 60 m 100 m 
Årsproduktion 40 MWh 900 MWh 3 900 MWh 17 500 MWh* 

 
Serietillverkning 1982 1990 1998 2004 
 
*Till havs. 
 
Källa: Energimyndigheten. 
 
Kommersiella vindkraftverk har med åren blivit större och fått allt högre effekt. Sedan 
början av 1980-talet har vindkraftverkens effekt ökat med en faktor över 200. De som 
kan komma i drift de närmsta åren har en effekt på 2–3 MW men för dem som ligger 
längre fram i tiden är medeleffekten 4–5 MW och upp till 8 MW är något som 
undersöks för stora havsprojekt. Totalhöjderna kan gå upp till 150–200 meter. I 
Tyskland är vindkraftverk med en installerad effekt på 6 MW ett faktum, och inför 
framtiden finns det även skisser på kraftverk med en installerad effekt på 10 MW. De 
större vindkraftverken är avsedda för havslokaliseringar. På land kommer sannolikt 
effekter kring 1–3 MW att utgöra en stor del av marknaden även framöver då transport 
av större verk utgör begränsningar. 
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Det lönar sig att bygga flera vindkraftverk på en gång då etableringskostnaden för bl.a. 
stora kranar kan fördelas på flera verk. Därför sker många etableringar i form av 
vindkraftsparker. 
Vindkraftverken har en teknisk livslängd på 20–25 år, men ofta används en 
avskrivningsperiod på ca hälften, dvs. 10–15 år. Efter avslutad drift kan de demonteras 
utan att lämna några större spår efter sig. Demonteringen utförs liksom monteringen 
med mobilkran. 
 
Ytbehov 
Vindkraftverkets grundläggning är ett litet ingrepp jämfört med de tillhörande vägarna 
och ledningarna. Ett gravitationsfundament för ett 90 meter högt torn kan vara ungefär 
20 meter i diameter. Till detta kommer en transformatorstation, som antingen placeras 
bredvid tornet eller på vissa modeller byggs in i vindkraftverket.   
 
Via transformatorstationen kopplas vindkraftverket till kraftledningsnätet. 
Aggregattomten måste också rymma väg- och parkeringsutrymme. För att vindenergin 
ska utnyttjas optimalt krävs dock en betydligt större yta kring varje vindkraftverk än den 
bebyggda ytan. När vindkraftverk utvinner energi så bromsas vinden upp. 
Vindkraftverken måste därför stå på ett visst avstånd från varandra för 
att vinden ska hinna ”återhämta sig” (den så kallade skuggningseffekten). Ytbehovet för 
en vindkraftspark kan beräknas till 0,1 till 0,2 km2 per megawatt beroende på hur 
terrängen ser ut. I ett område med stora höjdvariationer kan verken stå tätare. En 200 
MW vindkraftspark har ett ytbehov på 20–40 km2. På land behövs det 4–6 
rotordiametersavstånd mellan verken, beroende på hur vindkraftverken placeras i 
förhållande till vindriktningen. 
Till havs används oftast längre avstånd mellan turbinerna, eftersom den låga turbulensen 
till havs gör att det behövs en längre sträcka för att fylla på med kringliggande luft. 
Vilket avstånd mellan turbinerna som krävs är en avvägning där platsbehov, kabel- och 
väglängder vägs mot total energifångning och laster på turbinerna. 
 
Transporter 
Vägar 
Goda vägförbindelser hör också till de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för 
byggande av vindkraftverk. Transporten av olika typer av vindkraftverk ställer 
visserligen varierande krav på vägkvaliteten, men vanligen räcker det med en grusväg i 
normal kondition. Skogs- och traktorvägar måste dock oftast rätas ut, förstärkas och 
breddas. Transporter för byggande av fundament sker med lastbil, grävlastare och 
mobilkran. Maskinhus, nav och blad levereras på lastbil och reses med hjälp av en större 
mobilkran. Tornen transporteras i sektioner. 
 
Hamnar 
Alla vindkraftsprojekt har olika förutsättningar och olika transportbehov, vilket gör det 
svårt att ange några generella krav. När man bygger vindkraftsanläggningar till havs 
transporteras fundament och verk med båt från respektive fundament - och 
vindturbintillverkare till den aktuella platsen. Om den tilltänkta lokaliseringsplatsen 
ligger långt bort från utskeppningshamnen sker transporterna på större fartyg som kan ta 
många verk åt gången till en stor hamn nära lokaliseringsplatsen. Hamnen behöver ha 
tillräckligt djup. Verken lastas där om till montagefartyg alternativt till en flytande kran 
för montering. Montagefartyg och muddringsfartyg behöver tillgång till en hamn att gå 
in i vid dåligt väder. Under byggtiden behövs plats på land där bodar för platskontor, 
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personalutrymmen och dylikt förläggs intill en hamn. Eventuellt räcker en större 
småbåtshamn. Vid byggande av större verk på land kan transporten från 
vindkraftverksleverantören behöva ske till närmast belägna hamn för vidare transport 
med lastbil. 
 
Elnät 
Uppbyggnad 
Det svenska elnätet är uppdelat i tre nivåer; ett nationellt stamnät samt regionala och 
lokala nät. Det nationella stamnätet kan sägas utgöra elnätets ryggrad, och det löper 
genom Sverige från norr till söder. 
Stamnätet ägs av staten genom Affärsverket svenska kraftnät, som har till uppgift att 
förvalta och driva det svenska stamnätet och de statligt ägda utlandsförbindelserna. 
Svenska Kraftnät är också systemansvarig myndighet enligt ellagen och har det 
övergripande ansvaret för att balans mellan produktion och förbrukning av el 
upprätthålls inom hela landet. 
 
Stamnätet har spänningsnivåer mellan 220 och 400 kilovolt (kV) och täcker i princip 
hela Sverige. Till stamnätet hör även ca 150 transformator- och kopplingsstationer som 
behövs för att knyta ihop nätet. 
Regionnäten är en länk mellan stamnätet med sina höga spänningsnivåer och de lägre 
spänningsnivåer som tillämpas på lokalnäten. De regionala näten kopplar samman 
stamnätet med lokalnäten och vissa större mottagare av el. De ägs av ett fåtal företag, 
däribland Fortum, Vattenfall och E. ON. Spänningsnivån i regionnäten varierar mellan 
30 och 130 kV. 
De lokala näten överför el till användarna inom ett visst område. Lokalnäten ägs främst 
av elnätsföretag inom de tre stora elkoncernerna E. ON, Fortum och Vattenfall samt av 
kommunerna. Men även små privata företag och ekonomiska föreningar finns 
representerade bland elnätsföretagen. Dessa företag har ensamrätt, koncession, att inom 
sina områden ansluta och överföra el till användare. De har även skyldighet att göra 
detta på skäliga villkor. Totalt finns det drygt 200 elnätsföretag i Sverige. 
 
Anslutning 
Svenska Kraftnät har tagit fram riktlinjer för hur vindkraftsanläggningar ska anslutas till 
elnätet. I dokumentet beskrivs bl.a. de villkor som gäller för att få ansluta till stamnätet. 
Riktlinjerna återfinns på www.svk.se, sökväg Kundstöd/Vindkraft. 
Närheten till elnätet är viktig när det gäller att välja plats för vindkraftsetablering. 
Men även elnätets förmåga att ta emot producerad effekt och utjämna effektvariationer 
– elnätets ”styvhet” – har stor betydelse för möjligheten till anslutning. Uppgifter om 
nätet finns hos det lokala nätbolaget. 
Enligt 3 kap. 7–8 § ellagen är det den som har nätkoncession för området som i första 
hand ska ansluta den nya produktionsanläggningen till ledningsnätet. Om det lokala 
nätbolaget inte har möjlighet att ansluta vindkraftsanläggningen till sitt nät, kan man 
vända sig till den som har koncession för linje i området, i första hand regionnätsägaren 
och i andra hand Svenska Kraftnät. Enligt ellagen behövs då ett skriftligt medgivande 
från det lokala nätbolaget där det framgår att Svenska Kraftnät kan gå vidare med 
ärendet. Svenska Kraftnät lämnar besked om anslutningsmöjlighet och eventuellt behov 
av förstärkningsåtgärder inom 3 till 6 månader från det att man fått en förfrågan. 
Kapacitetsbrist kan åtgärdas genom förstärkningar. Kostnaderna för detta och för 
anslutningen fördelas efter nyttoprincipen. Det finns också möjlighet att i förväg 
reservera kapacitet ett år i taget, med möjlighet till förlängning under vissa villkor, 

246



 

 
 

11 

genom att teckna ett kapacitetsavtal med Svenska Kraftnät. En förutsättning för detta är 
att länsstyrelsen gett tillstånd för projektet. Inför en vindkraftsetablering bör man också 
på ett tidigt stadium ta del av 
Svenska Kraftnäts föreskrifter för produktionsanläggningar (Sv. KFS 2005:2 
Driftsäkerhetsteknisk utformning av produktionsanläggningar). Föreskrifterna, 
som trädde i kraft den 1 januari 2006, finns tillgängliga på Svenska 
Kraftnäts webbplats, www.svk.se, sökväg Tekniska krav/Föreskrifter. 
 
Säkerhet och riskavstånd 
Olyckor 
När man på ett allmänt plan diskuterar säkerhetsfrågor kring vindkraftverk avser man 
vanligen risken för att delar eller hård snö och is ska falla ner. I media har det 
rapporterats om rotorblad som lossnar och is som slungas iväg från bladen och till och 
med om skenande vindkraftverk som rasat ihop. I en holländsk studie har man beräknat 
sannolikheten för att ett vindkraftverk oavsett aggregatstorlek ska tappa någon bladdel. 
Beräkningen är baserad på dansk (EMD) och tysk (ISET) statistik. Beräkningen 
redovisas i ”Guide-Lines on the Environmental Risk of Wind Turbines in the 
Netherlands”, och den går ut på att det är 95 procent sannolikhet att 1 av 4 000 
vindkraftverk under ett års tid ska tappa någon bladdel. Det längsta rapporterade 
kastavståndet för bladdelar som lossnat är till 500 meter. 
Olyckorna med personskador vid svenska vindkraftverk har hittills handlat om 
säkerhetsvajrar som lossnat, klämskador och fall från ställningar. Nedisning och risk för 
iskast bedöms vara den mest påtagliga säkerhetsrisken. Nedisning uppträder främst i 
kallt klimat och ofta på högre höjder, men kan även inträffa i samband med speciella 
väderförhållanden, som dimma/hög luftfuktighet följt av frost samt underkylt regn. 
Idag finns det inga krav på regelbunden tillsyn av vindkraftverken när det gäller 
säkerhet. Det är också oklart vilka säkerhetsföreskrifter som gäller för branschen. Det 
förs inte heller någon officiell statistik över skador och olyckor vid vindkraftverk. 
Arbetsmiljöverket har påbörjat en förstudie om säkerhetsfrågorna ur 
arbetsmiljösynpunkt som grund för sitt tillsynsarbete. 
 
Erfarenheter och riktlinjer 
För att minimera risker för att allmänhet och egendom ska komma till skada är det 
lämpligt att det finns ett riskavstånd mellan ett vindkraftverk och platser där människor 
ofta vistas.  
Inom arbetsmiljöområdet har den brittiska vindenergiföreningen tillsammans med 
motsvarigheten till Arbetsmiljöverket utarbetat ”Health and Safety Guide-Lines”. Något 
motsvarande dokument finns ännu inte utarbetat på svenska. De brittiska 
rekommendationerna inkluderar såväl land- som havsbaserad vindkraft. Förhållanden 
som är specifika för kalla klimat som t.ex. iskast, behandlas inte. 
I ett EU-forskningsprogram(WECO) om vindkraftsproduktion i kallt klimat har ett 
riskavstånd tagits fram för iskast. Slutresultatet av WECO-projektet med 
rekommendationer för roterande respektive stillastående vindkraftverk finns redovisat i 
”Svenska erfarenheter av vindkraft i kallt klimat – nedisning, iskast och avisning”, 
Elforsk rapport 04:13. 
Beräkningsmetoden ger ett högsta riskavstånd på cirka 350 meter vid en maximal 
vindhastighet på 25 m/s vilket ligger under de rekommenderade värdena för avstånd på 
grund av buller. 
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Störningar 
Ljud 
Ljud från vindkraftverk är av två typer: mekaniskt ljud från växellåda eller generator 
och aerodynamiskt ljud från vingarna. Mekaniskt ljud är sällan något problem numera 
på grund av tekniska förbättringar. Det som generellt upplevs störande är det 
”svischande” aerodynamiska ljudet. Aerodynamiskt ljud från vingarna uppstår när 
vingarna sveper i vinden och passerar tornet. Det aerodynamiska ljudet har blivit 
mycket lägre de senaste tio åren, främst tack vare bättre design av turbinbladen. Större 
vindkraftverk upplevs också ofta som tystare på grund av den högre höjden. 
Bakgrundsljud kan i vissa fall maskera ljudet från vindkraftverken. Forskning pågår om 
maskering av ljud från vindkraftverk genom vindinducerat bakgrundsljud. 
Lyssningstest har genomförts för att man velat studera vid vilka nivåer maskering sker. 
Försök görs också att ta fram beräkningsmetoder för maskering. 
Berg och höjder kan ge lä hos boende, vid vissa vindriktningar, och då kan det naturliga 
bakgrundsljudet bli förhållandevis lågt och maskeringen försvinna. Denna effekt kan 
uppträda i kuperad terräng exempelvis om vindkraftverk är belägna på berg med 
bebyggelse i en intilliggande dalgång. 
Det kan finnas anledning att ta hänsyn till detta i de fall vindhastigheten vid bebyggelse 
är i storleksordningen 50 procent lägre än vid vindkraftverket/ vindkraftsanläggningen. 
Källbullret varierar med vinden och effekten på vindkraftverket. 
Vilket ljud som når fram till mottagaren beror dock på vindriktning och andra 
meterologiska förhållanden. 
Ljudnivån avtar med avståndet från ett vindkraftverk. Detta beror i första hand på att 
ljudenergin fördelas över ett allt större område. Ljudutbredningen påverkas även av de 
meteorologiska förhållandena, främst vindförhållanden och lufttemperatur. Dessutom 
påverkas ljudutbredningen av markens egenskaper, i form av markdämpning. 
För vindkraftverk där bullerkällan är placerad på hög höjd över marken, 100 m eller 
ibland mer, blir dock markdämpningen mycket beroende av de meteorologiska 
förhållandena. 
Vatten är akustiskt sett mycket hårt, vilket innebär att ljudvågorna reflekteras effektivt 
och dämpningen blir betydligt mindre över hav och sjö än över land. Ljudabsorptionen i 
luften varierar med frekvens, fuktighet och temperatur på ett komplext sätt. 
Nära vindkraftverket kan det ”svischande” ljudet från bladen ha en nästan väsande 
karaktär. 
På större avstånd blir ljudet dovare. Detta beror på att frekvensspektrat förändras på 
grund av luftabsorptionen. Luftdämpningen avtar med ökande relativ fukthalt. 
 
Beräkning av ljudutbredning 
I Naturvårdsverkets rapport 6241 beskrivs också olika modeller för beräkning av ljudets 
utbredning dels över land, dels över vatten. 
Det mest förekommande programmet vid beräkning av ljudutbredning från 
vindkraftverk i Sverige och många andra länder är WindPro. För att utföra beräkningar 
enligt den svenska modellen krävs det olika data. Dessa data tillhandahålls av 
vindkraftsverkstillverkare efter datorsimulering och mätning i fält. En del tillverkare är 
sena med att få fram data och för de modernaste verken finns endast datorsimulering att 
tillgå. 
Det finns påtagliga risker att beräkningsmodellerna inte alltid stämmer i praktiken vid 
enskilda hus. Därför är det av stor vikt att det finns styrsystem i vindkraftverken så att 
det enkelt går att sänka ljudet om ljudnivåerna visar sig vara för höga vid vissa platser. I 
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moderna vindkraftverk kan man göra detta genom att låta datorer i ett eller några verk 
styra driften om ljudnivåerna skulle bli för höga. 
 
Riktvärden 
Riktvärdet för buller utomhus från vindkraftverk som tillämpas vid 
tillståndsmyndigheternas bedömning är i de flesta fall 40 dBA. 
Någon mer omfattande utvärdering av störningar från vindkraftverk har inte gjorts. 
Däremot har flera mindre studier gjorts, bland annat en studie vid avdelningen för 
miljömedicin, Göteborgs universitet: 
• Störningar från vindkraftverk: undersökning bland människor boende i närheten av 
vindkraftverk. Av denna framgår att andelen störda av buller ökade med stigande 
ljudnivå och att 20 % upplevde sig som mycket störda vid ljudnivån 37,5-40 dBA. Av 
hänsyn till detta bör ett riktvärde på 40 dBA utomhus vid bostäder inte överskridas.  
För vissa områden där ljudmiljön är särskilt viktig och där en bullerfri miljö 
eftersträvas, exempelvis i friluftsområden där låg bullernivå utgör en särskild kvalitet, 
bör värdet vara lägre än 40 dBA. 
Vissa vindkraftverk alstrar buller i form av rena toner. Om ljudet innehåller rena toner 
bör riktvärdet vara 5 dBA-enheter lägre. Det beror på att rena toner upplevs mer 
störande än annat buller. Buller som innehåller rena toner är lättare att uppfatta även i 
kombination med annat ljud. Detta medför att buller från vindkraftverk som innehåller 
rena toner inte så lätt maskeras av det naturliga vindbruset. 
 
Skuggor, reflexer och ljus 
Vindkraftverk kan precis som andra höga strukturer, som träd och byggnader, kasta 
skugga när solen skiner. Men vindkraftverk ger dessutom upphov till en roterande 
skugga som rör sig snabbt och kan skapa irritation om den till exempel rör sig över ett 
fönster. Rörliga skuggor på en vägg inomhus i ett rum, kan efter en tid ge 
stressreaktioner. Skuggstörningar påverkas främst av väder, vindriktning, solstånd, 
topografi och anläggningens driftstid. 
Skuggor och reflexer är två begrepp som lätt blandas ihop. Reflexer uppstår då solljuset 
speglas på rotorbladen så att ljuset uppträder som ”solkatter”, som kan blända eller störa 
människor. Numera är rotorbladen målade med antireflexbehandlad färg och problem 
med reflexer ska inte behöva förekomma idag. 
Det är de långa växlande skuggorna som uppstår vid lågt stående sol som är mest 
störande. 
Risken för störning är störst då vindkraftverken placeras sydost-sydväst om objektet. 
Skuggorna är uppfattbara på ca 1,5 km avstånd, men då endast i form av en diffus 
ljusförändring. Var den absoluta gränsen är svårt att avgöra, men erfarenheten visar att 
på 3 km avstånd uppfattas ingen skuggeffekt. 
Någon vetenskaplig utvärdering av hur stort problemet med periodisk skuggbildning 
från vindkraftverk är har inte gjorts i Sverige och det finns inte heller någon officiell 
dokumentation om störningsgrader. De fakta och bedömningar som finns bygger främst 
på tyska erfarenheter och bestämmelser. Bristen på litteratur i ämnet kan bero på att 
äldre verk var lägre och av bullerskäl krävde så stora avstånd att skuggproblem inte 
uppstod. Moderna verk är mycket högre och dessutom tystare vilket innebär att det 
skuggningspåverkade avståndet blir längre än bullerskyddsavstånden i de mest utsatta 
väderstrecken. Det är därför viktigt med studier av skuggstörning för att få mer kunskap 
i frågan. 
Det maximala avståndet som en skugga kan synas beror på vindkraftverkets navhöjd 
och rotordiameter. Vidare varierar skuggans längd med siktförhållandena. Skuggans 
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utbredning under klara vinterdagar kan bli betydligt längre än under klara sommardagar. 
Skuggan syns på längre avstånd på en vertikal yta än på en horisontell. 
 
Maximal skuggutbredning från vindkraftverk 
 
Sommar    Vinter 

 
 

Navhöjd Rotordiameter Horisontal Vertikal Horisontal Vertikal 
 

25 25 200 m 350 m 300 m 700 m 
50 50 300 m 700 m 600 m 1250 m 
75 75 500 m 1100 m 850 m 1800 m 

100 100 600 m 1375 m 1100 m 2300 m 
125 120 700 m 1650 m 1300 m 2700 m 
 
Riktvärden 
Det finns inga fasta riktvärden för skuggeffekter från vindkraftverk. Det har dock i 
praxis arbetats fram en rekommendation som ursprungligen kommer från Tyskland 
(förordningen WEA-Schattenwurf-Hinweise). Den innebär att den teoretiska skuggtiden 
för störningskänslig bebyggelse inte bör överstiga 30 timmar per år och att den faktiska 
skuggtiden inte bör överstiga 8 timmar per år och 30 minuter om dagen. Ett 
tillståndsbeslut enligt miljöbalken kan villkoras enligt denna praxis. 
Tillsynsmyndigheten kan då besluta att verket ska stängas av vid vissa tider. 
 
Åtgärder 
Den enklaste åtgärden för att undvika störande skuggor är att lokalisera verken i 
väderstreck och på avstånd som inte ger störningar. Störningsrisken minskar eller 
försvinner om verken placeras norr om störningskänsliga objekt. 
En annan lösning är skuggurkoppling, dvs. att verken helt enkelt kopplas ur under den 
känsliga perioden. Vindkraftverk har idag avancerade styr- och reglersystem och det 
finns program och komponenter som gör det möjligt att styra och begränsa 
skuggutbredning. 
 
Ljus 
I och med att vindkraftverken blivit högre fordras hindermarkering allt oftare, t.ex. 
blinkande högintensivt ljus om vindkraftverken är högre än 150 meter. 
Detta innebär att ljusmarkeringar från vindkraftverk kan störa boende både dag- och 
nattetid. Det finns idag inga riktlinjer för störningar men det är viktigt att vid 
presentationer, visualiseringar etc. försöka beskriva ljusfenomenen så riktigt som 
möjligt. 
 
Landskap 
Vindkraften och landskapet 
Vindkraftverk utgör en ny typ av industriell arkitektur som till skillnad från många 
andra element i landskapet avviker i form och i höjdskala. Genom sin storlek och 
rotorbladens ständiga rörelse blir de visuellt dominerande inslag i landskapsbilden – 
ofta över stora arealer. 
Utvecklingen går mot allt större och högre verk, och tidigare orörda eller lågt 
exploaterade områden med goda vindförutsättningar är föremål för etableringsintresse. 
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Utbyggnaden av vindkraften kommer att förändra landskapet. Det är av största vikt att 
denna förändring genomförs medvetet med hänsyn till varje landskaps unika betydelse 
idag och i framtiden. 
Vissa landskap kan vara särskilt känsliga för vindkraft, medan vindkraftverk i andra 
landskap kan tillföra nya värden. Stor omsorg måste därför läggas vid lokalisering och 
utformning av både parker och enstaka verk. 
 
Demokratisk process 
Landskapet har stor betydelse för medborgarnas vardagsliv och bygdernas och 
kommunernas identitet. 
Därför är det viktigt att förändringen av landskapet sker i en demokratisk process där 
olika anspråk och synsätt kan komma fram. Detta är viktigt både för att få en god 
hushållning med landskapets värden, men också för att få acceptans hos en bredare 
allmänhet för utbyggnad av vindkraften. 
 
Landskap 
Landskapet är ett resultat av de naturgeografiska förutsättningarna tillsammans med 
människans verksamheter på en plats, genom historien fram till dagens användning. 
Landskapet tillhör alla och är ett levande arkiv, ovärderligt för att vi ska kunna förstå 
och förklara vår historia. 
I landskapet möts många olika slags värden – kulturhistoriska, ekologiska, estetiska, 
sociala och ekonomiska. Begreppet landskap används i olika skalor, från den lokala 
bygden till det regionala, och omfattar såväl det anlagda som det 
ursprungliga/naturgivna. 
 
Hur landskapet uppfattas handlar om relationen mellan människa och plats. Upplevelser 
är inte bara visuella utan handlar även om ljud, lukt, känsla, minnen och associationer. 
 
I den europeiska landskapskonventionen definierar Europarådet landskap som: 
 
– ett område sådant det uppfattas av människor och vars karaktär 
är resultatet av påverkan av och samspelet mellan naturliga och/eller mänskliga faktorer. 
 
Enligt landskapskonventionen är landskapets ständiga förändring en naturlig del av 
landskapets utveckling. Konventionen har också en tydlig demokratisk aspekt. Den 
lyfter fram landskapets sociala betydelse och understryker vikten av att människor kan 
delta aktivt i värdering och förvaltning av landskapet. 
 
Vindkraftens påverkan på landskapet 
Den kraftiga utbyggnad av vindkraften som vi nu står inför kommer att medföra stora 
förändringar för våra landskap. 
Ett vindkraftverk behöver, för att vara lönsamt, stå vindexponerat, dvs. i öppna 
områden, och dessutom gärna högt placerat. 
Vindkraftparker innebär en helt ny typ av landskap men även mindre grupper och 
enstaka vindkraftverk utgör alltid tydliga objekt i landskapet. De kontrasterar med sin 
färg och form mot sin bakgrund och drar med sina roterande turbinblad lätt till sig 
blickarna. 
Vindkraftverk är också mycket storskaliga i förhållande till andra objekt i landskapet 
trots att den markyta som upptas av fundamentet är liten. 
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I ett lokalt perspektiv kan vindkraftverken påverka den biologiska mångfalden, t.ex. 
genom påverkan under byggtiden och genom grundläggning och ledningsdragning och 
vägdragning. 
Fåglar och fladdermöss riskerar att kollidera med vindkraftverk, och vissa fågelarter kan 
upphöra med att söka föda, rasta eller häcka nära vindkraftverk. 
Vindkraftverken med kringanläggningar kan också påverka den kulturhistoriska 
mångfalden om t.ex. forn- och kulturlämningar måste tas bort. 
 
Risker och möjligheter 
Vindkraftverken medför buller och skuggor, och kan också innebära ljusstörningar på 
grund av hindermarkering. Detta påverkar människors upplevelse av landskapet och 
därmed landskapets attraktivitet och användbarhet. 
Detta får konsekvenser inte bara för människornas livsmiljö utan även t.ex. för 
landskapets optionsvärde för lokal och regional tillväxt. 
 
Landskap fria från buller och andra störningar kan vara en bristvara såväl i städer och 
tätorter som på landsbygden. Om vindkraftverk etableras på ett okänsligt sätt, finns det 
risk för att historiska värden och affektionsvärden skadas liksom andra miljökvaliteter 
som t.ex. tystnad. 
 
Samtidigt kan vindkraften i sig ge upphov till en positiv utveckling av våra landskap. 
Vindkraften är en förnybar energikälla som i ett större perspektiv skapar förutsättningar 
för att landskapets naturvärden kan bestå och kanske också förbättras. Vindkraftverk 
kan understryka karaktärsdrag hos landskapet och ha en positiv effekt på hårt 
exploaterade områden genom att vara en symbol för ren energi. Vindkraft kan bidra till 
lokal tillväxt och arbetstillfällen som ger möjlighet till fortsatt förvaltning av landskapet. 
Vindkraft kan utgöra en möjlighet till ekonomisk och social samverkan mellan 
markägare som vill satsa på vindkraft och minska energikostnader. 
 
Landskapsanalys 
För att ta tillvara landskapets värden vid avvägningar och bedömningar av lokalisering 
av vindkraft, på både översiktlig nivå och projektnivå, är landskapsanalys ett viktigt 
redskap. I landskapsanalysen redovisas landskapets förutsättningar, karaktärer och 
kvaliteter, vilka ställs mot eventuella krav och påverkan på landskapet. 
En landskapsanalys kan göras i olika sammanhang med syfte att undersöka något, till 
exempel förutsättningar för vindkraft i ett område, i en kommun eller i ett landskap. 
 
Varför landskapsanalys? 
I en landskapsanalys kan man redovisa och förtydliga kulturhistoriska, ekologiska 
och/eller visuella sammanhang: Varför ser det ut som det gör? Vilken betydelse har de 
olika delarna? Vilka samband finns? Analysen kan också hjälpa till att lyfta fram värden 
och avgöra hur värdefull en viss miljö är: Är den sällsynt, typisk, viktig för en viss art 
eller epok i historien? 
 
För att nå syftet med landskapsanalysen vid vindkraftsetablering bör man ofta tillämpa 
olika analysmetoder som redovisar och tar ställning till landskapets naturgeografiska 
såväl som kulturgeografiska förutsättningar, visuella och symboliska värden och 
karaktärer. 
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Att använda GIS (geografiska informationssystem) kan vara lämpligt vid kartering och 
analys för att underlätta hanteringen av underlag som redan ligger digitalt, kunna 
hantera olika skalnivåer, samt för att göra materialet tillgängligt i andra sammanhang än 
just landskapsanalysen. 
 
Landskapsanalysen bör ses som en del av planeringsprocessen och inte bara som ett rent 
kunskapsunderlag. Den behöver få en legitimitet för att användas i planerings- och 
beslutsprocessen. De landskapsanalyser som fungerar bäst är de som lägger vikt vid 
processen och därmed också lyckas lyfta fram de avgörande frågorna. Det blir också ett 
resurseffektivt arbetssätt. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att landskapsanalyser för vindkraftsutbyggnad bör: 

• belysa både naturmiljö, kulturmiljö och visuella aspekter 
• vara möjliga att kommunicera under arbetets gång – en öppen process 
ger engagemang och legitimitet 
• kunna användas i olika skalor så att man får en koppling mellan 
landskapsanalysen på den översiktliga nivån och den mer lokala nivån 
• kunna vara möjliga att genomföra även med mer begränsade resurser 
• materialet (kartor, text, visualiseringar m.m.) ska vara lätt att förstå 

 
Landskap med olika visuell karaktär anses också ha olika förutsättningar för 
vindkraftsetablering. 
• Skala 

Ett småskaligt landskap är oftast mindre tåligt för en storskalig vindkraftsetablering 
än ett storskaligt slättlandskap, eftersom det förs in en ny skala/storlek i det 
småskaliga landskapet. I ett storskaligt kustlandskap kan karaktären förtydligas, 
medan ett småskaligt eller historiskt landskap kan förlora sin karaktär. Det är en 
fördel för vindkraftsetablering om det finns få referenser till den mänskliga skalan. 
Ofta försämras storleksuppfattningen då det inte finns några referenser i närheten. 
Om anläggningen t.ex. befinner sig längre bort från oss uppfattar vi det i landskapets 
skala. 

 
• Komplexitet 

Ett komplext landskap kan resultera i att vindkraftsanläggningen utgör ett element i 
mängden och därför blir en del av komplexiteten. Samtidigt finns det också en risk 
att vindkraftverk innebär det där sista elementet som gör att landskapet blir för rörigt, 
för kaotiskt. 

 
• Rumslighet 

Topografi, skog och bebyggelse skapar olika rum i landskapet som kan vara mer 
eller mindre tydligt avgränsade. Genom att inte låta en vindkraftsanläggning sträcka 
sig över flera landskapsrum utan hålla den inom ett avgränsat område, ger man 
anläggningen en tydlig lokalisering. Forskningsstudier visar också att allmänheten 
föredrar enhetliga anläggningar med en tydlig avgränsning. 

 
• Öppenhet – slutenhet: 

Höjder och vegetation ökar ofta den visuella tåligheten genom att de placerar 
vindkraftsanläggningen i bakgrunden medan ju öppnare landskapet är desto längre 
syns vindkraftverken och påverkar större områden. Vindkraftverk syns mycket väl 
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över vatten och påverkar kusten över stora avsnitt. Om kustlinjen buktar kan effekten 
bli särskilt tydlig. 

 
• Karaktärselement och landmärken 

Vindkraftverk kan också genom sin skala och rörelse dominera över och konkurrera 
ut enskilda landmärken eller karaktärselement. 

 
• Riktning 

Landskap med påtaglig riktningsverkan ger vissa förutsättningar för hur 
vindkraftanläggningar kan anpassas till den övergripande topografin. En sådan 
riktningsverkan finns bland annat i dalgångar, vid jordbruksslätter som övergår i en 
markant ås/horst och i sprickdalslandskap. Lämplig anpassning i dessa 
landskapstyper bedöms vara att placera rader eller långsträckta grupper av 
vindkraftverk längs riktningen i landskapet. 

 
Kulturmiljövärden 
Påverkan och avvägning 
De frågeställningar som diskuteras i landskapsavsnittet vad gäller kunskapsvärden, 
upplevelsevärden och bruksvärden motsvarar i stora delar vad man behöver veta även 
för kulturmiljöer vid planering för vindkraftsutbyggnad. 
Aktuella frågor vid analys av påverkan och vid avvägning av hur kulturmiljön i 
landskapet ska kunna brukas och upplevas i framtiden kan t.ex. vara: 
• Vilka kulturmiljöer är olämpliga för vindkraft? 
• Vilka kulturmiljöer är känsliga för vindkraft och kan kräva särskilda 
skyddszoner? 
• Vilka kunskaps-, bruks-, upplevelse- eller andra värden i landskapet riskerar att gå 
förlorade vid en vindkraftsetablering? 
• Vilka värden kan skapas, t.ex. landmärken eller symbolvärden? 
 
Naturvärden 
Forskning och erfarenhet 
Forskningen hittills tyder på att djurlivet påverkas i mycket begränsad omfattning av 
vindkraftverk. 
Fåglar kolliderar som regel inte med vindkraftverk utan väjer undan i sina flyttvägar. 
Däremot finns det indikationer på att fladdermöss oftare krockar med verken. Ute till 
havs tyder mycket på att fiskar inte påverkas av vindkraftverkens ljud och vibrationer. 
De havsbaserade verkens fundament fungerar dessutom som konstgjorda rev och har 
sannolikt positiv inverkan på det marina livet. En vindkraftspark till havs kan också 
bidra till att skapa en skyddszon för fisk och annat djurliv. 
När man försöker bedöma hur vindkraftverken påverkar naturmiljön bör man skilja på 
konkret påverkan på flora och fauna och värden för opåverkade naturlandskap 
(orördhet, ursprunglighet, obruten landskapsbild etc.). 
I praktiken har det dock visat sig svårt att göra en sådan uppdelning, då de allra flesta 
områden av riksintresse, eller av regionalt eller lokalt intresse för naturvården innehåller 
båda typerna av värden. 
En omfattande utbyggnad av vindkraften är generellt positiv för regionala och globala 
naturvärden eftersom den bidrar till minskad växthuseffekt, mindre försurning och 
övergödning, mindre utsläpp av luftföroreningar, dvs. frisk luft, men kan lokalt påverka 
naturvärden negativt. 
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Kunskapsprogrammet Vindval www.naturvardsverket.se/vindval samlar in, bygger upp 
och sprider fakta om vindkraftens påverkan på den marina miljön, människor, djur, 
växter och landskapet. 
 
Lokaliseringen är helt avgörande för hur naturmiljön påverkas vid en 
vindkraftsexploatering. 
Grovt sett kan tre kategorier av områden urskiljas när vindkraft planeras: Områden där 
vindkraft bedöms inte innebära konflikter med naturvårdens intressen, områden där 
vindkraft inte är lämplig med hänsyn till naturvårdens intressen samt områden där det är 
oklart om vindkraft och naturvårdens intressen kan tillgodoses i samma landskap. 
 
Mark och växter 
Uppförandet av vindkraftverk kräver schaktning och gjutning av betongfundament 
alternativt förankring i berg. Dessutom innebär etableringen av en vindkraftanläggning 
lednings- eller kabeldragning, vägdragning samt uppförande av mindre byggnader som 
t.ex. kontroll- och transformatorbyggnader. I många fall utgör just vägdragningen det 
största markingreppet. Det är stor skillnad vad gäller känslighet mellan olika mark- och 
vegetationstyper. 
Sprängning för kabeldragning och byggande av transportvägar innebär bestående 
förändringar av miljön. 
Vid bedömning av påverkan från vindkraftverken på naturmiljön bör man skilja på 
värden för biologisk mångfald och värden för opåverkade naturlandskap (orördhet, 
ursprunglighet, obruten landskapsbild etc.). I praktiken har det dock visat sig svårt att 
göra en sådan uppdelning, då de allra flesta områden av riksintresse, regionalt eller 
lokalt intresse för naturvården ofta innehåller båda typerna av värden. 
En omfattande utbyggnad av vindkraften är generellt positivt för den biologiska 
mångfalden eftersom den bidrar till minskad försurning och övergödning samt minskar 
växthuseffekten. 
De positiva effekterna får man oavsett var verken står, medan det alltid är viktigt att 
placera verken så att värdefullt växt- och djurliv lokalt inte skadas av vindkraftverken. 
 
Landdäggdjur 
Hotade eller sällsynta arter i ett område kan kräva särskild hänsyn. Kontakt bör i så fall 
tas med länsstyrelsen eller Naturvårdsverket. 
 
Fåglar 
Vid vindkraftsetablering på land bör man tills vidare undvika lokalisering i 
fågelskyddsområden, längs de viktigaste flyttfågelstråken, i de viktigaste rast- och 
födosökområdena och i områden som är kända för stora flyttfågelsträck. Rovfåglar kan 
vara känsliga för lokalisering intill häckningsplatser. 
Det finns skäl att iaktta stor försiktighet med att bygga vindkraftverk i och i närheten av 
vissa andra områden som är särskilt viktiga för olika fågelarter. En bedömning bör ske i 
varje enskilt fall i samband med planering och tillståndsprövning av 
vindkraftsanläggningar. 
Sådana områden som motiverar extra stor försiktighet är: 
• de särskilda skyddsområdena enligt ministerrådets fågeldirektiv 42, som ingår i det 
europeiska ekologiska nätverket Natura 2000 
• våtmarker och vattenområden som är av internationell betydelse enligt Convention on 
Wetlands (Ramsarkonventionen) 
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Det är minst risk för kollision i grupper/parker av vindkraftverk med ett inbördes 
avstånd mellan verken på 400 meter (inte för korta avstånd) och med stora 
långsamroterande verk. En buffertzon på 250-800 meter kring kända fågelområden 
rekommenderas. 
Det är också viktigt att anläggningen byggs vid en sådan tidpunkt att för fågellivet 
känsliga perioder undviks, främst häckningstid, men även flyttningstid. 
Under drifttiden bör underhåll och service av anläggningarna minimeras under för 
fåglarna känsliga perioder. 
 
Fladdermöss 
Fladdermöss har långsam reproduktionstakt och är i detta avseende känsligare för ökad 
dödlighet än fåglar. Att fladdermöss dödats vid vindkraftverk har uppmärksammats i 
olika studier. Jagande fladdermöss attraheras av ansamlingen av insekter som samlas 
runt vindkraftverken på grund av värmeutstrålningen. 
Största riskerna för fladdermössen finns troligen längs vissa kuster och i andra områden 
som har rik tillgång på insekter, speciellt på hösten. Det har visat sig att flyttande arter 
drabbas hårdare än andra. 
När fladdermöss på sträckflykt bara passerar enstaka vindkraftverk, flyger de oftast på 
så låg höjd att risken för kollisioner bör vara liten. Vad som händer när fladdermöss 
passerar stora vindkraftsparker till havs är ännu helt okänt, eftersom det ännu inte 
uppförts någon park. 
Det är vid svaga vindar när insekter ansamlats som fladdermöss lockas att jaga högre 
upp i höjd med rotorbladen och risken kan bedömas som stor. 
En kartläggning av eventuell förekomst av fladdermöss och deras sträckningsvägar ska 
ingå i miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Friluftsliv och turism 
I områden som tydligt avsatts, t.ex. i en kommuns översiktsplan för att gynna rörligt 
friluftsliv, där opåverkad och tyst miljö är ett viktigt syfte och/ eller i områden som 
avsatts för att bevara en opåverkad landskapsbild (t.ex. ett ålderdomligt småskaligt 
landskap) är det ofta olämpligt med vindkraft. 
Det är viktigt att ta hänsyn till områdets areal, topografi, vegetation samt de aktiviteter 
som utövas i området och som ska prioriteras när vindkraft planeras i eller i anslutning 
till friluftsområden. I områden för t.ex. fiske, vandring och turskidåkning bör stor 
hänsyn tas till friluftslivet, och vindkraftsanläggningar bör helst undvikas där. 
I friluftslivsområden där låga ljudnivåer är en viktig kvalitet kan ljudnivån 35 dB(A) 
vara ett lämpligt riktvärde. 
Vid planering av vindkraftverk bör samråd ske med friluftsorganisationer som har 
verksamheter i och i närheten av de områden som planeras för vindkraftverk. Vindkraft 
bör dock kunna etableras i friluftslivsområden där friluftslivsvärdena endast är knutna 
till ”anläggningsberoende” aktiviteter, t.ex. utförsåkning (och inte till rörligt friluftsliv, 
som skid- och vandringsturer) eller till motorbåtsport. 
 
I områden som upplevs som opåverkade eller i kulturmiljöer med särskilda 
upplevelsevärden och dit människor söker sig för rekreation kan själva förekomsten av 
anläggningar av typen vindkraftverk upplevas som störande. 
Det kan minska områdets dragningskraft, särskilt inom kustnära områden och i 
fjällkedjan. 
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Jord- och skogsbruk 
I princip är markområden mellan vindkraftverk fortsättningsvis användbara för jord- 
och skogsbruk. Verken i sig tar upp liten markyta. Anläggningarna inklusive fundament, 
vägar, kabeldragning, transformatorer och dyl. bara upptar 1–2 % av en vindkraftparks 
totala areal. 
Framdragning av servicevägar i kuperad skogsterräng ianspråktar produktionsarealer 
men kan gynna skogsägaren genom att marken blir mer tillgänglig för fordon. 
Möjligheten att kombinera jord- och skogsbruk med utbyggnad av vindkraft är 
gynnsamma. 
De goda förutsättningarna har flera orsaker: jordbruken har mark, ofta hög egen 
elanvändning, möjlighet att ta teknisk service och administration på entreprenad mm. 
Vid mindre anläggningar förekommer det att åkermark brukas ända fram till tornfoten. 
Det har visat sig att djur på bete vänjer sig snabbt vid regelbundna rörelser och 
skuggeffekter från vindkraftverken . Störningar som påverkar djurhållning har inte 
rapporterats i något fall. 
Många vindkraftsetableringar har skett med jordbrukare som ägare eller delägare till 
anläggningen. Att sätta upp vindkraftverk på sin fastighet har blivit en möjlighet att få 
extra inkomster till jord- och skogsbruket. 
Kabelnedläggning i jordbruksmark kan medföra förändringar i markens permeabilitet 
(dränering). Detta kan oftast minimeras genom att förlägga matarkablarna utmed 
tillfartsvägarna. Motsvarande dräneringsproblem kan även uppstå i skogsbruksmarker. 
 
Totalförsvar 
Totalförsvarets riksintresse utgörs av två olika områden: områden som kan redovisas 
öppet, exempelvis övnings- och skjutfält och flygflottiljer, och områden som av 
sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har oftast koppling till spanings-, 
kommunikations- och underrättelsesystem. Vid uppförande av vindkraftverk är det 
främst eventuella hinder för luftfarten och för väderstationer som behöver granskas. 
Om vindkraftverk lokaliseras för nära en radarstation kan det störa väderradarns utfall. 
Vindkraftverk kan även störa väderradar. Dessa objekt omfattas inte av 
sekretess. Försvarsmakten har sju och SMHI fem väderradarstationer som 
samverkar. Det finns internationellt fastlagda riktlinjer om skyddszoner. För 
enstaka vindkraftverk är skyddszonen 5 km runt en väderradar, dvs. inget vindkraftverk 
får uppföras inom denna zon. För en grupp vindkraftverk, dvs. 
två eller flera verk ska samråd ske med Försvarsmakten om verken ligger 
inom en radie mellan 5 och 20 km från en väderradar.  
 
Översiktsplaner remitteras på programstadiet och före det officiella samrådet till 
Högkvarteret. 
Detaljplaner för vindkraft (samt detaljplaner som medger byggnadshöjder över 20 m 
utanför tätort och 90 m i tätort) remitteras på programstadiet. Detaljplaner bör innehålla 
information om belysningskrav. 
Även om Försvarsmakten yttrat sig i översiktsplanen behöver en hinderprövning göras i 
bygglovskedet eftersom det kontinuerligt sker förändringar i Försvarsmaktens system. 
 
Luftfart 
Höga byggnadsverk som vindkraftverk kan påverka luftfarten negativt. Luftfartens 
intressen omfattar inte bara området runt flygplatsen, utan även den luftfartsutrustning 
som finns ute i terrängen i form av radiostationer, navigeringshjälpmedel av olika slag 
samt radarstationer. 
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Mellan dessa objekt kan det även finnas radiolänkstråk. Området som begränsar 
byggnadshöjderna är unikt för varje flygplats och avgränsas av resp. flygplats. Regler 
för detta finns i Luftfartsstyrelsens bestämmelser. 
Vindkraftens effekter på flyget kan variera mycket från fall till fall. Bland annat måste 
hänsyn tas till vilken teknik flygplanen använder och hur terrängen på platsen ser ut. 
Detta innebär att när man planerar att uppföra vindkraftverk måste samråd ske med 
Luftfartsverket samt berörda flygplatser. 
Alla byggnadsverk med en höjd av 40 meter eller högre ska vid uppförandet anmälas till 
Luftfartsstyrelsen. 
Försvarsmaktens behov av att yttra sig över flyghinder från 20 m och uppåt kommer att 
kvarstå. 
 
Hindermarkering 
Vindkraftverk ska hindermarkeras i enlighet med Transportstyrelsens föreskrifter 
(LFS 2008:47). Enligt dessa ska vindkraftverk som har en höjd upp till 150 meter 
markeras med vit färg samt med blinkande medelintensivt rött ljus under skymning, 
gryning och mörker. Vindkraftverk som är 150 meter eller högre ska markeras med vit 
färg samt med blinkande högintensivt vitt ljus under hela dygnet. 
 
Civil telekommunikation 
Post- och telestyrelsen (PTS) har ett centralt ansvar för riksintressen inom civil 
telekommunikation. PTS kan – om uppgifterna är ickesekretessbelagda – lämna 
uppgifter om radiooperatörer inom angivet geografiskt område för 
vindkraftverksoperatören. 
Vindkraftsoperatören bör ta kontakt med respektive operatör/nätägare när en anläggning 
planeras. Det är lämpligt att PTS via berörd länsstyrelse ges möjlighet att lämna 
synpunkter på förslag till översiktsplaner för vindkraft samt innan beslut om bygglov 
tas. 
 
Avstånd till vägar och järnvägar 
Avståndet till allmän väg bör enligt Vägverket vara minst totalhöjden, dock minst 50 
meter oavsett vägtyp. 
Intill järnvägar bör enligt Banverket avståndet mellan järnvägsbank/ kontaktledning 
vara minst totalhöjden på vindkraftverket, dvs. tornhöjd plus halva rotorbladsdiametern, 
dock minst 50 meter. 
 
Markägar- och genomförandefrågor 
Etablering av vindkraftverk kräver tillstånd från markägare. 
Ägaren av den mark som är möjlig att etablera vindkraft på har en stark ställning i ett 
vindkraftsärende och avgör i praktiken om ärendet skall gå vidare. Hittills har i många 
fall markägarnas inställning styrt var etablering sker. 
Marken upplåts vanligen genom arrendeavtal. Arrendeavtalet bör gälla för den tid som 
ansökan, projektering, uppförande och driftsfas omfattar. Livslängden på ett 
vindkraftverk har bedömts till minst 20 år. Tiden från ansökan fram till färdigt 
vindkraftverk uppgår ofta till ca 5 år. Är det fråga om större vindkraftsanläggningar med 
flera maskiner ökar anläggningstiden. 
Arrendeavtalet bör därför löpa på minst 25 år. 
Konkurrensen mellan olika exploatörer är ofta stor inom områden utpekade som möjliga 
för vindkraftsetablering i kommunala översiktsplaner. 
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Exploatörer letar därför aktivt efter intresserade markägare, t.ex. genom direkta utskick 
till markägare inom vissa områden eller genom annonsering i dagstidningar. Det 
förekommer också att flera vindkraftsintressenter ansöker om tillstånd för uppförande 
av vindkraftsanläggningar inom samma markområde. 
 
För att undvika parallella ansökningar från vindkraftsintressenter – och onödigt 
dubbelarbete för myndigheter – är det en fördel om offentliga fastighetsägare med mark 
lämplig för vindkraftsutbyggnad själva driver processen i samverkan med kommuner 
och länsstyrelse 
 
Om flera markägare inom ett område är intresserade av att uppföra vindkraftverk, är det 
ut flera aspekter lämpligt att göra en sammanhållen anläggning. Detta kan lösas genom 
olika avtal mellan markägare. SERO (Sveriges Energiföreningars Riksorganisation) har 
lanserat begreppet ”vindupptagningsområde” kring ett vindkraftverk. Det utgörs av en 
cirkel med 4 eller 5 rotordiametrars radie kring kraftverket. Inom det området kan ingen 
annan sätta upp något vindkraftverk utan att produktionen skulle påverkas negativt för 
båda verken. Det är då skäligt att den som äger mark inom vindupptagningsområdet 
också får del av markersättningen i relation till berörd mark.  
I visa fall skriver därför exploatören arrendeavtal även med omkringliggande 
markägare. 
Arrendeavgiften för markarrendet med grannarna kan avse ersättning för utnyttjande av 
vindenergin inom en angiven radie runtom vindkraftverket. Ett sådant upplägg gör att 
man kommer överens och även minskar risken för överklaganden. 
 
Riksintresse vindkraft, bakgrund och historik 
Nedanstående redovisning är baserad på Länsstyrelsen i Gävleborgs redovisning av sitt 
uppdrag vad avser riksintressen vindkraft. 
Länsstyrelsen analyserade våren 2007 totalt 119 områden på land med goda 
vindförhållanden och föreslog preliminärt 68 områden. Efter kommunremiss kvarstod 
57 områden som blev Länsstyrelsens förslag till Energimyndigheten den 20 april 2007. I 
slutet av december 2007 översände Energimyndigheten kartskikt som visar 
myndighetens förslag till områden som man önskar länens synpunkter på. Tyvärr finns 
ingen förklarande text till de ändringar som gjorts. Underhand har dock framgått att små 
områden under 3 km2 tagits bort. 52 områden på land finns i aktuellt förslag från 
Energimyndigheten. Därutöver finns sex befintliga 
riksintresseområden till havs och ett nytt Östra Finngrundet. 
 
Områdesavgränsning 
Ett riksintresseområdes gränser är grovt dragna och det är innehållet som är det viktiga 
och som ska tillgodoses. Gränserna kan efter översiktsplanering ändras och blir då ett 
nytt ”avtal” mellan kommunen och staten om man är överens. 
Markanvändningsbeslut får inte innebära påtaglig skada på ett riksintresse. 
De områden som nu föreslås som riksintresse rymmer stor utbyggnadspotential. 
Områdena som tillkommer på land, tillsammans med de tidigare beslutade 
havsområdena, rymmer mycket mer än befintligt planeringsmål till 2015 (294 GWh/år) 
samt med stor sannolikhet kommande planeringsmål till 2020. Fler områden kan 
eventuellt i framtiden få riksintressestatus efter ytterligare översyn. 
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Energimyndighetens kriterier beträffande riksintresseområden för 

vindkraft 

- Områden med årsmedelvind på mer än 6,5 m/s, på 72 meters höjd 
 
Undantag 

- Nationalparker (i länets parker finns inte goda vindförhållanden) 
- Obrutna fjäll (4 kap. 5 § miljöbalken, finns inte i länet) 
- Bebyggelseområden enl terrängkartan, med ett skyddsavstånd på 400 m 
- Områden med vattendjup större än 30 meter 
- Områden som är mindre än 1,5 km2 

 
Riksintresseredovisningen är i princip ett sektorsanspråk så det material som redovisas 
är inte avvägt mot andra intressen. De mest kontroversiella och svårgenomförbara 
områdena har undantagits. 
 
 

Planeringskriterier i Gävleborgs län 

Vindkraftsintresset ska in på ett bra sätt i den kommunala planeringen och då är ett 
rimligt urval och avgränsning av områden viktig. 
I det tidigare arbetet med riksintresse till havs användes i hög grad den regionala 
kunskapen. 
Samtliga län i landet som pekat ut riksintresse till havs har gjort fler undantag än 
kriterierna ovan. Det nu aktuella arbetet har främst rört land där riksintresseområden för 
vindkraft saknats. 
I det aktuella arbetet har Länsstyrelsen efter lokalisering av samlade vindområden 
behandlat hinder i form av bebyggelse. Därefter har länsstyrelsen valt att behandla 
områden avsatta för bevarande (värdekärnor). 
Slutligen har ett samlat landskapsperspektiv förts in utifrån regional kunskap. Delar av 
vindområden och hela vindområden, framförallt vid kusten, har fallit bort utifrån denna 
analys. Ofta är det en kombination av olika typer av hinder som begränsat urvalet av 
områden, det största hindret är bebyggelsen. 
Att lokalisera lämpliga områden med goda vindförhållanden och bra förutsättningar i 
övrigt i respektive kommun i länet behövs. Riksintresseområdena visar det nationella 
anspråket. 
Mindre områden av kommunalt intresse bör också utpekas i den kommunala 
planeringen. Det gäller att hitta områden som inte har stora motstående intressen i form 
av bl. a bebyggelse och landskapsvärden. 
 
Vindvärden 

Länsstyrelsen följer det kriterium för årsmedelvind som Energimyndigheten angett. För 
att minska osäkerhet har alla vindområden med 4 eller fler samlade vindvärden dvs 
områden som initialt är större än 4 km2 studerats. De flesta områden har viss spridd 
bebyggelse och gränsar till spridd eller samlad bebyggelse. 
 

Bebyggelseområden bör även omfatta mindre bebyggelsegrupper. 

Länsstyrelsen har inte tillgång till terrängkartan och den är vidare för grov. Enstaka 
separata hus i goda vindområden kan dock accepteras i detta skede. Riksintresse över 
byar kan inte läggas. 
Länsstyrelsen har tidigare buffrat byggnader med 500 meters radie och i förevarande 
arbete med 400 meter. Byggnader från fastighetskartan har tagits med utom 
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ekonomibyggnader samt permanentbebodda fastigheter (register med röstberättigade). 
Denna hindersprövning har varit ett underlag för arbetet. Länsstyrelsen vet av erfarenhet 
att större avstånd i praktiken blir styrande. Boverket har exempelvis använt 700 m. 
Kring tätorter har man ibland använt 1000 m. En grundläggande fråga är vindområdets 
ekonomiska värde och det blir lägre om det finns spridd bebyggelse i området. Våra 
källor om byggnader är dessutom ibland svårtolkade. Det som oftast finns intill och i 
vindområdena är fritidshus och fäbodbebyggelse av mycket varierande karaktär. 
 

Områdesstorlek 

Gävleborg har inte ansett att vindkarteringen har tillräcklig upplösning för att peka ut 
små områden utan anser att den storleksgräns (4-5 km2) som tidigare användes för 
redovisningen till regeringen nu också bör gälla för riksintresseområden. Topografin i 
form av bergkullterräng försvårar bedömning av vad som får plats. 
Ju större vindområdet är ju större är dels sannolikheten att finna goda lägen för verk 
dels värdet av området. Några mindre områden redovisas dock efter ny gränsdragning. 
 
Förutom ovanstående synpunkter på definitioner lägger Länsstyrelsen Gävleborg till 

följande undantag: 

 

Områden enligt 4 kap 2 § miljöbalken. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att Nedre Dalälven enlig 4 kap 2 § miljöbalken kräver 
särskilt hänsynstagande. Sådana områden bör därför i nuläget inte pekas ut som 
riksintresseområden. 
4:2-området är avgränsat relativt snävt i samverkan mellan berörda län. Området är 
kärnan i ett eventuellt blivande Biosfärområde. 
 

Områden enligt 4 kap 1 och 8 §§ miljöbalken, Natura 2000. 

Länsstyrelsen gör bedömningen att dessa områden liksom naturreservaten är viktiga 
värdekärnor (ofta inom större områden som är riksintresse naturvård eller friluftsliv 
enligt 3kap miljöbalken). 
Dessa områden bör därför inte i nuläget pekas ut som riksintresse. 
 

Områden som är naturskyddade eller förväntas bli naturskyddade enligt 7 kap 

miljöbalken är orörda områden ofta med landskapsbildsvärden. 

I vindområdena är de skyddade områdena oftast små enklaver och det är inte rimligt att 
hålla öppet för vindkraft i dessa. Ofta överlappar reservat och Natura 2000 varandra. 
 

Övriga områden som hyser natur- eller kulturvärden eller har stor betydelse för 

landskapsbilden. 

Ofta är det fråga om överlagrade riksintressen för naturvård, friluftsliv och kulturmiljö. 
Dessa har också uppmärksammats i VindGIS som stoppområden. Dessa områden kan 
också vara områden som har stor lokal betydelse bland annat i enlighet med den 
kommunala översiktsplanen. Perspektivet stora opåverkade områden har till del 
hanterats här (se också nedan). 
Punkterna ovan innebär vissa undantag men dessa innebär inte att de värden som finns i 
områdena redan tillgodosetts. Eventuella behov av skyddszoner etc. behöver i alla fall 
behandlas i kommande beslut. 
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Faktorer som Länsstyrelsen Gävleborg inte tagit ställning till vid bedömningen. 

Detta kan innebära att området inte är lämpligt att exploatera för vindkraftändamål. Det 
innebär att avvägningen görs i kommunal planering, tillståndsprövning och bygglov 
 

Andra riksintresseområden. 

Områden som till exempel är riksintresseområden för naturvård eller friluftsliv men som 
inte ingår i undantagna områden enligt ovan. 
 
Tillgång till kraftledningsnätet. 

Det går inte att göra en bedömning om möjligheterna till kraftanslutning i dag och i 
framtiden. 
Länsstyrelsen behandlar därför inte frågan i respektive område. Länsstyrelserna har 
normalt inte kompetens att värdera detta. Boverket har svarat på Gävleborgs 
planeringsunderlag och föreslagit att tillgång till kraftledningsnätet studeras. Det 
ekonomiska värdet påverkas av tillgången och förändras när nätet förbättras. 
 

Försvarsintresset. 

Försvarsintresset samt förhållandet till riksintresseområdena för vindkraft måste avgöras 
på nationell nivå. Detsamma gäller flygintresset. Länsstyrelsen behandlar därför inte 
frågan i respektive område. Gävleborg har fått översiktlig bedömning av försvarsmakten 
av samtliga goda vindområden och man kan konstatera att försvarsintresset kommer att 
stoppa utbyggnad i ett flertal områden oberoende av eventuellt utpekande av riksintresse 
för vindkraft. 
 

Bebyggelse. 

Denna har endast hanterats översiktligt i detta material. Bebyggelsehinder får hanteras 
ytterligare i kommunal planering och i de konkreta ärenden som kommer. 
 

Naturvård, friluftsliv, turism och kulturmiljö. 

Dessa allmänintressen har endast behandlats till viss del i det aktuella materialet. Det 
räcker ofta inte att bara undanta ett naturreservat från utnyttjande som gjorts nu. I vissa 
fall behöver ett visst skyddsavstånd som avgörs senare i det konkreta fallet utifrån 
landskapsbild etc. 
(Frivilligt skyddade områden samt nyckelbiotoper, fornlämningar etc kommer att ligga i 
vissa riksintresseområden och är geografiskt mindre områden som får hanteras i 
konkreta ärenden.) 
Den nya naturvårdspolitiken, liksom skogs-politiken lyfter fram vikten av 
närströvområden vid tätorter. 
 

Ytterligare kriterier att diskutera 

Stora opåverkade områden. 

Hur detta fångas upp av andra utpekade intressen är oklart. Hur hantera större värdefulla 
vilda och tysta områden med få vägar etc? Varken länets kommuner eller Länsstyrelsen 
har ännu systematiskt behandlat frågan. 
 

Resultatet av översynen 

Länsstyrelsen föreslår 2007 ca 70 riksintresseområden d.v.s. områden som 
Länsstyrelsen bedömer ha tillräckliga kvaliteter för vindkraftspark/er. Mindre grupper 
kan lokaliseras på andra platser som inte är av riksintresse. 
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Samtliga Gävleborgs kommuner är berörda av områden med medelårsvind över 6.5 
meter per sekund på 72 meters höjd. Arbetsgången vid översynen har börjat med 
vindförhållandena och då har några få områden fallit bort. Sedan har bebyggelsehindren 
analyserats mer grundligt än för tidigare planeringsunderlag. Här föll ett 10-tal områden 
bort och de flesta övriga vindområden har ytmässigt begränsats av detta kriterium. 
Därefter har 4:2 Nedre Dalälven lett till att några områden tagits bort. När 
naturreservat/Natura 2000 tagits bort från områdena 
minskade ett drygt 20-tal områden i storlek och endast ett har tagits bort helt utifrån 
detta kriterium. 
 
Den regionala bedömningen av samlade värden i landskapet har reducerat antalet 
områden främst vid kusten, där t ex överlagrade riksintressen enligt 3 kap MB beaktats 
(naturvård, friluftsliv, kulturmiljö och yrkesfiske). 
Kommunernas remissvar på planeringsunderlaget 2006 har också påverkat och 
fördjupat den regionala bedömningen. 
 

 
 
LAGSTIFTNING 
 
Översikt 
För landbaserade vindkraftsanläggningar krävs från och med 1 dec 2006 tillstånd enligt 
miljöbalken endast för anläggningar med en samlad effekt över 25 megawatt. 
Mindre anläggningar är i stället anmälningspliktiga. 
För havsbaserade vindkraftverk gäller krav på tillstånd som tidigare. Detta regleras i 
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och miljöskydd. Se bilagan till 
förordningen, under rubriken El, gas, värme och kyla (40.1-4, 40.1-5, 40.1-6). 

• Förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 
 
Det finns många lagar att ta hänsyn till vid uppförande av vindkraftverk. Vissa lagar är 
dock mera centrala, som miljöbalken (MB) och plan- och bygglagen (PBL). Men 
tillståndsprövning eller samråd kan krävas även enligt annan lagstiftning. T ex om 
fornminnen kan komma att ändras eller skadas krävs tillstånd av länsstyrelsen enligt 
kulturminneslagen och för byggande av elektriska starkströmsledningar krävs tillstånd 
enligt Ellagen. Vilka beslut som aktualiseras enligt olika författningar varierar med 
hänsyn till omständigheterna i det enskilda fallet: 
vindkraftsanläggningens utformning, valet av område (lokaliseringen) och ibland 
kommunens vilja att planlägga det aktuella området. 
Miljöbalken (MB) är sedan 1999 huvudlagstiftning på miljörättens område. Balkens mål 
är att främja en hållbar utveckling. Vissa särskilda intressen ska tillgodoses vid 
tillämpningen av balken. Hit hör skyddet för människors hälsa mot olika slags 
störningar (bl.a. buller) och skyddet för naturen (t.ex. landskapsbilden), men också 
hushållningen med energi, t.ex. genom att utvinna energi från vind och andra förnybara 
resurser. 
 
Miljöbalken 
Miljöbalken innehåller olika miljökrav, varav vissa har särskild betydelse för 
lokaliseringen av vindkraftverk och andra anläggningar, främst en lokaliseringsregel i 2 
kap. 4 § och de så kallade hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kap. 
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Hushållningsbestämmelser 
Hushållningsbestämmelserna ger en gemensam grund för både fysisk planering och 
olika prövningsbeslut. Hushållningsbestämmelserna utgör samhällets grundläggande 
synsätt om vad som är god hushållning med den fysiska miljön och skall tillämpas både 
vid prövning enligt miljöbalken och plan- och bygglagen. Bestämmelserna ger 
gemensamma utgångspunkter för intressekonflikter vid ändrad markanvändning. Det är 
också med stöd av dessa bestämmelser vissa områden pekas ut som riksintresse för ett 
särskilt angivet ändamål, t.ex. vindkraft. Den i många fall avgörande miljörättsliga 
frågan vid vindkraftsetableringar kan på ett eller annat sätt härledas tillbaka till 
hushållningsbestämmelserna och det system i vilket reglerna verkar. 
 
Lokaliseringsregler 
Platsen för en verksamhet skall vara lämplig med hänsyn till miljöbalkens mål och dess 
hushållningsbestämmelser. Platsen skall också väljas så att verksamheten kan bedrivas 
med minsta intrång och olägenhet för människor hälsa. Denna s.k. lokaliseringsregel 
gäller givetvis vid ny verksamhet men även vid utvidgningar och omprövningar av 
befintliga verksamheter. 
Vindkraftverk prövas enligt 9 kap miljöbalken bl a på grund av störningar för 
omgivningen i form av estetisk påverkan på landskapet, buller, skuggbildning, risk för 
islossning m.m. Detta sker antingen genom en anmälan eller ansökan om tillstånd för 
uppförande av vindkraftverk. 
Ibland krävs även andra tillstånd enligt balken för vindkraftverk, bl.a. enligt 11 kap 
Miljöbalken om anläggningen ska placeras i vatten. I samband med tillstånd krävs även 
en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Då och på annat sätt i processen garanteras 
inflytande för myndigheter, enskilda och organisationer. 
 
Plan- och bygglagen 
Plan- och bygglagen (PBL) reglerar planläggning av mark- och vattenområden samt 
bygglovprövning och har stor betydelse för lokaliseringen av t.ex. vindkraftverk. 
Kommunen har stor makt över besluten enligt PBL. Planläggning innehåller en 
procedur som garanterar inflytande för länsstyrelse, andra myndigheter och för enskilda 
och organisationer. 
Länsstyrelsen och regeringen har vissa, begränsade möjligheter att styra över den 
kommunala planeringen. Prövningen enligt PBL är från formell synpunkt oberoende av 
den prövning som kan ha skett enligt annan lagstiftning. Men däremot finns som regel 
vid prövning enligt annan lagstiftning en koppling till PBL på så sätt att tillstånd inte får 
lämnas i strid mot detaljplan eller områdesbestämmelser. 
 
Hushållningsbestämmelserna skall tillämpas inte bara vid tillståndsprövningen enligt 
miljöbalken utan även vid planläggning och prövning av bygglov enligt plan- och 
bygglagen. De tillämpas således två gånger. Planerna i sig har därutöver en bindande 
eller styrande inverkan på tillståndprövningen. 
 
Översiktsplan 
Alla kommuner ska enligt PBL ha en översiktsplan som anger kommunens uppfattning 
om användningen av mark- och vattenområdena. Där kan t ex redovisas områden inom 
kommunen som är lämpliga eller olämpliga för vindkraftsetableringar och beskriva 
konsekvenserna av olika alternativ. Planen är inte juridiskt bindande men har en stor 
tyngd som underlag för lokaliseringsöverväganden och tillståndsärenden. 
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En aktuell översiktplan där vindkraften omsorgsfullt behandlats är ofta nödvändig som 
underlag för en prövning av vindkraftsärenden. 
 
Detaljplan och områdesbestämmelser 
Vid vindkraftsetableringar kan kommunen också ställa krav på detaljplan eller att 
områdesbestämmelser skall upprättas. Detaljplaner reglerar markens närmare 
användning inom en begränsad del av kommunen och är juridiskt bindande. 
Områdesbestämmelser är ett sätt att göra översiktsplanens riktlinjer juridiskt bindande 
inom ett avgränsat område. 
Områdesbestämmelser kan dock endast användas för att säkerställa att syftet med 
översiktsplanen uppnås eller att ett riksintresse enligt miljöbalken tillgodoses. 
 
Bygglov 
Det krävs bygglov enligt plan och bygglagen för uppförande av vindkraftverk med en 
rotordiameter överstigande två meter. Vid bygglovsprövningen prövas vindkraftverkets 
läge i detalj, omgivningspåverkan (bl.a. buller, natur- och kulturminnesvård), 
säkerhetsfrågor m m. 
Nedan ges en översikt över systemet för planläggning och prövning av vindkraftsprojekt 
på land och i kustnära vattenområden. 
 
Översikt över systemet för planläggning och prövning av vindkraftsprojekt på 
land och i vattenområden innanför territorialvattengränsen 
 
 
Beslut (författning) och 
beslutande myndighet 

Typ av vindkraft 
som berörs  
 

Överklagan 

Översiktsplan (PBL)  
Kommunfullmäktige 
(Avsaknad av översiktsplan är 
inget formellt hinder mot 
vindkraftverk) 
 

I princip alla slags 
vindkraftverk, 
såväl på land som i 
vatten inom 
territorialgränsen 
Särskilt ansvar att 
ange områden av 
”riksintresse”, t.ex. 
för vindkraftverk 
 

Överklagan 
(laglighetsprövnin
g): 
länsrätt – 
kammarrätt- 
Regeringsrätten 
 

Detaljplan (PBL) 
Kommunfullmäktige 
(Områdesbestämmelser kan 
ibland ersätta detaljplan) 
 

I princip alla slags 
vindkraftverk. 
Lagligt krav på 
detaljplan gäller dock 
bara om vindkraftverk 
”får betydande inverkan 
på omgivningen”, utgör 
”ny sammanhållen 
bebyggelse” eller ska 
”förläggas inom ett 
område där det råder 
stor efterfrågan på mark 
för bebyggelse” 

Överklagan: 
länsstyrelse – 
regering – 
Regeringsrätten 
(rättsprövning) 
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(5 kap. 1 § PBL) 
 

Bygglov (PBL) 
Kommunal nämnd 
 

Om turbinens diameter 
är större än två meter, 
om kraftverket ska 
placeras på ett avstånd 
från fastighetens gräns 
som är mindre än 
höjden på kraftverket 
eller om kraftverket ska 
fastmonteras på 
byggnad 
(8 kap. 2 § 1 st. 6 p. 
PBL) 
 

Överklagan: 
länsstyrelse – 
länsrätt 
– kammarrätt - 
Regeringsrätten 
 

Tilllstånd 
(9 och 11 kap MB) 
Miljödomstolen 
 

Enstaka 
vindkraftverk eller 
gruppstation för 
vindkraft uppförda 
i vattenområde 
med tre eller flera 
vindkraftaggregat 
med en 
sammanlagd 
uteffekt av mer än 
1MW 

Överklagan: 
Miljööverdomstol
en 
 

Tillstånd 
(9 kap MB) 
Länsstyrelse 
 

Enstaka vindkraftverk 
eller gruppstation för 
vindkraft med tre eller 
flera vindkraftaggregat 
med en sammanlagd 
uteffekt av mer än 25 
MW 
 

Överklagan: 
Miljödomstolen – 
Miljööverdomstol
en 
 

Anmälan 
(9 kap MB) 
Kommunal nämnd 
 

Enstaka vindkraftverk 
eller gruppstation för 
vindkraft med en 
sammanlagd uteffekt av 
mer än 125kW men 
högst 25 MW 
 

Överklagan: 
länsstyrelse – 
miljödomstol 
– Miljöverdomstolen 
(prövningstillstånd) 
 

Tillåtlighetsprövning 
(17 kap MB) 
Regeringen 
 

Regeringen får i vissa 
fall förbehålla sig rätten 
att pröva tillåtligheten 
av en anläggning under 
vissa förutsättningar. 
Kommunen kan också 
begära att regeringen 
prövar gruppstationer 
för vindkraft med tre 

Överklagan: 
Regeringsrätten 
(rättsprövning) 
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eller flera 
vindkraftsaggregat med 
en sammanlagd uteffekt 
av minst 10 MW. 
 

Samråd 
(12 kap 6§ MB) 
Länsstyrelsen 
 

Vindkraftverk som inte 
omfattas av 
anmälnings- eller 
tillståndsplikt enligt 
andra regler i MB och 
som kan komma att 
väsentligt ändra 
naturmiljön. 
 

Överklagan: 
Miljödomstolen – 
Miljööverdomstol
en 
 

 Alla slags vindkraftverk 
som ”på ett betydande 
sätt kan påverka 
miljön” i naturområdet, 
även om det placeras 
utanför 
(7 kap. 28 a § MB). 
 

Överklagan vid 
särskilt beslut av 
länsstyrelsen: 
miljööverdomstol – 
Miljööverdomstolen. 
 

Dispens från 
strandskyddsförbud 
( 7 kap. MB) 
Kommunal nämnd eller 
länsstyrelse 
 

Alla slags 
vindkraftverk som 
inte 
tillståndsprövas 
enligt balken på 
annat sätt, t.ex. 
som ”miljöfarlig 
verksamhet” (i 
dessa fall bedöms 
strandskyddsfråga
n inom ramen för 
prövningen) 
 

Överklagan: 
(länsstyrelse) – 
miljödomstol – 
Miljööverdomstolen 
(prövningstillstånd) 
 

Dispens från förbud inom 
biotopskyddsområde (7 
kap.MB) 
Länsstyrelse 
 

Alla slags 
vindkraftverk som 
”kan skada 
naturmiljön” (7 
kap. 11 § 
MB) 
 

Överklagan: 
miljödomstol – 
Miljöverdomstolen 
(prövningstillstånd) 
 

Dispens från 
Landskapsskyddsförordnande 
Länsstyrelse 
 
 

Alla slags 
vindkraftverk som 
omfattas av 
föreskrifterna i 
förordnandet 
 

Överklagan: 
miljödomstol – 
Miljööverdomstolen 
(prövningstillstånd) 
 

Dispens från föreskrifter 
inom natur- eller 

Alla slags 
vindkraftverk som 

Överklagan: 
(länsstyrelse) – 
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kulturreservat (MB) 
Kommun eller (vanligen) 
Länsstyrelse 
 

omfattas av de 
särskilda 
föreskrifterna (7 
kap. 7 § 2 st. och 9 
§ 2 st). 
 

miljödomstol – 
Miljööverdomstolen 
(prövningstillstånd) 
 

Dispens från föreskrifter 
inom vattenskyddsområde 7 
kap. MB 
Kommun eller länsstyrelsen 
 

Alla slags 
vindkraftverk som 
omfattas av de 
särskilda 
föreskrifterna 7 
kap. 21-22§§ 

Överklagan: 
(länsstyrelsen) – 
Miljödomstolen 
– 
Miljööverdomstolen 
(prövningstillstånd) 
 

Tillstånd till ingrepp i fast 
fornlämning,fornlämningsomr
åde, 
byggnadsminne 
m.m. (kulturminneslagen) 
Länsstyrelsen 
 

Alla slags 
vindkraftverk om 
byggnationen 
innebär att ”rubba, 
ändra eller ta bort” 
en fast 
fornlämning (2 
kap. 12 § 
kulturminneslagen
) 
 

Överklagande: 
länsrätt – kammarrätt 
(prövningstillstånd) – 
Regeringsrätten 
(prövningstillstånd) 
 

Ledningskoncession (Ellagen) 
Energimarknadsinspektionen 
 

Starkströmslednin
gar (2 kap. 1 § 
ellagen och 17 § 
elförordningen) 
 

Överklagan: 
Regeringen – 
Regeringsrätten 
(rättsprövning) 
 

Ledningsrätt 
(ledningsrättslagen) 
Lantmäterimyndigheten 
 

Anslutande 
starkströmsledning 
till alla 
vindkraftverk som 
ska anslutas till 
elnätet och där 
rätten till ledning 
inte lösts genom 
avtal. 
 

Överklagan: 
Fastighetsdomstolen 
- Hovrätten 
 

Hinderprövning mot 
• intrång i luftrummet vid flygplats 
• intrång i övrigt 
Anmälan om hinder högre än 40 m. 
Prövning av skyddsavstånd för 
luftradiosystem. 
Luftfartsverkets regler för civil 
luftfart: BCL- F 2, F 3 BCL-F 4.1 
Svensk Standard SS 447 10 12 
Flygplatschef 
LFV/ANS 

 I praktiken alla 
vindkraftverk 
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Luftfartsstyrelsen 
 
Tillstånd för anslutning till 
allmän väg 
(Väglagen) Vägverket 
 

Alla vindkraftverk där 
ny anslutning till allmän 
väg görs 
 

Länsstyrelsen 
 

Tillstånd för 
undervattenskablar 
(lagen om kontinentalsockeln) 
Regeringen 
 

Undervattenskablar på 
kontinentalsockeln i 
samband med 
havsbaserad vindkraft 
 

Regeringsrätten 
(rättsprövning) 
 

Tillstånd till sjömätning (lag 
och förordning om skydd för 
landskapsinformation) 
Försvarsmakten, sjöfartsverket, 
Lantmäteriverket 
 

Alla vindkraftverk 
till havs där 
område och 
kabelstråk behöver 
sjömätas. 
 

 

Anmälan eller tillstånd för 
vattenverksamhet 11 kap. MB 
Länsstyrelsen respektive 
miljödomstolen 
 

Muddring, 
ledningsdragning, 
fundament, broar 
etc. i samband med 
vindkraftverk i 
vattenområden. 
 

 

Tillstånd för 
sjösäkerhetsanordningar 
Sjötrafikförordningen 
3 kap. 2§) Sjöfartsverket, 
Sjöfartsinspektionen 
 

Alla vindkraftverk 
i vatten där sjöfart 
förekommer. 
 

Länsrätten i 
Östergötlands län 

 
Bygglov och detaljplan 
Krav på bygglov för vindkraftverk gäller som tidigare. Inte heller bestämmelser som rör 
detaljplaner har ändrats. Även om översiktsplaner inte är juridiskt bindande styr allt fler 
kommuner lokalisering och utbyggnad med detta instrument. I översiktsplanen kan 
hushållningsbestämmelserna i 3 kap. 8 § miljöbalken konkretiseras. 
Hushållningsbestämmelserna ska tillämpas vid beslut om bygglovgivning och vid 
miljöprövning och översiktsplanen ska vara vägledande. 
Kommunerna kan genom sin fysiska översiktsplanering, detaljplanering och genom 
bygglovsprövning styra utbyggnaden av vindkraft inom kommunen. 
 
 
NY LAGSTIFTNING FÖR VINDKRAFTSPROCESSEN 
Riksdagen har i maj 2009 beslutat att ny lagstiftning skall gälla för vindkraftsprocessen 
från och med 1 augusti 2009. 
 
Den nya lagstiftningen innebär kortfattat följande: 

- Ändrade och minskade krav på detaljplan för vindkraft. Endast detaljplanekrav 
om stort bebyggelsetryck råder och tillkomsten av anläggningen ej kan prövas i 
samband med prövning av ansökan om bygglov eller förhandsbesked. 
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- Tillståndspliktiga vindkraftverk kräver ej bygglov. 
- Reglerna för bygglovplikt är ändrade. 
- En bestämmelse har införts i miljöbalken att tillstånd till en anläggning för 

vindkraft inte får ges utan att kommunen har tillstyrkt det. Det är viktigt att 
kommunen, om man är negativ till en etablering, redan i samrådsprocessen 
tydligt redogör för sin uppfattning. 

- Regeringen kan dock trots kommunens bestridande tillåta en 
vindkraftsanläggning om det från nationell synpunkt är synnerligen angeläget att 
verksamheten kommer till stånd. Anmälningspliktiga vindkraftverk skall inte bli 
föremål för regeringens prövning. Gränsen för regeringens tillåtlighetsprövning 
överensstämmer med nivån för tillståndsplikt. 

 
 
 
Tillstånd 
Nya gränser för när tillstånd krävs har tagits i en bilaga till lagstiftningen för att om så 
erfordras lättare kunna ändras utan riksdagsbeslut. 

- Om antalet verk i en gruppstation är sju eller fler med en högsta höjd över 50 m 
eller om totalhöjden på ett enskilt verk överstiger150 m krävs tillståndsprövning 
enligt miljöbalken. 

 
I höjden på ett vindkraftverk ska även rotorbladen inräknas. Höjden ska räknas från 
marknivån eller från vattenytan till rotorbladet i dess högsta läge vid cirkulation. 
Tillståndsplikt inträder för en gruppstation så snart ett av vindkraftverken är högre än 
150 m. 
Med gruppstation menas en anläggning där aggregaten har gemensam anslutning till 
kraftledningsnätet. För vindkraftverk i gruppstation omfattar tillståndsplikten endast 
stationer med minst sju vindkraftverk, där samtliga verk är högre än 50 m 
 
Miljöbalksprövningen är den enda prövning som behövs för ett rättskraftigt tillstånd att 
uppföra vindkraftverk. Denna gräns för tillståndsplikt lämnar ett utrymme för att efter 
anmälan enligt miljöbalken och bygglovsprövning uppföra upp till sex vindkraftverk 
med en totalhöjd under 150 m vilket med dagens teknik kan motsvara en effekt på 10–
25 MW beroende på vad som är möjligt i den omgivning verken sätts upp. 
 
Liksom tidigare är det inte fråga om en absolut nivå eftersom det fortfarande ska finnas 
regler om frivillig ansökan om tillstånd och om föreläggande att söka tillstånd för 
verksamhet som ligger under tillståndsnivån. 
 
Anmälan 
Anmälan enligt miljöbalken ska alltså kunna göras för upp till sex vindkraftverk med 
högst 150 m totalhöjd, dvs. höjd inklusive rotorblad i högsta läge. Om ett enskilt verk är 
högre än 150 m eller om antalet verk överstiger sex krävs tillståndsprövning. 
Anmälningsplikten avgränsas även nedåt så att de allra minsta verken, vilket gäller 
redan i dag, varken omfattas av anmälnings- eller tillståndsplikt enligt miljöbalken. 
 
Den nedre gränsen för anmälningsplikt går vid 50 m höjd inklusive rotorbladshöjd för 
ett enstaka vindkraftverk. Gruppstationer med två eller flera vindkraftverk är dessutom 
alltid anmälningspliktiga. Anmälningsplikt inträffar redan när ett vindkraftverk som är 
högre än 50 m avses bli uppfört. 
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Enstaka vindkraftverk under 50 m totalhöjd kommer således bara att omfattas av 
förprövning i form av bygglovsplikt enligt PBL. 
Givetvis finns det även i dessa fall möjlighet att söka frivilligt tillstånd. 
I förordningen om miljöfarlig verksamhet redovisas vad en anmälan skall innehålla. 
 
Bygglov och bygganmälan 
Bygglov krävs ej om tillstånd enligt miljöbalken givits. 
Bygglov krävs i övriga fall om vindkraftsverkets höjd över mark överstiger 20 m, om 
vindturbinens diameter är större än 3 m eller om kraftverket placeras på ett avstånd från 
gränsen som är mindre än kraftverkets höjd över marken eller om kraftverket ska fast 
monteras på en byggnad. 
Inga ändringar har skett avseende bygganmälan. 
 
 
Miljökonsekvensbeskrivningar 
MKBF ändras så att vindkraftsanläggningar liksom i MKB-direktivet inte obligatoriskt 
ska anses medföra betydande miljöpåverkan. Vindkraft ska bedömas enligt kriterierna i 
bilaga 2 från fall till fall. Den svenska regleringen blir därmed i fråga om 
vindkraftverken överensstämmande med MKB-direktivet. 
Då vindkraftsanläggningar anges i bilaga 2 till MKB-direktivet, ska den 
tillsynsmyndighet som tar emot en anmälan i varje enskilt fall under alla omständigheter 
granska anmälan och bedöma om anläggningen kan komma att medföra en betydande 
miljöpåverkan. Om så är fallet skall tillstånd sökas. 
 
SKYDDADE OMRÅDEN ENLIGT 7 KAP. MILJÖBALKEN, MB 
Nationalpark (7 kap. 2–3 §§ MB) 
Syftet är att bevara ett större sammanhängande område av en viss landskapstyp i dess 
naturliga tillstånd eller i väsentligt oförändrat skick. Staten äger marken. 
 
Naturreservat (7 kap. 4–8 §§ MB) 
Syftet är att bevara biologisk mångfald, skydda värdefulla naturmiljöer eller tillgodose 
behov av områden för friluftslivet. Det kan även utgöras av område som behövs som 
miljö för skyddsvärda arter. Länsstyrelser och kommuner kan besluta. 
 
Kulturreservat (7 kap. 9 § MB) 
Hela områdets natur- och kulturmiljövärden skyddas och vårdas. Skydd och vård 
anpassas till olika kulturmiljöers olika förutsättningar och värden. Länsstyrelser och 
kommuner beslutar. 
 
Naturminne (7 kap. 10 § MB) 
Enskilda föremål såsom flyttblock, jättegrytor eller gamla och storvuxna träd liksom 
mycket små områden med intressanta naturföreteelser. Länsstyrelse eller kommun 
beslutar. 
 
Biotopskyddsområde (7 kap. 11 § MB) 
Mindre mark- eller vattenområden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter 
eller som annars är särskilt skyddsvärda; förbud mot att bedriva verksamhet eller utföra 
åtgärder som kan skada dessa miljöer (såsom schaktning, utfyllning, grävning, 
igenläggning av öppna diken m.m); länsstyrelsen kan medge undantag 
från det generela biotopskyddet om särskilda skäl; generellt biotopskydd gäller 
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för: alléer och åkerholmar samt källor med omgivande våtmarker, odlingsrösen, 
öppna diken, småvatten, våtmarker och stenmurar i jordbruksmark. 
 
Djur- och växtskyddsområde (7 kap. 12 § MB) 
Områden med särskilda djur- eller växtarter som omfattar en större areal. Det vanligaste 
syftet är att skydda fåglar under deras häckningstid. Det kan innebära tillträdesförbud 
och förbud mot jakt och fiske men inga andra inskränkningar av rätten att bruka mark 
eller vatten. Länsstyrelse eller kommun beslutar. 
 
Strandskyddsområde (7 kap. 13–18 §§ MB) 
Generellt strandskydd gäller vid hav, sjöar och vattendrag med förbud mot 
nybyggnation och anläggningar. Skyddet omfattar land- och vattenområdet intill 100 
meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, i vissa områden utökat upp 
till 300 meter. 
 
Vattenskyddsområde (7 kap. 21–22 §§ MB) 
Områden som utnyttjas eller kan komma att utnyttjas som vattentäkt; särskilda regler 
som begränsar markanvändningen. Länsstyrelse eller kommun beslutar. 
 
Natura 2000-områden (7 kap. 27–29 §§ MB) 
Nätverk av skyddsvärda områden inom EU enligt Habitat-direktivet och fågeldirektivet; 
har status av riksintresse och tillstånd krävs av länsstyrelsen för att bedriva 
verksamheter och vidta åtgärder som på ett betydande sätt kan påverka miljön. (Se 
Naturvårdsverkets handbok med allmänna råd 2003:9 ”Natura 2000 i Sverige”). 
 
Landskapsbildsskydd 
En äldre skyddsform som inte finns med i miljöbalken. Den ersätts successivt med 
andra skyddsformer men fram till dess gäller bestämmelserna. Det finns 
särskilda föreskrifter för varje landskapsbildsskydd som reglerar bebyggelse, vägar 
och andra anläggningar som kan ha en negativ effekt på landskapsbilden (inte 
skogsbruk och jordbruk). Länsstyrelserna beslutar. 
 
SKYDDADE KULTURMILJÖER ENLIGT KULTURMINNESLAGEN, KML 
Fornminnen (2 kap.) 
Enligt lagen är det förbjudet att utan länsstyrelsens tillstånd rubba, gräva ut, täcka över 
eller på annat sätt ändra eller skada en fast fornlämning. Lagen omfattar även 
under mark dolda, ännu inte upptäckta fornlämningar. Till varje fast fornlämning hör ett 
så stort område på marken eller sjöbotten som behövs för att bevara fornlämningen och 
ge den tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och betydelse. 
 
Byggnadsminnen (3 kap.) 
Ett byggnadsminne kan vara en byggnad, park, trädgård eller annan anläggning med 
kulturhistoriskt värde och som inte ägs av staten. Länsstyrelsen fattar beslut om 
byggnadsminnesförklaring och om skyddsbestämmelser och prövar även tillstånd till 
ändringar som strider mot skyddsbestämmelserna. 
 
Kyrkliga kulturminnen (4 kap.) 
Kyrkliga kulturminnen utgörs av Svenska kyrkans kyrkobyggnader samt kyrkotomter, 
kyrkliga inventarier och begravningsplatser m.m. och är skyddade enligt 
kulturminneslagen. 
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Då en vindkraftsanläggning planeras i närheten av, men utanför skyddsområdet till 
ett byggnadsminne eller skyddad kyrkomiljö kan ärendet inte prövas enligt KML. 
Däremot kan lämpligheten prövas enligt plan- och bygglagen och miljöbalken. 
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PLANFÖRSLAG 
 
STATLIGA MÅL 
Riksdagen har beslutat om ett planeringsmål för Sverige för vindkraft på 10 
TWh/år till 2015. 
Regeringen har lagt en proposition om en planeringsram för utbyggnad av 
vindkraft på 30 TWh år 2020. 
 
Under år 2005 producerades i Sverige knappt 1 TWh el från vindkraft. 
 
Gävleborg har ett regionalt planeringsmål på ca 0.3 TWh/år till 2015 
Ett nytt planeringsmål för 2020 är under utarbetande och förslaget är ca 1 TWh/år 
 
PLANERINGSMÅL 
Länsstyrelsens planeringsmål ligger för närvarande långt under de möjligheter till 
utbyggnad som finns i Ockelbo kommun. 
Kommunen anser att en översyn av länets planeringsmål bör ske. Kommunens 
redovisning överstiger vida länets planeringsmål. 
Kommunens planeringsmål är att ge goda förutsättningar för vindkraftsutbyggnad i 
kommunen. 
Redovisade kvarstående områden får än dock ses som en bruttolista och vidare studier 
av områdena kan medföra att delar av områdena eller hela får utgå pga av andra 
allmänna eller enskilda intressen. 
 
VINDKRAFTSPOLICY 
Gävleborg har en regional vindkraftspolicy från 2001 som i huvudsak fokuserar 
på kusten.  
Utdrag ur policyn redovisas nedan. Föreliggande planförslag har i lämpliga delar 
beaktat denna policy. 

- Den stora utbyggnadspotentialen i Gävleborg ligger i havsbaserade 
vindkraftverk. 

- Vid alla bygglovpliktiga vindkraftsetableringar ska tidig kontakt tas med 
försvaret och Luftfartsverket . Vid havs- och kustnära etableringar bör tidig 
kontakt även tas med Sjöfartsverket. 

- Varje kommun bör undersöka förutsättningarna för vindkraftsproduktion 
- i kommunen. Om förutsättningar finns ska områden lämpade för 

vindenergiproduktion avsättas i översiktsplanen. 
- Om förutsättningarna för vindkraftsproduktion och vindkraftsetablering är väl 

belysta i översiktsplanen, kan denna fungera som detaljplaneprogram vid en 
vindkraftsetablering. 

- Detaljplan bör upprättas vid vindkraftsetableringar för att styra utbyggnaden på 
den aktuella platsen. 

- Lokalisering av vindkraftverk till redan exploaterade miljöer, t ex 
industriområden, bör prioriteras. 

- Vindkraftverk bör lokaliseras så att nya tillfartsvägar och annat, som ger 
bestående ingrepp, minimeras. 

- Vid varje lokaliseringsplats bör det finnas utrymme för minst tre verk. Verken 
bör placeras så att möjligheterna att samlokalisera flera verk i området tas till 
vara på ett med avseende på vindförhållandena optimalt sätt. 
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- Avståndet mellan två vindkraftsetableringar bör vara minst två kilometer. Vid 
kortare avstånd bör verken samlokaliseras 

- Vindkraftverk bör ej lokaliseras till kultur- och naturreservat, sälskyddsområden, 
biotopskyddsområden, fågelskyddsområden, viktiga lek-, vandrings- och 
uppväxtområden för fisk samt viktiga rast- och födoområden för fåglar. 

- Naturvårdsverkets riktlinjer för buller inom- och utomhus skall följas. 
- Faktisk skuggtid på tio timmar per år är högsta skuggfrekvens, som bör tillåtas 

för bostäder och andra störningskänsliga verksamheter. 
 
Nationellt miljömål, Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i atmosfären skall i enlighet med FN:s ramkonvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig. Målet skall uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt 
att den biologiska mångfalden bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra 
mål för hållbar utveckling inte äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett 
ansvar för att det globala målet kan uppnås. 
 
Regionalt miljömål, Begränsad klimatpåverkan 
Miljömål 15. Kommunerna bör undersöka lokala förutsättningar för land- eller 
havsbaserad vindkraft samt möjligheter till att etablera minst ett solcellsystem på en 
offentlig byggnad.  
Miljömål 23. Kommunerna har ett ansvar att få ner energianvändningen och använda ny 
teknik inom förnyelsebara energikällor samt föregå med gott exempel. 
 
MELLANKOMMUNALA INTRESSEN 
Vindkraftsutbyggnad påverkar troligen i de flesta fall grannkommunerna åtminstone 
vad avser landskapsbilden. Samråd bör alltid ske med berörda grannkommuner då 
vindkraftsprojekt blir aktuella. 
 
SAMRÅD 
Kommunstyrelsens arbetsutskott har beslutat att låta ett planförslag, under tiden 15.9- 
17.10.2008, gå ut på samråd. Möten har hållits med representanter för de politiska 
partierna i kommunen. 
 
Detta har medfört följande: 

- Riksintresseområde X 043 kvarstår i sin helhet, däremot har en justering av 
aktuellt vindprojekt skett p.g.a. närheten till boende i Ulvtorp. 

- Viss justering har skett för X032 i dess nordvästra hörn för att bättra passa 
utbyggnadsmålen.  

- VK-områden i centrala delen av kommunen utgår av försvarsskäl. 
- Annat centralt placerat VK-område utgår då det ligger centralt placerat i 

kommunen och bedöms påverka landskapsbild mm i för stor omfattning om det 
projekteras och bebyggs med vindkraftverk. 

- Kommunen har beslutat att båda utredningsområdena som redovisades i 
samrådsförslaget ska tas bort. Länsstyrelsen har, efter diskussion med militären, 
avrått från etablering i ett av områdena. Kommunen väljer att inte låta det andra 
området kvarstå som utredningsområde då det ligger centralt placerat i 
kommunen och bedöms påverka landskapsbild mm i för stor omfattning om det 
projekteras och bebyggs med vindkraftverk.  
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KOMMUNALA MÅL 
Ockelbo kommun ser positivt på en utbyggnad av vindkraften i kommunen. Kommunen 
vill att utbyggnad ska ske på ett ordnat sätt och enligt en genomtänkt plan. Kommunen 
gör följande ställningstaganden: 
 
• Ockelbo kommun vill verka för att medel från vindkraftsproduktionen återförs till 
kommunen och bygden t.ex. genom bygdemedel då kommunens naturresurser nyttjas 
med en vindkraftsutbyggnad. 
 
• Planering för vindkraftsanläggningar prioriteras i de områden som är utpekade i denna 
vindkraftsplan. 
 
• Redovisade intresseområden för vindkraft bör skyddas från annan markanvändning 
som försvårar genomförandet av en vindkraftsutbyggnad. 
 
• Planering ska ske med miljöhänsyn så att påtaglig skada inte uppstår på natur- och 
kulturmiljöns värden. 
 
• Planering ska även ske med hälsohänsyn så att människor inte tar skada. 
 
• Kommunens vindkraftsplanering ska främja en långsiktigt god hushållning med 
vindenergi och markresurser. 
 
• Kommunens planering ska utgå från huvudprinciperna att placera vindkraft: 

- där andra väsentliga intressen inte skadas 
- så att anslutning till el- och vägnät kan ske på ett ur allmän synpunkt lämpligt 

sätt  
- i ordnade grupper 
- där det finns gynnsamma vindförhållanden. 

 
• Jordbrukslandskap och friluftsområden 
Inga vindkraftverk skall finnas i det öppna jordbrukslandskapet samt i närbelägna ströv- 
och friluftsområden väster om Ockelbo tätort med hänsyn till landskapsbilden. Även 
försvarsintressen finns inom området.  
 
Stora opåverkade områden 
Inom dessa områden skall inga vindkraftverk anläggas. 
 
 
ALLMÄNNA RIKTLINJER 
Redovisade intresseområden för vindkraft bör skyddas från annan markanvändning som 
försvårar genomförandet av en vindkraftsutbyggnad. 
Öp 1990 gäller parallellt med denna tematiska översiktsplan för vindkraft.  
Buller- och skuggeffekter skall studeras. 
Kommunen strävar mot att hålla ett så stort avstånd till vindkraftsanläggningar att boende inte 
rimligen störs. Att ange ett minsta avstånd bedömer vi är felaktig väg att gå eftersom varje 
projekt är unikt med sina egna förutsättningar t.ex. i form av olika topografi som gör att det 
går att bygga närmare utan att anläggningarna verkar störande. Däremot har vi vid tidigare 
projekt försökt att under bygglovsskedet hålla ett minsta avstånd till närmaste bostad på ca 
1500 meter. Vi gör bedömning från fall till fall.  
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Fritidsbostäder och permanentbostäder inom 35 dB(A) från en planerad vindkraftsanläggning 
skall synliggöras i planeringsprocessen. 
 
Utbyggnadsmöjligheter 
Redovisad möjlig utbyggnad är schematisk och baserad på ytans storlek. 
Områdesvis redovisade antal verk är baserat på en schablonmässig ytberäkning. 
Därefter har en reducering till ca 50 % skett m.h.t. till hur naturförhållandena mm i 
praktiken kan komma att begränsa områdesanvändningen. En jämförelse har skett med 
ett antal aktuella projekt i regionen. 
Prövning av vindkraftverk utanför aktuella redovisade vindkraftsområden kan bli aktuellt. En 
restriktiv bedömning skall ske i dessa fall.  
Se även ovan under KOMMUNALA MÅL. 
 
Små vindkraftverk, gårdsverk 
Gårdsverk tillåts utanför redovisade vindkraftsområden och prövas på vanligt sätt enligt 
PBL. 
 
 
RIKSINTRESSEOMRÅDEN VINDKRAFT 
 
X-områden 
Vindkraft, Riksintresseområden 
Områden av riksintresse vindkraft benämns X-områden. Statens numrering behålls. 
Vägning mot andra allmänna intressen har delvis skett. Se tidigare under 
planeringsförutsättningar. 
Kommunen är positiv till vindkraft inom redovisade områden men vidare utredning 
krävs innan slutligt ställningstagande. 
Redovisade avgränsningar synes alltför precisa. Det har i praktiken visat sig att de bästa 
vindförhållandena ofta i viss mån avviker från de teoretiskt redovisade.  
Riksintresseområdena borde därför ha en mer ungefärlig avgränsning. Se VK-
områdena. 
 
 
X012, Fallåsberget, området väster om Lingbo och norr om Åmot 
Områdesbeskrivning 
Område fortsätter in i Bollnäs och Söderhamns kommuner. Området är högt beläget 
väster om Lingbo och består till sin största del av skogsmark som brukas aktivt. Inom 
området finns kommunens enda naturreservat och dess värden är beskrivna av 
länsstyrelsen på följande sätt, ”Storblockig barrskog med inslag av myrområden, beläget 
mellan flera sjöar, bevara den biologiska mångfalden, vårda och bevara den värdefulla 
naturmiljön, tillgodose friluftslivets behov”.  
Inom området finns ett antal fastigheter med varierat användningsområde, dels 
permanentboende men även visst sommarboende.  
Gästrikeleden går mellan delområdena och fortsätter även in i Bollnäs kommun som 
Hälsingeleden. 
Området kan inrymma ca 80 verk på 240 MW.  
 
 
Riktlinjer 
Landskapsbilden skall särskilt studeras m.h.t. det exponerade läget.  
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Naturvärdena och fornlämningarna skall beaktas 
Det är viktigt att intrång inte görs i naturreservatet samt att hänsyn tas till de värden som 
beskrivs ovan. Inom vindkraftsområdet finns även några myrar och mossar. Några med 
mycket höga naturvärden. 
 
Det är viktigt att hänsyn tas till boende vid planering av området. Störningar ska reduceras så 
långt det är rimligt och följa de riktlinjer som finns satta av staten samt de krav kommunen 
ställer på vindkraftsetableringar, främst i form av avstånd mellan vindkraftsverk och bostäder.  
 
 
X032, Klubbäcken, Knaperåsen 
Områdesbeskrivning 
Området består till sin största del av skogsmark som brukas aktivt. Närmaste boende 
finns på bergets södersida på ca 900 meters avstånd. Området fortsätter in i Söderhamns 
kommun i norr. Inom området finns några fornlämningar som har olika 
bevarandevärden, vägar kan behövas dras om för att skydda dem. 
Inom området finns även nyckelbiotoper och sumpskogar. Dessa bedöms inte påverkas 
av vindkraftsexploateringen. 
Området kan inrymma ca 8 verk på 24 MW. 
 
Riktlinjer 
Fornlämningar inom området ska bevaras.  
 
X043, Björnbackberget, Hällåsen 
Områdesbeskrivning 
Området består till sin största del av skogsmark som brukas aktivt och är i stort sett 
obebyggt.  
Direkt norr om Hällåsen ligger ett riksintresse för naturvården, Vansatta som är ett stort 
öppet myrkomplex med mossor, kärr och tjärnar.  
Norr om Björnbackberget ligger Syvama myrkomplex. Området har mycket stora 
naturvärden och är ett av de mest spektakulära myrkomplexen bland många 
skyddsvärda myrar i nordvästra Gästrikland.  
Strax norr om Åsen ligger Ulvtorp som kan påverkas av en etablering på platsen. 
Kommunen har fört diskussioner med projektören och idag råder samstämmighet över 
ny gränsdragning för vindkraftsparkens utbredning norrut.  
Området kan inrymma ca 45 verk på 135 MW. 
 
Riktlinjer 
Det är viktigt att dikning inte genomförs, varken på eller i anslutning till myrkomplexen. 
 
 
KOMMUNALA INTRESSEOMRÅDEN VINDKRAFT 
 
VK-områden. 
Områdena är ej av riksintresse för vindkraft men vindförhållandena är gynnsamma dvs 
ca 6m/s eller mer i medelvind. 
Avgränsningen baserar sig på Uppsala universitets databeräkningar av vindhastigheter 
på 72 m höjd. 
Områdena redovisas dock mer principiellt då dels högre verk ger utökade vindområden, 
dels kompletterande vindmätningar behövs och då det visat sig att den slutliga 
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placeringen av verken kan avvika från de redovisade gränsdragningarna med hänsyn till 
vindförhållandena. Kommunen är positiv till vindkraft men vidare utredning krävs 
innan slutligt ställningstagande. 
 
 
 
VK-områden föreslås: 

- Ej inom områden med allmänna intressen av nationellt, regionalt eller lokalt 
värde 

- Ej i föreslagna ”vindkraftsfria” områden som de centrala delarna av kommunen. 
- Ej i anslutning till tätorter eller samlade bebyggelsegrupper 
- Avstånd till boende, se ovan ALLMÄNNA RIKTLINJER 
- Undvikas i söderläge från bebyggelse m.h.t. skuggeffekter 

 
Även andra områden kan vara intressanta för vindkraftsutbyggnad men dessa får då 
utredas i varje särskilt fall. 
 
VK1, Mårtensklack 
Områdesbeskrivning 
Området består till sin största del av skogsmark som brukas aktivt. Inom området finns 
inga kända värden registrerade. På Mårtensklacks östra sida finns bl.a. en intressant 
växtlokal för orkideér.  
Området kan inrymma ca 24 verk på 72 MW. 
 
Riktlinjer 
Stor försiktighet ska råda generellt vid avverkningar på bergets östsida, dikningar som 
påverkar myrarna bör inte tillåtas.   
 
 
AKTUELLA PROJEKT, Se även plankartan. 
 

X012, Vackerdalsberget, området nordväst om Lingbo  

Ownpower Projects AB har sökt tillstånd enligt kap 9 miljöbalken för uppförande av ca 3 verk 
med en installerad effekt på ca 6 MW. Verken ska ha en maximal höjd på ca 150 meter. 
 

X012, Fallåsberget, området nordväst om Lingbo  

O2 Vindkompaniet AB har sökt tillstånd enligt kap 9 miljöbalken för högst 10 verk . 
Verken har en maximal höjd på 149,5 meter. Effekten blir högst 25 MW. 
 
X012, Vackerdalsberget, området nordväst om Lingbo  

Eolus Vind AB har sökt tillstånd enligt kap 9 miljöbalken för högst 23 verk . Verken har 
en maximal höjd på 149,99 meter. Effekten blir högst 69 MW. 
 

X012, Fallåsen och området sydväst om Lingbo och norr om Åmot 

Bergvik Skog har sökt tillstånd enligt kap 9 miljöbalken för uppförande av ca 58 verk med en 
installerad effekt på ca 116-232 MW. Verken ska ha en maximal höjd på ca 140 meter. 
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X 032, Knaperåsen 

Eolus Vind AB planerar för ca 6 verk med en effekt på 18 MW 
 
X 043 Björnbacksberget  

Jädraås Vindkraft AB har sökt tillstånd enligt kap 9 miljöbalken för uppförande av ca 68 verk 
med en installerad effekt på ca 204 MW. Verken ska ha en maximal höjd på ca 150 meter. 
Kommunen ska under hösten 2009 meddela om anläggningen tillstyrks eller inte i enlighet 
med 4§ 16 kap. MB. 
 
I dagsläget beviljade projekt. 

VK1, Mårtensklack, kommunalt vindkraftsområde i södra delen av kommunen. 
4 verk på totalt ca 12 MW 
 
Finnberget/Vettåsen 

Ett projekt med 5 verk i Sandvikens kommun och 3 verk i Ockelbo kommun d.v.s. totalt 8 
verk med en totaleffekt på ca 20 MW. 
 
 
STORA OPÅVERKADE OMRÅDEN 
En preliminär definition av stora opåverkade områden jämlikt MB 3 kap.§2 har 
föreslagits. 

- Områdesstorlek minst ca 30 kvkm 
- Inga större vägar som riks- och länsvägar inom eller ca 500 meter från området 
- Inga järnvägar inom eller ca 1000 meter från området 
- Inga större kraftledningar som nationella och regionala nätet inom eller ca 500 

meter från området 
- Inga master eller vindkraftverk inom eller ca 1000 meter från området 
- Mycket begränsad bebyggelse inom området och ca 500 meter till samlade 

bebyggelsegrupper 
- Inga grus-, torv- och bergtäkter inom området 

 
Inga intresseområden för vindkraft föreslås inom dessa områden. 
Områdena är i princip opåverkade av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 
 
I dagsläget behandlas endast stora opåverkade områden satt i relation till en eventuell 

vindkraftsutbyggnad. 

 
Vid en kommande revidering av den kommunomfattande översiktsplanen får slutlig 
ställning och även status på sk stora opåverkade områden läggas fast. 
 
SOO1, stort opåverkat område 
Områdesbeskrivning 
Området ligger i västligaste Ockelbo. I området finns fågelsjö omgiven av kärrmarker, 
samt andra kärr- och myrkomplex. Flera nyckelbiotoper finns i området samt ett flertal 
sumpskogar. Biotopskydd finns i området. Alla är skyddade enligt 21§ 
Skogsvårdslagen.  
Ett stort antal fornlämningar finns inom nordöstra delen av området. Där finns flera 
husgrunder och kolningsanläggningar mm. 
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Riktlinjer 
Området skall hållas fritt från vindkraftsutbyggnad 
 
SOO2, stort opåverkat område 
Områdesbeskrivning 
Området ligger söder om SOO1 och strax norr om vindkraftsområde X 043 samt 
gränsar till Falu kommun. 
Sumpskogar finns i området. Flera nyckelbiotoper finns i området. Alla är skyddade 
enligt 21§ Skogsvårdslagen. 
 
Riktlinjer 
Området skall hållas fritt från vindkraftsutbyggnad 
 
 
SOO3, stort opåverkat område 
Områdesbeskrivning 
Området ligger i sydöstligaste delen av kommunen och gränsar till Sandvikens och 
Gävle kommuner.  
Många sumpskogar finns inom området. Bergvik redovisar nyckelbiotoper inom 
området. 
Några naturvärden finns inventerade i södra delen. Alla är skyddade enligt 21§ 
Skogsvårdslagen. 
Ett mycket stort antal fornlämningar finns inom centrala delen av området så som 
skogsbrukslämningar, husgrunder och kolningsanläggningar mm. 
 
Riktlinjer 
Området skall hållas fritt från vindkraftsutbyggnad 
 
 
ÖVRIGA ALLMÄNNA INTRESSEN 
Nyckelbiotoper mm 
Mindre nyckelbiotopområden och sumpskogar finns inom vissa områden men en 
avvägning och samverkan med vindkraftsintresset synes möjlig och får studeras av 
eventuella intressenter i detaljutredningen för området. Se även noteringar i 
områdesbeskrivningarna. 
 
Bebyggelse, störningar och natur- och kulturvärden 
Områdesavgränsningarna har översiktligt beaktat samlade bebyggelsegrupper, buller- 
och skuggeffekter, natur- och kulturvärden. 
 
I gällande översiktsplan beskrivs kulturmiljön ur ett historiskt perspektiv.  
”De tidigaste spåren av människor i Ockelbotrakten kan genom olika fynd dateras till 
stenåldern. Några fynd från bronsåldern finns inte, däremot föreligger det talrika minnen och 
lämningar från vikingatiden och järnåldern.  
Den förhistoriska bebyggelsen i Ockelbo var koncentrerad till stränderna vid Bysjön. Längre 
ut i skogsmarken, längs ådalar och sjöstränder, växte så småningom den bebyggelsen fram 
som var knuten till fäbodväsen och foderfångst. Vid medeltiden var större delen av 
kommunens areal ännu obebyggd.  
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Den stora förändringen i bebyggelsen utanför den gamla centralbygden inträffade i början på 
1600-talet genom finländsk invandring. Den finska befolkningen bosatte sig i de yttre 
skogsområdena, framförallt i väster där de bröt ny mark och försörjde sig på svedjebruk.  
Från mitten av 1800-talet och under en nittioårsperiod emigrerade ca 3500 personer till 
Amerika från Ockelbo. Socknen är därmed, relativt sett, en av landets större 
emigrationsbygder.” 
 
Enligt bevarandeprogrammet för odlingslandskapet (Lst Gävleborg, Rapport 1996:3) finns 
främst bevarandevärden kring dalgångarna och då i huvudsak kring Ockelbo centralort. I 
området finns ett flertal lämningar från svunnen tid. Trakten vittnar om ett rikt kulturlandskap 
som har brukats under lång tid. Jordbruk drivs än i våra dagar i området med väl hävdade 
öppna landskap.  
 
Åmot var tills början av 1700-talet i det närmaste obebott då en masugn anlades där. Kring 
masugnen växte Åmot fram. De största värdena finns kring centralorten men vissa 
bevarandevärden finns även kring byarna Källsjön och Rönnbacken. Väster om Åmot finns 
mängder av finska namn på sjöar, forsar, mm som påminner om tiden när detta var 
”Finnskog”. 
 
Kring Lingbo finns de största värdena på Lingans norra sida ända bort mot Klubbäcken. 
Värden av viss vikt finns även kring Östra och Västra Fallåsen. Här finns fragment kvar av 
tidiga ”finnskogsbosättningar”.  
 
Söder om Jädraås finner vi andra exempel på kvarlämningar från tiden för finnarnas 
bosättningar, främst i Ulvtorp men till viss del även i Ivantjärn. 
 
Kommunens bedömning är att det inte finns några värden, i det som beskrivs ovan, som 
riskerar att förstöras i och med utbyggnaden av vindkraften. Värdena ligger främst i och runt 
byarna samt i dalgångarna och dessa har vi försökt att skydda genom att ta bort två föreslagna 
vindkraftsområden. Utbyggnaden av vindkraft kommer att ske på betryggande avstånd från 
dessa platser enligt vår bedömning. 
 
I övriga delar av kommunen är marken främst av hävdad skogbrukskaraktär där 
dokumentationen är bristfällig.  
Riksantikvarieämbetet har dokumenterat fornlämningar som finns att ta del av på deras 
hemsida men det finns stora områden som inte är inventerade. Det åligger projektörerna att ta 
fram underlagsmaterial som belyser eventuella förekomster av fornlämningar inom respektive 
vindkraftsområde. 
 
  
Totalförsvar och flyg 
Flyget intressen är av mycket stor vikt vid etablering av vindkraftsanläggningar. 
Avgörande är totalhöjden ovan havsytan. Runt varje flygplats finns ett ”tak” för hur 
höga byggnader eller konstruktioner det får finnas. Om något sticker upp genom ”taket” 
är risken stor att anläggningen får avslag från flygets representanter. I det här fallet 
försvarsmakten, aktuella flygplatserna samt Luftfartsstyrelsen och Luftfartsverket. 
Frågan har hanterats noggrant av kommunen och idag föreligger inga hinder ur flygets 
synvinkel för något av projekten i Ockelbo kommun. 
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Landskapsbild/ -analys  
Med hänsyn till vindkraftverkens storlek, maximalt ca 150 meter höga, kommer 
landskapsbilden att påverkas inom stora och delvis även oförutsägbara områden. 
Kommunen är positiv till vindkraft och allmänna regler och rekommendationer enligt 
Vindkraftshandboken bör ligga till grund för bedömningen. Denna bedömning kan lättare 
göras när en intressent finns som med fördjupade studier kan visa konsekvenserna av en 
etablering för bland annat landskapsbilden.  
 
Naturlandskapet i Ockelbo kommun kännetecknas av kuperad barrskogsterräng med många 
sjöar och myrar i låga terränglägen. Ockelbo kommun kan delas in i två delar av den så 
kallade norrlandsgränsen eller ”limes norrlandicus”. Denna gräns går i ungefär nord-sydlig 
riktning, väster om Ockelbo samhälle och upp till Lingan. Gränsen är detta havs högsta 
strandlinje och uppkom för ca 600 miljoner år sedan.  
Öster om gränsen är landskapet låglänt medan väster om gränsen är landskapet kuperat med 
berg och dalar. 
 
Inom kommunens gränser kan landskapet också delas in i tre naturgeografiska regioner. 
I de nordvästra delarna av kommunen präglas landskapet av den vågiga bergkullterrängen 
med mellanboreala skogsområden. Här domineras landskapet nästan helt av myrar och 
skogar. 
Jordbruk ligger inskränkt vid fäbodar, ensamliggande finntorp och mindre byar. De mellersta 
delarna av kommunen, markerna mellan Åmot och Ockelbo, tillhör det sydligt Boreala 
kuperade området innanför Gästrikekusten. Här finns viktiga odlingslandskap i dalgångarna 
längs Testeboån och Moån. Områdena kring Bysjön och öster om Ockelbo tätort tillhör det 
flacka skogslandskapet norr om norrlandsgränsen och är dessutom den tidigaste koloniserade 
bygden i kommunen. 
 
Den fasta berggrunden i kommunen är relativt likartad och består i huvudsak av gnejs. De 
lösa jordlagren varierar dock en hel del. I de områden där havet bearbetat marken förekommer 
sorterade jordarter, t.ex. ren sandmark, i större omfattning än i övriga områden där osorterade, 
mer eller mindre, stenbundna moräner är vanligast. 
 
Inlandsisen gav även upphov till rullstensåsar. Två större rullstensåsar sträcker sig genom 
Ockelbo kommun, de så kallade Ockelboåsen och Åmotsåsen. Ockelboåsen kommer från 
södra Hälsingland och går i nord-sydlig riktning genom Ockelbo tätort och Åmotsåsen går i 
nordväst-sydöstlig riktning utmed Testeboån och Järboåsen utmed Jädraån.  
 
Mer än tre fjärdedelar av kommunens yta är skogsmark. Skogarna i Ockelbo kommun är av 
samma typ som på motsvarande breddgrader på norra halvklotet, den så kallade Taigan. 
Skogsbruk har en lång tradition i kommunen och har under lång tid varit betydelsefull för 
kommunens näringsliv. Påverkan på skogen har varit relativt intensiv i kommunen beroende 
på närheten till järnbruken. Utdrag från naturvårdsprogrammet för Ockelbo kommun. 
 
Det står utom all rimlig tvivel att landskapsbilden kommer att påverkas vid 
vindkraftsetableringar. Då höjder på verk kring 150 meter är aktuella blir synbarheten stor och 
med hänsyn till det kuperade landskapet kan verk bli synliga i lägen som inte tidigare 
förutsetts. Detta beror främst på det kuperade bergslandskapet med dalgångarna. Det är viktigt 
att placeringen av verken görs utifrån landskapet och dess utformning.  
Redovisade riksintresse- och kommunala vindkraftsområden skall utredas vidare av 
exploatören i samband med eventuella exploateringsönskemål för vindkraft. Områdets 
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lämplighet ur landskapsbildssynpunkt måste utredas i det enskilda fallet och får slutligt ske i 
samband med ansökan om tillstånd enligt MB och PBL.  
Att ett område är redovisat som riksintresseområde för vindkraft eller som kommunalt 
intresseområde för vindkraft innebär att en översiktlig bedömning gjorts mot såväl övriga 
allmänna intressen som enskilda.  
 
Kommunen är positiv till vindkraft och denna översiktsplan samt de allmänna regler och 
rekommendationer som finns i Vindkraftshandboken bör ligga till grund för 
bedömningen. 
Denna bedömning kan lättare göras när en intressent finns som med fördjupade studier 
kan visa konsekvenserna av en etablering för bland annat landskapsbilden. 
 
EFFEKT I MEGAWATT, MW 
Inom redovisade intresseområden för vindkraft har en rasterstudie skett med maskvidd 500 
meter. En teoretisk räkning av ungefärligt antal verk som ryms inom områdena har skett. Med 
ca 150 meter höga verk har ett antagande om 3 MW/verk skett. 
En teoretisk effekt inom kommunen redovisas områdesvis i planförslaget vid full utbyggnad 
av områdena.  
I praktiken torde effekten bli lägre då vid detaljstudier hänsyn skall tas till lokala förhållanden 
och troligen ej hela områdena fylls med vindkraftverk.  
Ett studium av diverse olika pågående projekt visar att en reducering till ungefär 50%  kan ge 
en rimlig uppfattning om utbyggnadsmöjligheterna inom områdena.  
 
I praktiken bör sannolikt effekten bli lägre vid detaljstudier då hänsyn skall tas till 
lokala förhållanden samt att inte hela områdena fylls med vindkraftverk. 
Ett praktiskt exempel är X032 (Knaperåsen) som bedöms rymma ca 15 verk men i aktuell 
projektering rymmer 6 verk d.v.s. en reduktion till ca 40%  
Ett studium av diverse olika pågående projekt visar att en reducering till ungefär 50% 
kan ge en rimlig uppfattning om utbyggnadsmöjligheterna inom områdena. 
Redovisade effekter i områdena är reducerade med 50% enligt ovan. 
 
Som underlag för beräkning har en uppskattning av antalet fullasttimmar gjorts och satts 
till 3000/år. 
1 Terawatt är 1000 Gigawatt; 1 Gigawatt är 1000 Megawatt. 
 
Riksintresseområden 
Inom riksintresseområden ryms ca 133 verk vilket ger ca 399 MW. 
3000 fullasttimmar ger då ca 1.2 TWh/ år. 
 
Kommunala intresseområden vindkraft 
Inom kommunala intresseområden för vindkraft ryms ca 24 verk vilket ger ca 72 MW. 
3000 fullasttimmar ger då ca 0.2 TWh/år. 
 
Totalt 
Inom Ockelbo kommun ryms ca 160 verk inom redovisade områden vilket ger ca 470 
MW. 3000 fullasttimmar ger då ca 1.4 TWh/år. 
 
PLANKONSEKVENSER 
Se även separat Miljökonsekvensbeskrivning. 
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Planens innebörd och konsekvenser skall kunna utläsas utan svårighet enligt PBL 4 
kap.1§. 
Energiproduktion utgör ett stort allmänt intresse. 
Fossila bränslen tar slut inom överskådlig framtid och måste ersättas. 
Detta innebär att det är ett stort allmänt intresse att producera energi med hjälp av 
vindkraft och att detta måste vägas in när vindkraften vägs mot andra allmänna 
intressen. 
 
Landskapsbild/-analys 
Landskapsbilden kommer att påverkas vid vindkraftsetableringar. 
Då höjder på verk kring 150 meter är aktuella blir synbarheten stor och med hänsyn till 
det kuperade landskapet kan verk bli synliga i lägen som ej förutsetts. 
Vissa känsliga områden föreslås undantagna från exploatering. Hela den centrala delen 
av kommunen skall hållas fri från etableringar. Detta innebär dock inte att vindkraftverk 
inte kommer att synas från dalgångarna och den öppna jordbruksmarken. 
 
Redovisade vindkraftsområden 
Redovisade riksintresse- och kommunala områden skall vidareutredas av exploatören i 
samband med eventuella exploateringsönskemål för vindkraft. Områdets lämplighet ur 
landskapsbildssynpunkt måste utredas i det enskilda fallet och får slutligt ske i samband 
med ansökan om tillstånd enligt PBL och MB. 
Att ett område är redovisat som riksintresseområde för vindkraft eller som kommunalt 
intresseområde för vindkraft innebär att en översiktlig bedömning gjorts mot såväl 
övriga allmänna intressen som enskilda. 
Se även under avgränsningskriterier från Energimyndigheten, Länsstyrelsen och under 
kriterier VK-områden, Planförslag. 
En områdesredovisning för vindkraft innebär inte att det är slutligt avgjort att 
vindkraftsetablering kan ske. 
 
Etableringar utanför redovisade områden samt gårdsverk 
Etableringar kan även bli aktuella utanför redovisade områden och får då prövas enligt 
ovan. Restriktivitet skall dock råda. 
Gårdsverk prövas på vanligt sätt enligt PBL. 
 
Totalförsvar och flyg 
Flygets behov har utretts och flyget utgör en viss begränsning. Omräkning av s.k. 
racetrak, inflygningsvägar, har fått genomföras för Rörbergs flygplats då totalförsvaret 
har ställt krav som hindrat utbyggnad.  
 
Bebyggelse, störningar samt natur- och kulturvärden 
Områdesavgränsningarna har översiktligt beaktat samlade bebyggelsegrupper, buller- 
och skuggeffekter, natur- och kulturvärden. 
Se även under avgränsningskriterier från Energimyndigheten, Länsstyrelsen och under 
kriterier VK-områden, Planförslag. 
 
Särskilda naturvärden 
Mindre nyckelbiotopområden och sumpskogar kan finnas inom områdena men en 
avvägning och samverkan med vindkraftsintresset kan vara möjlig och får studeras av 
eventuella intressenter i detaljutredningen för området. Viss redovisning sker i 
områdesbeskrivningarna. 
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Uppskattad effekt av vindkraftsutbyggnad 
En möjlig utbyggnad kan ge ca 1.4 TWh/år vilket minskar behovet av icke förnyelsebar 
energi. 
Möjlig vindkraftsutbyggnad inom kommunen överstiger gällande och planerade 
regionala mål för vindkraftsutbyggnad. 
 
Ockelbo i september 2009  
   
 
ArcArt/ Mats Ökvist    Ragnar Darle, Ockelbo Kommun 
Arkitekt SAR/MSA   Arkitekt A/MSA 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 

   

Postadress 
Sandvikens Kommun 
Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsförvaltning 
811 80 Sandviken 

Besöksadress 
Stadshuset, Odengatan 37 

Telefon 
026-24 00 00 
 
 

E-post 
vgs@sandviken.se 
Hemsida 
www.sandviken.se 

Organisationsnr 
212000-2346 
 
 

 

 
David Eriksson, 026 - 24 07 20 
david.eriksson@sandviken.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(3) 

Datum 
2020-04-06 
 

Diarienummer 
VGS-PL-2019-173 
 

 
 

 
 

 
 
 

Kommunfullmäktige 

 

Aktualitetsprövning av gällande översiktsplan för 
Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige föreslås besluta att  

1. godkänna kommunstyrelsens aktualitetsprövning av gällande 
översiktsplan  

2. ge kommunstyrelsen i uppdrag att påbörja arbetet med en ny 
översiktsplan och att  

3. godkänna förslag till projektplan för framtagande av ny 
översiktsplan  

 

Ärendet 
Enligt plan- och bygglagens 3 kap 1 § ska varje kommun ha en aktuell 
översiktsplan (ÖP). Översiktsplanen ska vara kommunövergripande och 
antas av kommunfullmäktige. Översiktsplanen ska tjäna som ett 
övergripande strategidokument och en politisk viljeinriktning för hur 
kommunens mark- och vattenområden ska användas, utvecklas och bevaras 
på kort och lång sikt.   
Gällande översiktsplan antogs av kommunfullmäktige i Ockelbo kommun 
2013-05-06. Kommunfullmäktige ska minst en gång under varje 
mandatperiod ta ställning till om översiktsplanen fortfarande är aktuell eller 
om den behöver göras om, helt eller delvis. Arbetet med 
aktualitetsprövningen har i huvudsak genomförts under hösten 2019 och 
början av 2020. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning har varit 
ansvarig för arbetet.  För att kunna bedöma den nuvarande översiktsplanens 
aktualitet har en genomgående analys av översiktsplanen genomförts.  

287



Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2020-04-06 

Diarienummer 
VGS-PL-2019-173 

Sida 
2(3) 

 

 

Bedömning av aktualitet 
Kommunens sammanfattande bedömning är att den nu gällande 
översiktsplanen inte längre är aktuell och en ny kommunövergripande 
översiktsplan för Ockelbo kommun behöver tas fram. 
Sedan den nu gällande översiktsplanen antogs 2013 har ett antal lagar 
förändrats och tillkommit som innebär förändrade anspråk på 
översiktsplaneringen och kommunernas strategiska planering. Även viktiga 
nationella mål, som exempelvis Agenda 2030, har tillkommit.  
De ställningstaganden som gjorts i gällande översiktsplan för olika allmänna 
intressen behöver i flera delar revideras då det i huvudsak finns ett behov av 
att tydliggöra dessa. Dessutom har flera viktiga lokala förutsättningar 
förändrats. Dessa frågor måste tydligt hanteras i den nya översiktsplanen. 
Aktualitetsprövningen i sin helhet samt Länsstyrelsens sammanfattande 
redogörelse, som innehåller statens syn på aktualiteten, finns som bilaga till 
denna tjänsteskrivelse.  

Projektplan  
Den 11 juni 2019 gav Ockelbos kommunstyrelse VGS i uppdrag att påbörja 
arbetet med en projektplan för framtagandet av ny kommunövergripande 
Översiktsplan. 
Projektplanen ska beskriva mål och riktlinjer för projektet samt synliggöra 
projektets behov av resurser, kostnader, tidplan och risker. Projektplanen ska 
vid färdigställande antas politiskt tillsammans med beslut om att påbörja 
arbetet med att ta fram en ny översiktsplan. I samband med antagandet av 
projektplanen godtas även kommunens genomförda aktualitetsbedömning av 
Ockelbos befintliga översiktsplan som antogs år 2013. Projektplanen är 
färdigställd och finns som bilaga till denna tjänsteskrivelse.   
 

Beslutsunderlag 
Aktualitetsprövning av Ockelbo kommuns gällande översiktsplan från 
2013, 2020-04-06  
Kommunikationsplan översiktsplan 2040 för Ockelbo kommun 
Projektplan för översiktsplan Ockelbo kommun 2040, 2020-04-06 
Redogörelse av statliga och mellankommunala intressen – Länsstyrelsen 
Gävleborg 2019-12-11.  
Tjänsteskrivelse, 2020-04-06  
 

Protokollsutdrag skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Västra Gästriklands samhällsbyggnadsförvaltning 
Datum 
2020-04-06 

Diarienummer 
VGS-PL-2019-173 

Sida 
3(3) 

 

 

Underskrifter 
 

Ann-Katrin Sundelius 
Tf kommunchef 

David Eriksson 
Samhällsplanerare/projektledare 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-04 

Referens 
KS 2020/00234  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Anmälan av medborgarförslag - Parfymförbud i 
kommunens alla verksamheter 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Följande medborgarförslag har inkommit: 
”Föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut att parfymförbud införs i all 
verksamhet i Ockelbo kommuns regi och deras lokaler. Det vill säga 
förskolor, fritids, skolor, arbetsplatser, lokaler som kommunen hyr ut m.m.” 
                        

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag_parfymförbud - KS20200511                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 
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Ärendenummer: #1750 | (signerad) | Datum: 2020-04-23 15:37 Sida  av 1 2

Medborgarförslag
Ärendenummer: #1750 | (signerad) | 2020-04-23 15:37

1. Förslag

Förslaget

Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Medborgarförslag

Föreslår att kommunfullmäktige fattar beslut att parfymförbud införs i all verksamhet i Ockelbo
kommuns regi och deras lokaler. Det vill säga förskolor, fritids, skolor, arbetsplatser, lokaler som
kommunen hyr ut m.m.

Motivering

Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

För att i Sverige finns det ca. 1 miljon personer som har astma. I Ockelbo kommun vet jag inte
antalet personer men enligt flera rapporter har astma och allergier ökat i Sverige de senaste ca.
15 åren. Uppskattningsvis har var sjätte person i Ockelbo astma. När en person med astma andas
in parfymdoft så kan personen reagera med ex. hosta, huvudvärk, bli hes, få svårare att andas.
Det kan bli som så att personen behöver uppsöka vård och kan bli så att personen dör. Så för att
visa hänsyn till personer med astma och för att all verksamhet ska vara tillgänglig för alla så
tycker jag att det ska införas parfymförbud.

2. Övrigt
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Ärendenummer: #1750 | (signerad) | Datum: 2020-04-23 15:37 Sida  av 2 2

 Notifieringar
SMS

 Mobiltelefon
0735923170

 E-postadress
-

 Telefon
0735923170

 Postnummer och ort
816 94 Ockelbo

 Adress
TOMTNÄS 46

 För- och efternamn
MARIA KNUTSSON-TORVALDSEN

 Personnummer

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde

Ja

3. Kontaktuppgifter

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

MARIA KNUTSSON-TORVALDSENNamn: 
Person ID: 

2020-04-23 15:37Datum: 
9E200A144C125196B87FB65A919E3CBEED38F426Signerad checksumma: 
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-19 

Referens 
KS 2020/00143  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Årsredovisning 2019 - Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Årsredovisning 2019 – Ockelbo kommun godkänns 
2. Ockelbogårdar AB har under verksamhetsåret 2019, bedrivit sin 

verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet 
för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 
verksamheten. 

3. Ockelbo Vatten AB har under verksamhetsåret 2019, bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet 
för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 
verksamheten. 

4. Bionär Närvärme AB har under verksamhetsåret 2019, bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet 
för verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 
verksamheten. 

                       

Sammanfattning av ärendet 
Årsredovisning 2019 är sammanställd och ska enligt lagstiftning behandlas 
av kommunstyrelsen senast den 15 april. Redovisat resultat för kommunen 
2019 är 3,7 mkr och för koncernen 6,6 mkr. 
Kommunstyrelsen har en skyldighet att ha uppsikt över den kommunala 
verksamheten. Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i 
företagsform och huruvida denna verksamhet är förenlig med de kommunala 
befogenheter som utgör ram för den aktuella verksamheten.  
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som 
bedrivits av helägda och delägda aktiebolag under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska styrelsen 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
                         

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019                          
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ÅRSREDOVISNINGÅRSREDOVISNING
OCKELBO KOMMUN  OCKELBO KOMMUN  

20192019

Pilotprojekt
Fiber tillsammans i

Sunnanåsbo
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OCKELBO - PLATS ATT VÄXA2      OCKELBO - PLATS ATT VÄXA2      

OCKELBO

KOMMUNFAKTA
Yta:
1 070 km2 
Folkmängd: 
5 906 invånare

RESTIDER
KOLLEKTIVTRAFIK
Sandviken 40 minuter
Gävle 25 minuter
Arlanda 100 minuter
Stockholm 120 minuter

AVSTÅND
Sandviken 3,5 mil
Gävle 5 mil
Arlanda 18 mil
Stockholm 21,5 mil

MANDATFÖRDELNING I 
KOMMUNFULLMÄKTIGE 
2019-2022:

MODERATA SAMLINGSPARTIET: 
2 mandat
CENTERPARTIET: 
5 mandat
KRISTDEMOKRATERNA: 
1 mandat
SOCIALDEMOKRATERNA:
12 mandat
VÄNSTERPARTIET:
2 mandat
MILJÖPARTIET DE GRÖNA:
1 mandat
SVERIGEDEMOKRATERNA:
8 mandat

VISION 2030
PLATS ATT VÄXA

DET GRÖNA OCKELBO
Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet

VI VÄLKOMNAR
Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle

VI VÄXER
Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans

VI SAMVERKAR
Ockelbo samspelar med andra lokalt,

regionalt och globalt
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OCKELBO - PLATS ATT VÄXA    3

KOMMUNALRÅDET HAR ORDET

Ockelbo kommun levererar ett positivt 
resultat för trettonde året i rad. I år 
landar resultatet för både nämnder 

och bolag på 6,6miljoner plus. Det är ett 
starkare resultat än vad vi hade budgete-
rat för. Befolkningen har ökat om så bara 
lite i taget. Jämfört med förra året är vi i 
år två personer fler Ockelbobor.

Glädjande är att socialnämnden gör ett 
starkt resultat tack vare målmedvetet 
arbete och förhållandevis få place-

ringar och kostsamma ärenden, vilket i sig 
förstås är positivt. Kommunstyrelsen visar 
också på bra resultat. Trots underskott 
inom utbildnings- och kulturnämnden är 
jag stolt och nöjd över vårt resultat.

Årets sjukfrånvaro bland våra anställda 
har ökat från en historisk låg nivå 
på 5,6 procent till 6,4 procent, vilket 

fortfarande är en låg siffra. Satsningen 
på ökad friskvårdspeng har givit resultat. 
Vi ser att fler använder sig av bidraget. 
Våra chefer arbetar aktivt med preventivt 
arbete, rehabiliteringsplaner och tidiga 
insatser.

Den låga sjukfrånvaron är färskvara 
och resan fortsätter för att vi ska vara 
en attraktiv arbetsgivare. Det innebär 

ett arbete för att höja lönerna men också 
med att skapa möjlighet till delaktighet 
och att alla medarbetare ska bli sedda av 
sina chefer – det gör att vi mår lite bättre.

Flera personalrelaterade satsningar har 
beslutats under 2019. Ett stort beslut 
är att fr o m 1 januari 2020 ska alla 

nya tillsvidareanställningar inom vård 
och omsorg inom kommunals avtalsom-
råde erbjudas heltid. Viljeinriktningen är 
att heltid ska bli vanligare bland de som 
redan är anställda.

Ytterligare ett glädjande besked är 
beslut om en riktad lönesatsning till 
tillsvidareanställda och vikarierande 

undersköterskor i kommunen inom sär-
skilt boende, hemtjänst och hemsjukvård. 
Från och med 1 januari 2020 får de en 
riktad lönesatsning med 600 kronor/må-
nad och per heltidstjänst.

Kommunens framtida undersköterskor 
med satsning på vårdutbildningen 
har redan blivit en succé. Man fick 

så många sökanden att man startar två 
klasser med totalt 38 elever och dessutom 

har vuxenutbildningen anställt ytterligare 
en vårdlärare. 
Beslutet att äntligen få dra igång en vård-
utbildning på vuxenutbildningen i Ockel-
bo togs så sent som i början av november 
och därefter har det varit snabba puckar. 
Vuxenutbildningen har sedan dess anställt 
två legitimerade vårdlärare och satt ihop 
kursplanerna till själva utbildningen som 
är på tre terminer. Från mitten av novem-
ber till 1 december kunde man ansöka 
och när man såg att 38 personer hade 
ansökt fick man revidera planerna på att 
starta två klasser med tio elever i varje.

En toppmodern företagsetablering vid 
Tegelbruket påbörjades förra året och 
har fortsatt under 2019. Det var som 

tidigare sagts över 20 år sedan vi hade 
en nyetablering i den här storleken i vår 
kommun. Stommen till John Deeres ser-
viceanläggning på Tegelbruket i Ockelbo 
är rest och väggar och tak kommer snart 
på plats. Det är nu full fart på platsen 
efter att bygget ett tag stod stilla. En av 
underentreprenörerna har tyvärr gått i 
konkurs, vilket har påverkat John Deeres 
bygge. Nu har partnern som ansvarar för 
att bygga fastigheten och underentrepre-
nörer, hittat nya företag att samarbeta 
med.

Projektet Biking Gästrikland, startade 
för ett år sedan där kommunen har 
fått två miljoner kronor för att arbeta 

med. Målet är att skylta upp leder och 
stigar för cykling för att på så sätt tillgäng-
liggöra cykling för fler. Det långsiktiga 
målet är både att locka flera av våra egna 
invånare att prova cykling, men också att 
locka turister till kommunerna. Tanken är 
också att fler ska komma hit och stanna, 
helst flera dagar. Gästrikland och Ockelbo 
erbjuder redan i dag fantastiska miljöer 
att både cykla och vandra i, men det som 
behövs är att visa upp och paketera vår 
natur bättre. Cyklingen är i toppklass här 
i Gästrikland. Det som behöver kvalitets-
säkras är våra stigar och leder”. Under 
nästa år kommer det stora arbetet vara att 
skylta upp och binda samman leder med 
redan befintliga Gästrikeleden.

Satsningen på ”En frisk generation” 
gör mig glad i hela kroppen. Att man 
med en ”så enkel” modell kan skapa 

ett så stort engagemang och göra skillnad 
– det är ovärderligt. 

Här får familjer träna och äta middag till-
sammans, och tillsammans med familjer 
från andra kulturer. Man förenar nytta 
med nöje, under ett fantastiskt ledarskap, 
och åker hem med ett leende på läpparna.

Fr o m den 1 januari 2019 övertog kom-
munen skötseln av Wij Trädgårdar. 
övertagande av fastigheterna kommer 

att behandlas i början av 2020. Fokus 
under året har varit att hitta nya aktö-
rer och entreprenörer som vill driva de 
kommersiella verksamheterna såsom logi, 
restaurang, konferens och kafé på Wij 
trädgårdar. Stiftelsen Wij trädgårdar finns 
kvar för att säkerställa att verksamheten 
drivs vidare i stiftelsens anda och att den 
konstnärliga inriktningen finns kvar.

Arbete med att ta fram en ny över-
siktsplan för kommunen har under 
året påbörjats. Översiktsplanen är en 

strategisk plan som beskriver kommunens 
avsikter när det gäller framtida mark och 
vattenanvändning i form av exempel-
vis strategier för bebyggelseutveckling, 
trafikförsörjning, naturmiljöer med flera 
intressen.

Om jag summerar året är utanförskap 
och otrygghet viktiga frågor för alla 
partier att ta med och arbeta med för 

att alla våra Ockelbobor ska känna sig 
inkluderade och trygga med varandra.

Tack alla för året som gått – det känns 
oerhört stimulerande och jag är 
taggad inför ytterligare en mandat-

period där vi måste bygga, bygga, bygga 
bostäder!

Magnus Jonsson
Kommunstyrelsens ordförande
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OCKELBO - PLATS ATT VÄXA    5

ÖVERSIKT ÖVER VERKSAMHETENS UTVECKLING
Förvaltningsberättelsen syftar till att ge en övergripande bild av
Ockelbo kommuns verksamhet det gångna året. Fokus är på den kommunala
koncernen och dess verksamhet.

Koncernen 2019 2018 2017 2016 2015

Verksamhetens intäkter (mkr) 148,8 159,2 157,8 171,7 145,0

Verksamhetens kostnader (mkr) -490,8 -484,6 -474,1 -472,4 -435,4

Årets resultat (mkr) 6,6 12,5 9,8 12,2 8,2

Soliditet (%) 26,1 25,9 24,8 22,8 20,8

Investeringar (netto) 54,8 43,7 24,9 118,7 11,6

Långfristig låneskuld (mkr) 317,3 318,2 324,4 324,9 337,4

Antal anställda 482 544 566 563 533

Investeringar / medborgare (kr) 9 276 7 399 4 223 20 270 1 983

Långfristig låneskuld/medborgare (kr) 53 707 53 877 55 020 55 482 57 685

Kommunen

Antal invånare 5 908 5 906 5 896 5 856 5 849

Verksamhetens intäkter (mkr) 73,7 80,8 84,2 103,0 78,7

Verksamhetens kostnader (mkr) -434,1 -425,8 -420,6 -423,8 -390,5

Utveckling av nettokostnader(%) 4,5 2,6 4,6 3,7 4,7

Skatteintäkter och statsbidrag (mkr) 376,6 366,7 354,7 343,3 326,6

Utveckling av skatteintäkter och statsbidrag(%) 2,7 3,4 3,3 5,1 2,5

Årets resultat (mkr) 3,7 9,1 7,0 9,6 4,4

Eget kapital 134,7 130,9 121,8 114,8 105,3

Soliditet (%) 33,7 33,0 33,0 31,0 28,0

Soliditet inklusive totala pensionsförpliktelser (%) 0,4 -1,5 -5,7 -8,3 -12,0

Likviditet(%) 81,8 100,2 90,7 92,6 99,0

Investeringar (netto) 44,9 8,8 20,8 101,0 10,2

Långfristig låneskuld (mkr) 150,2 150,2 150,2 155,0 167,0

Antal anställda 452 516 541 538 511
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KOMMUN
FULLMÄKTIGE

VALNÄMND

REVISION

SOCIALNÄMND KOMMUNSTYRELSE
UTBILDNINGS- OCH 

KULTURNÄMND

SOCIALFÖRVALTNING KOMMUNSTYRELSE
FÖRVALTNING

UTBILDNINGS- OCH
KULTURFÖRVALTNING

VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
SAMHÄLLSBYGGNADS

NÄMND

VÄSTRA GÄSTRIKLANDS
ÖVERFÖRMYNDARNÄMND

GEMENSAM NÄMND
FÖR

VERKSAMHETSSTÖD

OCKELBO VATTEN AB

BIONÄR
NÄRVÄRME AB

OCKELBOGÅRDAR AB

INKÖP GÄVLEBORG

GÄSTRIKE RÄDDNINGS
FÖRBUND

REVISION

GÄSTRIKE ÅTERVINNARE

KOMMUN
FULLMÄKTIGE

KOMMUNENS NÄMNDSORGANISATION

KOMMUNENS BOLAG OCH FÖRBUND

DEN KOMMUNALA KONCERNEN Den ekonomiska utvecklingen i kom-
munerna bestäms av den totala sam-
hällsekonomins utveckling, arbetslöshet, 
befolkningsutveckling, löne- och pris-
utveckling, skatteunderlagsutveckling, 
statens agerande samt den egna kommu-
nens ambitionsnivå. 2019 har liksom de 
senaste åren kännetecknats av ovisshet 
kring världsläget. Osäkerhet om hur 
Brexit och handelskonflikter mellan 
världens största ekonomier kommer att 
påverka konjunkturläget. Miljöhot och 
epidemier som kan förstärka en försvag-
ning av världsekonomin.

Den svenska ekonomin hålls upp av in-
hemsk efterfrågan och att exporten gyn-
nats av en svag krona. Sverige bedöms 
nu vara på väg in i en mild lågkonjunk-
tur efter några år med tillväxt. Under 
den kommande treårsperioden förväntas 
tillväxten och sysselsättnings- och skatte-
underlagsutvecklingen mattas av.

Arbetslösheten i Ockelbo kommun har 
under 2019 ökat bland yngre och totalt. 
En oroande utveckling då det redan idag 
ligger på en högre nivå än både i länet 
och riket.

Totalt arbetslösa i % av registrerad arbetskraft
16-64 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Ockelbo 11,7 11,1 12,2 11,2 10,3 12,1

Länet 9,5 9,4 9,6 9,5 9,3 9,6

Riket 7,0 6,9 7,0 7,0 6,8 7,2

18-24 år Totalt Kvinnor Män Totalt Kvinnor Män

Ockelbo 18,2 14,0 21,0 16,8 13,3 19,9

Länet 13,8 11,7 15,6 14,4 12,6 16,1

Riket 8,6 7,0 10,1 8,9 7,1 10,5

Inflationstakten och räntenivån i Sverige 
och internationellt har under några år 
varit historiskt låg. Försöken att påverka 
utvecklingen med räntepolitiken har 
haft begränsad framgång. De svenska 
räntorna förväntas stiga fortare än i vår 
omgivning för att stärka den svenska 
valutan. De svenska hushållen är fortsatt 
högt skuldsatta och därmed känsliga för 
räntehöjningar. Skatteunderlaget och 
dess prognoser ser relativt gynnsamma ut 
för 2020 men tillväxten ser senare ut att 
bli lägre. 
Även det inhemska politiska läget med 
oklara politiska majoriteter och har 
bidragit till en osäkerhet.
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Sveriges offentliga finanser, framförallt 
statens, har en starkare ställning än 
många länder i vår omgivning.
Den offentliga sektorn har, som i helhet, 
under några år visat goda resultat. Det 
har skett med hjälp av bl.a. ökning av 
skatteintäkter och statsbidrag men också 
på faktorer med mer av engångskaraktär 
som exempelvis återbetalning av AFA 
premier. Kostnader har även övervältrats 
från staten på kommunerna. Utan ökade 
statsbidrag kommer det att innebära 
stora anpassningar för kommunerna att 
möta dessa utmaningar.  

Det befaras kostnadsökningar för kom-
munerna beroende både på befolknings-
förändringar i form av den demografiska 
utvecklingen men även den ökade be-
folkningen. De befolkningsgrupper som 
ökar mest är ungdomar upp till 20 år och 
framförallt de som är 80 år och äldre.

Även för 2019 visar Ockelbo kommun 
en befolkningsökning. Dock en mindre 
än de senaste femåren. Liksom tidigare 
är det ett positivt flyttnetto som uppväger 
det negativa födelsenettot.

Befolkningsutveckling  
2019 2018 2017

Antal invånare 31 december 5 908 5 906 5 896

Förändring 2 10 40

Totalt Kvinnor Män

Befolkning 2018-12-31 5 906 2 873 3 033

Födda under året 61 31 30

Avlidna under året 75 26 49

Födelsenetto -14 5 -19

Inflyttade under året 354 176 178

Utflyttade under året 338 159 179

Flyttnetto 16 17 -1

Befolkning 2019-12-31 5 908 2 895 3 013

   
Däremot de traditionellt yrkesverk-
samma åldersgrupperna har en lägre 
procentuell tillväxt. Detta utgör en stor 
utmaning för välfärden. Åldersstruk-
turen i kommunen och befolkningsför-
ändringar kommer att anstränga den 
kommunala ekonomin med omfattande 
effektiviseringsbehov.

Den växande pensionsförpliktelsen har 
och kommer de kommande åren ha en 
allt större påverkan på den kommunala 
ekonomin.

Pensionsförpliktelser
Kommunen Koncernen

2019 2018 2019 2018

Total pensionsförpliktelse mkr

Avsättning inkl. särskild 
löneskatt

32,4 26,1 33,0 26,7

Ansvarsförbindelse inkl. 
särskild löneskatt

133,0 136,9 133,0 136,9

Pensionsförpliktelse som 
tryggats i pensionsförsäkring

0,0 0,0 0,0 0,0

Pensionsförpliktelse som 
tryggats i pensionsstiftelse

0,0 0,0 0,0 0,0

Summa pensionsförpliktelser 165,4 163,0 166,0 163,6

Finansiella placeringar avse-
ende pensionsmedel

1,0 1,5 1,0 1,5

Finansiering

Återlånade medel 164,4 161,5 165,0 162,1

Konsolideringsgrad 0,6% 0,9% 0,6% 0,9%

Ny teknik och metoder kommer att krä-
vas för att god omsorg med bibehållen 
kvalité ska kunna erbjudas. Förändrade 
arbetssätt, en ökad sysselsättningsgrad 
förlängt arbetsliv är andra viktiga medel 
att kunna möta kommunernas utma-
ningar.

KONCERNEN - FÖRETAG OCH ÄGARFÖR-
HÅLLANDEN
I redovisningen för koncernen Ockelbo 
ingår förutom kommunen, Ockelbogår-
dar AB (100 %) och Bionär Närvärme 
AB (ägarandel 24 %) och Ockelbo Vatten 
AB (100 %).

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat för koncernen Ockelbo 
är efter konsolidering och internelimi-
neringar är 6,6 mkr. Endast ett av de 
ingående dotterbolagen, Ockelbo Vatten 
AB uppvisar ett litet underskott för 2019. 
Det är ett svagare resultat jämfört med 
fjolårets 12,5 mkr.

Koncernen har haft positiva resultat 
de senaste fem åren. Ockelbogårdar 
AB redovisar 2019 ett resultat på 1,5 
mkr, något lägre än 2,8 mkr året innan. 
Uthyrningsgraden var i genomsnitt 
under året 97,0 (98,0) %. Under året var 
i genomsnitt 21 (13) lägenheter tomma. 
Bolaget har under året erlagt borgensav-
gift till kommunen med 415 tkr. Bolaget 
har uppfyllt det i ägardirektivet ställda 
avkastningskravet på 6 % i direkt avkast
ning på fastigheternas bokförda värde 
för 2019.

Bionär Närvärme AB redovisar ett 
överskott för Ockelbos andel (24 %) om 
0,1 mkr. Rörelseresultatet efter finan-
siella poster för hela bolaget 2019 är 
positivt med 8,5 mkr (4,5). Till årsstäm-
man föreslås en utdelning till ägarna 
på 2 mkr 2019, vilket innebär 480 tkr 
till Ockelbo kommun. Utifrån Bionär 
fjärrvärme AB:s stabila ekonomiska läge 
bedöms företagets ställning fortsatt tillåta 
utdelning. Efter ett antal år med kraftig 
expansion ser bolaget nu en period av 
konsolidering.

Ockelbo Vatten AB redovisar för 2019 
ett negativt resultat om 57 tkr, men 
innehåller ett underuttag på 0,3 mkr
Bolaget har ett positivt rörelseresultat på 
0,5 mkr. Strategin framåt är att säkerstäl-
la framtida vattenförsörjning i Ockelbo 
kommun.

En sammanfattning av bolagens verk-
samhet finns under respektive bolags 
verksamhetsberättelse.
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VERKSAMHETEN
Bionär Närvärme AB har sitt säte i Gäv-
le och ägs till 59 % av Gävle Energi AB. 
Övriga delägare är Ockelbo Kommun, 
24 % samt Älvkarleby Kommun 17 %. 

Affärsidén är att förvärva, bygga, mark-
nadsföra och sälja biobränslebaserad 
närvärme i form av produkter, tjänster 
eller kompetens. Bionär bedriver ett 
aktivt miljöarbete genom att ersätta olje- 
och elanvändning med tekniskt, ekono-
miskt och ekologiskt hållbara värmelös-
ningar för fastigheter, bostadsområden 
och mindre samhällen, där de stora 
energibolagen inte kan eller vill verka. 
Den operativa verksamheten bedrivs i 
uppdragsform med moderbolaget som 
huvudleverantör. Tjänster köps också in 
på de orter där Bionär verkar.

VIKTIGA HÄNDELSER
Under året uppnåddes en mycket god 
biomix i produktionen och andelen 
fossilfritt bränsle har uppgått till 98,8% 
(97,5). Anläggningarna har haft god 
tillgänglighet och gynnsamma drifts-
förhållanden. Under året har Horndals 
Fjärrvärmenät med kunder sålts. Nytt 
flisavtal har tecknats till anläggningarna 
i Ockelbo och Forsbacka. Den allmänna 
prisutvecklingen på Biobränslen innebär 
att kostnaden för produktion av när-
värme kommer att öka. För att kunna 
uppfylla ägardirektiven har prisjustering-
ar gjorts på både den fasta och rörliga 
taxan på samtliga nät from 1 januari 
2020. Totalt arbetar fem personer för 
bolaget även om de formellt är anställda 
av Gävle Energi AB.

MARKNADEN
Den geografiska marknaden är Mellan-
sverige med utgångspunkt från Gävle-
borgs län, framförallt i områden som 
ligger utanför de större fjärrvärmenäten. 
Bionärs affärsmässiga marknad består 
av olika kategorier av fastighetsägare. 
De viktigaste är kommuner, fastighets-
bolag, industrier och övriga företag. Det 
historiskt låga elpriset har inneburit att 
fjärrvärmen är hårdare konkurrensutsatt 
än tidigare.

BIONÄR NÄRVÄRME AB
MILJÖPÅVERKAN
I Bionär Närvärme AB finns anmäl-
ningspliktig verksamhet i form av 
biobränslepannor med tillhörande dist-
ributionsnät. All sekundärel som Bionär 
använder ska vara baserad på förnybar 
energi som vind, vatten och biobränsle. 
Målsättningen på sikt är att fjärrvärme-
produktionen så långt det är möjligt ska 
bestå av förnybara bränslen.

ÅRETS RESULTAT
Nettoomsättningen exkl. anslutnings-
avgifter uppgår till 85,3 (82,4) mkr. Det 
ger en ökning med 2,9 mkr jämfört med 
föregående år.
Avsaknaden av långa skulder innebär 
att bolaget står väl rustat för framtida 
reinvesteringsbehov.
Resultatet efter finansnetto uppgår till 
8,5 (4,5) mkr, en förbättring med 4 mkr.
Detta beror främst på en god biobräns-
lemix samt försäljningen av nätet i 
Horndal. 
Styrelsen föreslår årsstämman att dela ut 
2 mkr till ägarna, vilket motsvarar 480 
tkr för Ockelbo kommun.

NÄRVÄRME
FRAMTIDEN
Bionär går nu in i konsolideringsfas med 
fokus på optimering av processer inom 
verksamheten, företaget ser ej någon 
naturlig geografisk expansion i närtid.
Bionärs målsättning är att under de 
närmaste åren bibehålla företagets 
lönsamhet och konkurrenskraft utan att 
försämra miljö- och kvalitetsmålen.
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VERKSAMHETEN
Ockelbogårdar AB har haft egen perso-
nal för ledning, ekonomi, kundkontakter, 
drift och underhåll av fastighetsbeståndet 
samt inom lokalvårdsorganisationen. 
Den 31 december fanns 29,5 (27,5) 
årsarbetare fördelat på 21 (20) kvinnli-
ga och 8,5 (7,5) manliga medarbetare i 
bolaget.

Pensionsavgångar och övrig persona-
lomsättning inom lokalvård och admi-
nistration har inneburit att vi har gjort 
ett omtag av vår organisationskultur och 
vårt strategiska arbete för att involvera 
nya medarbetare. Genom att vi mäter 
medarbetarindex 2 ggr per år för att se 
hur organisationen mår så ser vi snabbt 
om någonting vacklar i verksamhet. Vi 
hamnade på 7.2 på en 10-gradig skala 
vid årets slut, en tillbakagång med 0,9 
enheter mot samma tid förra året vilket 
fortfarande är väldigt bra.

Fastighetsbeståndets verkliga värde har 
vid årlig fastighetsvärdering fastställts per 
2019-12-31. Värdering har utförts med 
stöd av analysverktyget Datscha till ett 
bedömt marknadsvärde. Inget bedömt 
nedskrivningsbehov föreligger utifrån 
gjord fastighetsvärdering.

Förvaltningsavtalet mellan Ockelbo kom-
mun och Ockelbogårdar AB gäller och 
löper till och med 2020-12-31.

VIKTIGA HÄNDELSER
Inga nya lägenheter har tillskapats, men 
för första gången på 33 år projekterar vi 
för nybyggnation på Höjdvägen. Bygglo-
vet vann laga kraft i slutet av året och 
byggnationerna beräknas komma igång 
innan sista mars 2020. 

Större investeringar som aktiverats under 
året är installation av fastighetsnät, 
utemiljöprojekt Marstrand, miljöhus 
Gäverängevägen, nya låssystem samt 
inbrotts- och utrymningslarm.

Betydande underhåll som utförts är 
fasad- och takrenoveringar, isolering av 
vindar, saneringar- och vattenskador.
  

På boinflytandedagar vi haft tillsammans 
med Hyresgästföreningen, Gästrike 
Återvinnare och ABF har vi diskuterat 
trivsel, säkerhet och trygghet med våra 
hyresgäster. Vi lyfte särskilt sop- och 
källsortering eftersom bolaget lägger sto-
ra resurser på att ordna så att den ska bli 
tillfredställande. Även ett försök att driva 
boskola har gjorts.

Vid årets utgång fanns 678 lägenheter 
och 54 lokaler i beståndet. I genomsnitt 
var 21 lägenheter vakanta, vilket innebär 
en uthyrningsgrad på 97 %. Vi har exklu-
derat lägenheter som lagts i malpåse pga. 
renovering och sanering och med dessa 
lägenheter inkluderade är uthyrningsgra-
den 95 %. Vi prioriterar att åtgärda dessa 
lägenheter för att få dem uthyrningsbara. 

ÅRETS RESULTAT
Bolaget redovisar ett positivt resultat 
efter finansiella kostnader 2019 på 1 
727 tkr (3 991) tkr. Årets avskrivningar 
motsvarar 2,1 % (2,1) % av fastigheternas 
bokförda värde. Soliditeten har ökat 
och ligger på 15,8 % (15,1). Bolagets 
låneskuld uppgår vid årsskiftet till 138,2 
mkr. För att sprida ränteriskerna får max 
1/3 av lånestocken placeras i lån med 
rörlig ränta och resterande lån ska place-
ras i lån med rörlig ränta så att löptiden 
fördelas under en längre period.

FRAMTIDEN
Vi investerar kraftigt under 2020 och 
kommer att använda egna medel i möj-
ligaste mån då vår likviditet är god. Om 
allt kommer igång enligt plan så kommer 
vi att behöva låna pengar och då ökar 
vår belåningsgrad. Det egna kapitalet 
kommer att vara konstant, men när våra 
tillgångar ökar så minskar soliditeten. Vi 
har som mål att ligga på 15 % och därför 
kommer vi att se över fastigheter med 
övervärde i slutet av 2020 och använda 
oss av möjligheten att göra en uppskriv-
ning för att hålla soliditeten på denna 
nivå.

OCKELBOGÅRDAR AB

Första spadtaget där vi officiellt invi-
ger att nybyggnation av 16 lägenheter 
sätter igång äger rum i februari. Inflytt-
ning sker under våren 2021. Behovet 
av lägenheter i alla storlekar är stort i 
centrala Ockelbo och att vi kommer att 
kunna erbjuda nya lägenheter med hög 
standard centralt är tillfredsställande. Vi 
har sökt statligt investeringsstöd för dessa 
hyreslägenheter.

Under 2020 påbörjas en omfattande re-
novering vid Fagerbacken. Det är starten 
på ett flerårigt projekt där planen även 
är att renovera samtliga byggnader på 
Höjdvägen. Det kommer att bli ett lyft 
för hela området eftersom vi också kom-
mer att lägga vikt på att få en trivsam 
utemiljö som även inkluderar området 
för nybyggnationen.

Återställandet efter branden på Sten-
vägen pågår och i det området har vi 
påbörjat en stamrenovering. Förskolorna 
på Marstrand ska återgå från lokaler till 
lägenheter och det innebär ett tillskott 
på fem trerumslägenheter. I Lingbo på 
Smalbyvägen och Parkvägen planeras en 
renovering av byggnaderna samt att vi 
byter värmesystem.

En ny Kretsloppsplan är under framta-
gande och i den kommer krav på fastig-
hetsnära avfallsinsamling, en utmaning 
för bolaget att lösa framåt.

Vid årsskiftet utökades förvaltningsverk-
samheten med två snickare och en må-
lare. Vi kommer att göra mycket av vårt 
underhåll i egen regi fortsättningsvis.  
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VERKSAMHETEN
Ockelbo Vatten AB är ett dotterbolag 
till Gästrike Vatten AB som innehar 99 
% av aktierna. Ockelbo kommun äger 
resterande 1 % av aktierna men har 
kontroll över samtliga röster i bolaget. 
Genom Ockelbo Vatten AB tillförsäkras 
kommunen inflytande över VA-anlägg-
ningarna och kan besluta om till exempel 
utbyggnadsplaner. Ockelbo kommun 
ansvarar för bolagets upplåningsbehov 
för finansiering av investeringar.

Ockelbo kommun styr 100 % av rösterna 
i dotterbolaget och styrelsen är utsedd 
av kom-munfullmäktige i Ockelbo 
kommun. Ockelbo Vatten AB äger och 
förvaltar VA-anläggningarna i Ockelbo 
och är därmed huvudman. Kommu-
nerna Gävle, Hofors, Ockelbo, Älvkar-
leby och Östhammar äger gemensamt 
moderbolaget Gästrike Vatten AB. Gävle 
kommun äger 60 procent av aktierna 
och övriga kommuner äger var för sig 10 
procent.

VIKTIGA HÄNDELSER 
Under hösten infördes kokningsrekom-
mendation för kunder i Lingbo som en 
säkerhetsåt-gärd efter att delar av dricks-
vattennätet varit trycklöst på grund av 
en läcka. En stor läcka på ledningsnätet 
i centrala Ockelbo gjorde att vatten fick 
köras med tankbil.

Stort fokus under året har fortsatt legat 
på åtgärder och utredningar för att sä-
kerställa leverans av dricksvatten. Vatten-
tornet i Ockelbo (Rabo) har renoverats 
utvändigt. Vid Svartandals vattenverk i 
Åmot har ett extra beredningssteg med 
klor byggts och UV-ljuset har bytts ut. 
Vid Lingbo vattenverk har underhåll 
skett och planering för åtgärder för att 
förbättra dricksvattenkvaliteten har skett.

Arbete fortlöper för en bättre beredning 
vid Källängets vattenverk men är förse-
nat. Arbete fortlöper med vattenledning 
mellan Mobyheden och Ockelbo tätort. 
Driftstagning beräknas ske under 2020.

MILJÖANSVAR
Verksamheten genomsyras av ett långsik-
tigt kretsloppstänkande, där hänsyn även 
ska tas till kommande generationers be-
hov av en god VA-försörjning. På så sätt 
kan vårt vatten hanteras, bevaras och 
brukas på ett hållbart sätt. Avloppsvatten 
renas i avloppsreningsverken från fosfor 
och organiskt material innan det återförs 
till naturen i ytvatten som är recipienter.

Ockelbo Vatten ABs verksamhet är till 
väsentliga delar tillståndspliktig enligt 
miljöbalken. För varje tillståndsplik-
tigt reningsverk upprättas ett särskilt 
miljöbokslut. Det finns sex tillståndsplik-
tiga verk, Gammelfäbodarna, Jädraås, 
Lingbo, Ockelbo, Åbyggeby och Åmot, 
samtliga har resultat inom gällande vill-
kor. Uttag av vatten är tillståndspliktigt 
enligt miljöbalken. Samtliga uttag ligger 
inom tillstånden.

Dricksvatten är klassificerat som livs-
medel och vattenkvaliteten kontrolleras 
kontinuerligt genom provtagningar i 
enlighet med fastställda kontrollprogram. 
Andelen vattenprov enligt fastställt kon-
trollprogram som är tjänliga i enlighet 
med Livsmedelsverkets föreskrifter 
överstiger 99 %.

ÅRETS RESULTAT
Årets resultat är en förlust på 0,1 mkr, 
efter att 0,2 mkr av intäkterna har redo-
visat som underuttag och räknats av mot 
tidigare skuld till VA-kollektivet.

Ockelbo Vatten AB belastas av samt-
liga kostnader för sin VA-försörjning. 
Resurser som nyttjas gemensamt i 
Gästrike Vatten AB och som inte går att 
koppla direkt till ett anlägg-ningsbolag 
fördelas genom en fördelningsnyckel som 
fastställts av styrelsen i Gästrike Vatten 
AB. Andelen av Gästrike Vatten ABs 
kostnader som belastar Ockelbo Vatten 
AB uppgår till 3 %.

INVESTERINGAR
Årets investeringar, 12,1 mkr, rör främst 
befintlig vattendistribution och ny 
VA-ledning.

FRAMTID
Det är mycket som händer inom VA-om-
rådet, både nationellt och inom EU, 
vilket påverkar hela koncernens verk-
samhet. För att säkerställa dricksvatten-
leveransen är prioriterade åtgärder bla 
att öka skyddet för vattenresurserna, re-
dundansen VA-systemet samt rening-en 
i vattenverken. Det är även viktigt att 
effektivt använda det vatten som produ-
ceras. Fortsatta åtgärder för minskade 
vattenförluster planeras. Inom avlopps-
området kan nämnas åtgärder för en 
förändrad slamhantering och åtgärder 
för att minska mängden ovid-kommande 
vatten.

Förstärkt fokus inom säkerhet och håll-
barhet påverkar VA-verksamheten både 
direkt och indirekt genom primärkom-
munernas ansvar. Speciellt kan nämnas 
arbetet med åtgärder i samband med 
den nya säkerhetsskyddslagen samt infor-
mationssäkerhet för samhällsvik-tiga och 
digitala tjänster (NIS-direktivet). Även 
det stora arbetet för att klimatanpassa 
såväl VA-verksamheten som våra städer 
samt tillse att vattenresurser skyddas för 
att säkerställa leverans behöver hanteras 
integrerat med primärkommunernas 
fysiska planering.

De ökade kraven gör att verksamhets-
kostnaderna bedöms öka något trots att 
effektiviseringar sker. Detta kommer ge 
en viss kostnadsökning samtidigt som 
det finns en osäkerhet i intäkterna då 
medvetenheten om att vara rädd om vårt 
vatten är hög och förbrukningen ligger 
på en låg nivå. Bedömningen är att tax-
ejusteringar behövs under planperioden 
för att inte verksamheten ska vara un-
derfinansierad. Då det finns flera osäkra 
parametrar sker en fördjupad analys

OCKELBO VATTEN AB
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ÖVRIGT
Under 2019 beslutades att bilda ett 
gemensamt ägt bolag, Ockelbo koopera-
tiva fastigheter AB, tillsammans med den 
kooperativa hyresrättsföreningen Hästen. 
Bolagets syfte är att bygga och äga en 
fastighet som föreningen kan hyra. 2020 
kommer att bolagets första verksamhets-
år.
Utöver de i koncernen ingående fö-
retagen redovisas kommunens övriga 
aktieinnehav per 2019-12-31.
Förutom ovanstående företag samver-
kar kommunen utan att något egentligt 
ägande föreligger i tre kommunalför-
bund, Gästrike Räddningstjänstförbund, 
Inköp Gävleborg samt Gästrike Återvin-
nare.

GÄSTRIKE ÅTERVINNARE 
Kommunalförbundet ansvarar för 
avfallshanteringen i Ockelbo, Gävle, 
Sandviken, Hofors och Älvkarleby kom-
muner. Förbundet bildades 1 april 2002. 
Verksamheten finansieras av taxor och 
avgifter och erhåller inget kommunalt 
stöd. Avfallshanteringen sker både i egen 
regi och via upphandlade entreprenad. 
Förbundet har inget ekonomiskt vinstin-
tresse utan ska vara kostnadseffektiva till 
nytta för kunderna, miljön och samhäl-
let.

GÄSTRIKE RÄDDNINGSTJÄNST
Kommunalförbundet ansvarar för ansva-
rar för räddningstjänsten i fyra kommu-
ner förutom Ockelbo; Gävle, Sandviken, 
Hofors och Älvkarleby kommuner. För-
bundet bildades 1 januari 1994 och styrs 
av en politiskt vald direktion med repre-
sentanter från alla fem medlemskom-
munerna. I räddningstjänsten uppdrag 
ligger att skydda och rädda människor, 
egendom eller miljö. Man ska även verka 
för att förebygga och att minska konse-
kvenserna när brand eller olycka sker. I 
Ockelbo finns en av sju deltidsstationer. 
Ockelbo kommuns kostnad 2019 för 
räddningstjänsten var 4,7 mkr (4,4 mkr). 
Gästrike Räddningstjänst beslutade i 
samband med årsbokslutet 2018 att 
återbetala del av medlemsbidrag till res-
pektive kommun under 2019. Det svaga 
resultatet för 2019 gjorde dock att medel 
återbetalades tillbaka till förbundet.

INKÖP GÄVLEBORG
Förbundet bildades 1 september 2007 
genom en sammanslagning av Inköp 
Hälsingland och Gästrike Inköp. I 
förbundet ingår alla kommuner i Gäv-
leborgs län förutom Sandvikens kom-
mun plus Älvkarleby kommun. Inköp 
Gävleborg har som ändamål att vara 
kommunernas gemensamma organ för 
inköpssamverkan. Genom samordning-
en kan betydande kostnadsbesparingar 
göras, samtidigt som vi har tillgång till 
kompetens inom upphandlingsområdet. 
Förbundet styrs av en direktion där varje 
medlem utser en ledamot och ersättare. 
I förhållande till befolkningsstorleken 
fördelas de kostnader som ej täcks på 
annat sätt av kommunerna. Utifrån Gäv-
le kommuns utträde ur förbundet har 
förbundets framtid och andra eventuella 
alternativ för samverkan kring inköp och 
upphandling utretts. Inköp Gävleborg 
kommer att under de närmaste åren en-
dast förvalta de sedan tidigare ingångna 
avtalen under deras resterande avtalstid. 
För en kommun av Ockelbos storlek finns 
stora fördelar med att kunna samverka i 
dessa frågor och diskussion med lämp-
lig samarbetspartner fortgår. Ockelbo 
kommuns kostnad för 2019 blev 0,5 mkr 
(0,5 mkr).

WIJ TRÄDGÅRDAR 
1996 startades Wij Säteri AB av Ockelbo 
kommun, lokala företag och privatper-
soner. Stiftelsen Wij trädgårdar bildades 
i november 2002. Kommunen har idag 
samverkan med både Stiftelsen Wij 
trädgårdar och dess bolag Wij Säteri AB 
som sköter driften. Wij Trädgårdar har 
utvecklats till en omtalad dragare inom 
turismnäringen och bidrar till att utveck-
la Ockelbo.
Kommunen är dels den största av 
stiftarna men har även ett betydande 
borgensåtagande gentemot Wij Träd-
gårdar. Kommunen verkar även som 
medfinansiär i olika utvecklingsprojekt i 
samverkan med Wij Trädgårdar. Under 
2019 har de kommersiella delarna av Wij 
Trädgårdar upphandlats och konkur-
rensutsatts enligt beslutet i kommunful-
mäktige 2018. För parkförvaltning och 
fastigheter ska kommunen enligt beslutet 
ta ett större ansvar och förberedande 
arbete har skett för ett övertagande av 
fastighetsköp och förvaltning.
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I årsredovisningen görs en analys av 
Ockelbo kommuns finansiella utveckling 
och ställning. Syftet med analysen är att 
identifiera finansiella problem och där-
igenom klargöra huruvida kommunen 
har en god ekonomisk hushållning.
Fyra aspekter innefattas i bedömningen. 
Årets resultat och dess orsaker klarläggs. 
Resultatet visar om den förbrukning som 
sker täcks med intäkter. En eventuell 
obalans, det vill säga att kostnaderna 
överstiger intäkterna, eller en rörelserikt-
ning mot obalans, är en varningssignal. 
En urholkning sker då av den finansiella 
motståndskraften. 
Kapacitet är den andra aspekten, vilket 
handlar om att mäta och redovisa vilken 
finansiell motståndskraft kommunen har. 
Finansiell styrka mätt som självfinansie-
ringsgrad och potential för att förstärka 
kommunens intäktssida är viktiga mått. 
Risk avser hur kommunen är exponerad 
finansiellt. 
En god ekonomisk hushållning innefattar 
att kommunen i ett kort och medellångt 
perspektiv inte behöver vidta drastiska 
åtgärder för att möta finansiella pro-
blem. Kontroll ska visa hur upprättade 
planer följs. En god följsamhet mot 
budget är ett uttryck för god ekonomisk 
hushållning. Risk och kontroll hänger 
samman på så vis att båda är mått på 
förmågan att hantera problematiska 
situationer.

ÅRETS RESULTAT
Kommunens resultat efter skatteintäkter 
och finansnetto är 3,7 mkr (9,1 mkr). 
Mot budget 0,42 kr så är avvikelsen 3,7 
mkr. Nämnderna har en sammantagen 
budgetavvikelse på 1,2 (3,1) mkr. Det 
stora flyktingmottagandet 2015 medför-
de konsekvenser, både för utbyggda verk-
samheter men även ökade statsbidrag. 
Under 2019 har kommunen fått fortsätta 
anpassa verksamheter och budgeten efter 
de nya förutsättningarna. Överskottet på 
finansförvaltningen 2,5 (2,5) mkr består 
till största del av högre skatteintäkter 
och högre övriga finansiella intäkter. 
 

2019 2018 2017

Årets resultat (mkr) 3,7 9,1 7,0

DRIFTSRESULTAT

Nämndernas totala resultat visar på ett 
överskott. Kommunstyrelsen redovisar 
en positiv budgetavvikelse motsvarande 
2,6 mkr. Avvikelsen mot budget beror 
till största del på att Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnden och över-
förmyndarnämnden, som också ligger 
under kommunstyrelsen, har en positiv 
avvikelse på 1,7 mkr. Kommunadmi-
nistration och ej utnyttjade utveck-
lingsmedel uppvisar också ett överskott. 
Underskott om -0,8 mkr finns inom 
avvecklandet av kommunens stödboende 
och -0,5 mkr inom politisk verksamhet.. 
Utbildning och kulturnämndens resultat 
är totalt -8,3 mkr. Där av utgör -1,7 mkr 
underskott för gymnasieskolan. Nega-
tiva budgetavvikelser återfinns inom 
grundskola -5,4 mkr, förskola -1,3 mkr. 
Vuxenutbildningen uppvisar ett överskott 
om 0,5 mkr. Socialnämnden uppvisar för 
2019 ett betydande överskott på 6,9 mkr. 
Det är främst inom Individ och famil-
jeomsorgen som den största avvikelsen 
finns, 2,8 mkr, med lägre kostnader för 
ekonomiskt bistånd. Övriga områden 
inom socialnämnden har kunnat bedri-
vas inom given budgetram. Revisionen 
har ett smärre underskott och valnämn-
den uppvisar ett överskott om 84 tkr.

KAPACITET
EGET KAPITAL, UTVECKLING
Kommunens egna kapital har mellan 
åren 1998-2003 minskat med c:a 55 mkr. 
I bokslut 1997 var det egna kapitalet 
negativt -2,0 Mkr, vilket motsvarades av 
-1,2 % i soliditet.

OCKELBO KOMMUN
VIKTIGA FÖRHÅLLANDEN FÖR RESULTAT OCH EKONOMISK STÄLLNING

Mätbara finansiella mål Måluppfyllelse
God ekonomisk hushållning ska genomsyra kommunens alla
verksamheter.

Årets resultat, efter finansnetto, ska vara minst 0,0 % av skatter och utjämning.

Investeringar ska i möjligaste mån självfinansieras. Vid ny/ ombyggnad kan upp-
låning ske utifrån separat bedömning.

Amortering av låneskuld sker med minst 1 % årligen.

Soliditeten ska årligen öka med 2 %.

Kommentar:
Kommunen redovisar ett positivt resultat om 3,7 mkr. Nämnderna totalt håller sina bud-
getramar.
Resultatet 3,7 mkr motsvarar 1 % av skatter och utjämning. 
Ingen nyupplåning har skett.
Ingen amortering har skett. 
Soliditeten ökat med 1 %.

Driftsredovisning (tkr)

Budget Intäkter Kostnader Resultat Avvikelse Resultat

Nämnd 2019 2019 2019 2019 2019 2018

Kommunstyrelsen -87 198 54 094 -138 705 -84 611 2 587 -80 234

Utbildnings- och Kulturnämnden -134 409 36 606 -179 320 -142 714 -8 305 -136 630

Socialnämnden -146 020 22 325 -161 462 -139 137 6 883 -136 988

Revision -682 0 -690 -690 -8 -566

Valnämnd -50 205 -171 34 84 -18

Summa styrelse och nämnder -368 359 113 230 -480 348 -367 118 1 241 -354 436

Finansförvaltning 368 401 378 267 -7 408 370 859 2 458 363 503

Summa Driftsredovisning 42 491 497 -487 756 3 741 3 699 9 067
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Den redovisningslag som gäller fr.o.m. 
1998 där en stor del av pensionså-
tagandet flyttats från balansräkningen till 
en ansvarsförbindelse har haft stor inver-
kan på det egna kapitalet. Kommunens 
pensionsåtagande är dock detsamma 
som tidigare. Teoretiskt blev kommunen 
rikare, men i praktiken är kommunens 
totala åtagande beträffande pensioner 
oförändrat. Kommunens egna kapital 
har till utgången av 2019 ökat och upp-
går till 135 mkr. Vilket är högre än den 
aktuella ansvarsförbindelsen för pensio-
nerna. Det innebär att det egna kapitalet 
även har förbättrats under 2019. Ett 
stärkt eget kapital ger långsiktig finan-
siell motståndskraft. De närmaste årens 
resultat måste vara fortsatt positiva för 
att kommunen skall kunna återställa det 
egna kapitalet till en acceptabel nivå.

Eget kapital

2019 2018 2017

Eget kapital (mkr) 135 131 122

   
LIKVIDITET
Kommunens svaga likviditet har tidigare 
påverkat kommunens handlingsförmåga. 
Allt eftersom ekonomin har förbättrats 
har också likviditeten stärkts. Under 
2019 har likviditeten försvagats jämfört 
med 2018. Det negativa kassaflödet från 
investeringsverksamheten kommer av att 
årets investeringar inklusive investeringen 
i ny förskola har finansierats utan nyupp-
låning. Under året har ingen amortering 
gjorts på de långfristiga lånen. Likvidi-
teten ligger idag på en acceptabel nivå, 
men bör framöver noga följas så att inte 
kommunens handlingsförmåga åter be-
gränsas. En bra likviditet ökar förmågan 
att realisera framtida investeringar och 
underhållsåtgärder.

LÅNESKULD
Kommunens långfristiga lån är 151,7 
mkr om man tar med den kortfristiga 
delen på 1,5 mkr som planeras att amor-
teras under 2020. Under 2019 så har 
ingen nyupplåning eller amortering skett. 
Av kommunens totala skuld utgörs 9,5 
mkr av grönt lån. Skulden motsvarar c:a 
26 tkr/invånare. Tas även hänsyn till den 
långfristiga skulden i Ockelbogårdar AB. 
motsvarar det c:a 49 tkr/ invånare. Ock-
elbo Vatten AB har en långfristig skuld 
28,7 mkr. Bionär Närvärme AB betalade 
under 2018 av sin långfristiga skuld.

Låneskuld

2019 2018 2017

Låneskuld (mkr) 150 150 150

   
FINANSIELL STYRKA
SOLIDITET
Soliditeten är ett mått på kommunens 
långsiktiga ekonomiska styrka. Den visar 
hur stor andel av de totala tillgångarna 
kommunen själv äger, egna kapitalet i 
förhållande till de totala tillgångarna. 
Soliditeten för 2019 är 34 %, vilket är 
något förbättrat jämfört med föregå-
ende år. Tar man även hänsyn till den 
del av pensionsåtagandet som lyfts ut 
från balansräkningen så blir soliditeten 
positiv (0,4%) för första gången sedan 
redovisningsregel infördes efter 1998. 
Vilket är en förbättring sedan föregående 
år, mest beroende på att ansvarsförbin-
delsen minskat i omfattning 2019 och 
förstärkningen av det egna kapitalet. 
I den nya kommunala redovisningsla-
gen ingick inte det tidigare förslaget att 
hela pensionsåtagandet ska lyftas in på 
balansräkningen. Positiva resultat och 
förmåga att amortera ger möjligheter för 
en stärkt soliditet. En stark soliditet ökar 
även möjligheten att få låna och till mer 
gynnsamma villkor från kreditgivare. 

Soliditet

2019 2018 2017

Soliditet (%) 34 33 33

   
RISK
PENSIONSFÖRPLIKTELSER
I dagsläget har kommunen pensions-
åtagande (inklusive löneskatt) på 174 
mkr. Åtagandet har ökat något sedan 
2018. Prognosen är att pensionsut-
betalningarna ökade fr.o.m. 2015 för 
att sedan ligga kvar på en hög nivå de 

efterföljande 20 åren. Enligt den nya 
kommunala redovisningslagen ska även 
fortsättningsvis intjänandet före 1998 
redovisas som en ansvarsförbindelse. 
Den delen kommer att minska medan 
avsättningarna på balansräkningen ökar. 
Ökade pensionskostnader och det totala 
pensionsåtagandet utgör en allt större 
utmaning att finansiera. Det har funnits 
begränsade ekonomiska möjligheter att 
göra fondering för framtida pensionsut-
betalningar och det är därför av stor vikt 
att årsresultatens storlek ger möjlighet 
att möta det ökade behovet av ökande 
pensionsutbetalningar. 
Vid årsskiftet fanns 1,0 mkr fonde-
rat. Placeringarna har skett utifrån 
ett KF-beslut 2005 och finanspolicyn 
antagen 2015 som komplimenterats vad 
gäller etiska och miljömässiga krav.
Där ges riktlinjer för hur medlen fram-
över ska förvaltas. Placeringarna har 
framförallt gjorts i ränteobligationer för 
att uppnå låg placeringsrisk. I kommu-
nens balansräkning finns upptaget 42 
mkr för kommande pensionsutbetalning-
ar. Som ansvarsförbindelse redovisas 133 
mkr avseende intjänandet till och med 
1997. Det totala pensionsåtagandet för 
kommunens anställda uppgår den
sista december 2019 till 174 mkr in-
klusive löneskatt och dessa medel har 
återlånats till verksamheten.

BORGENSÅTAGANDEN
Kommunen har 179 (178) mkr i bor-
gensförbindelser vilket ungefär ger 30 
(30) tkr/invånare. I dagsläget fördelas 
det största åtagandet på Ockelbogårdar 
AB 138 (138) mkr, Ockelbo vatten AB 
28 (29) mkr, Wij Trädgårdar 10,8 (10,8) 
mkr samt ett nytt åtagande för Lingbo 
pumpstation ekonomisk förening 1,4 
mkr. Dessutom har vi som medlem i 
Kommuninvest ekonomisk förening 
tecknat solidarisk borgen för föreningens 
åtaganden. Åtagandet motsvarar kom-
munens ägarandel i Kommuninvest. Vid 
en riskbedömning är kommunens totala 
borgensåtagande oroande. Strategin är 
att både kommunen och bostadsbolaget 
minskar sin låneskuld.
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INVESTERINGAR
Enligt kommunens ekonomiska hand-
lingsplan ska investeringar i huvudsak 
finansieras med egna medel. En av 
tankarna bakom skattehöjningen var att 
ge sådana resultat att investeringarna i 
högre grad ska kunna finansieras med 
egna medel. De stora investeringar som 
skedde i samband med bygget av Bysjö-
strand och Perslunda har inte kunnat 
finansieras med egna medel. Under 2019 
har investeringarna av bland annat Wij 
förskola genomförts utan att nya lån 
tagits upp.

BALANSKRAVET
Det primära under de närmaste åren 
är att upprätthålla målsättningen med 
positiva resultat som är nödvändigt för 
att bygga upp en sund och balanserad 
ekonomi. Målet om totalbudget i balans 
uppnås 2019. Att kommunen trots änd-
rade förutsättningar lyckats leverera en 
positiv budgetavvikelse är glädjande. För 
verksamhetsåret 2019 uppfyller Ockelbo 
kommun balanskravet.

Balanskravsutredning 2019

Årets resultat enligt resultaträkning-
en (mkr)

3,7

Samtliga realisationsvinster 0,0

Realisationsvinster enligt undantags-
möjlighet

0,0

Realisationsförster enligt undantags-
möjlighet

0,0

Orealiserade vinster och förluster i 
värdepapper

0,0

Återföring av orealiserade vinster och 
förluster i värdepapper

0,0

Årets resultat efter balanskravsjuste-
ringar (mkr)

3,7

Reservering av medel till resultatut-
jämningsreserv

0,0

Användning av medel från resultatut-
jämningsreserv

0,0

Årets balanskravsresultat (mkr) 3,7

Investeringsredovisning (tkr) Budget Bokslut Avvikelse Bokslut Budget 

2019 2019 2019 2018 2020

Kommunstyrelsen 11 600 43 745 -32 145 8 134 6 900

Utbildnings- och Kulturnämnden 720 1 190 -470 619 720

Socialnämnden 300 0 300 0 300

Summa investeringar 12 620 44 935 -32 315 8 753 7 920
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VIKTIGA HÄNDELSER UNDER 2019
INLEDNING
Förvaltningsberättelsen syftar till att 
ge en övergripande och tydlig bild 
av Ockelbo kommun verksamhet det 
gångna året. Huvudsakligt fokus är den 
kommunala koncernen som ger en bild 
av den samlade kommunala verksam-
heten, oberoende av hur verksamheten 
är organiserad.
 
FÖRSKOLA I SÖDRA/CENTRALA OCKELBO
Den 26 oktober 2019 invigdes kommu-
nens nya förskola, Wij förskola. Totalt 
finns sex avdelningar och plats för 
omkring 90 barn på nya Wij förskola. 
Där finns också ett tillagningskök där all 
förskole mat ska tillagas. I lokalen finns 
arbetsrum, bättre anpassade lokaler för 
att inrymma förskola och ny ventilation. 
Utemiljön är också iordninggjord och 
uppfräschad och barnen har fått fler och 
nya lekställningar.

WIJ TRÄDGÅRDAR 
Fr o m den 1 januari 2019 övertog 
kommunen skötseln av Wij Trädgårdar 
(fastigheter, park, drift och skötsel, fast-
ighetsförvaltning och aktuell personal. 
Övertagande av fastigheterna kommer 
att behandlas i början av 2020. 
Fokus under året har legat på att hitta 
nya aktörer och entreprenörer som vill 
driva de kommersiella verksamheterna 
såsom logi, restaurang, konferens och 
kafé på Wij trädgårdar. Från 2020 - 2021 
ska de icke kommersiella delarna vara i 
kommunal förvaltning och de kommer-
siella delarna ska drivas av entrepre-
nörer på affärs- och marknadsmässiga 
grunder. Stiftelsen Wij trädgårdar finns 
kvar för att säkerställa att verksamheten 
drivs vidare i stiftelsens anda och att den 
konstnärliga inriktningen finns kvar.

FRAMTIDENS CENTRUM
Ombyggnationen av gallerian, biblio-
teket och Välkomstcenter blev så gott 
som färdig under juni månad. Ytorna är 
funktionella och fräscha och förhopp-
ning på ett flöde av människor som blir 
gynnsamt för handeln i kommunen.

BOSTADSFÖRSÖRJNING
Bostadsbyggandet är ett viktigt foku-
sområde för kommunen. Det är stor 
efterfråga på bostäder och framtagandet 
av detaljplaner och möjliggörandet av 
byggnation är ett viktigt fokusområde 
för kommunen. För att trygga framtida 
behov av främst industrimark men även 
tomtmark behöver en satsning göras 
och utrymme skapas för satsningar på 
området.

Detaljplanen för flerfamiljshus vid vat-
tentornet (Rävbacken) är klar. Bygglov är 
inlämnat och byggnationen påbörjades 
under hösten 2019. En detaljplan för 
flerfamiljshus på tomten vid gamla apo-
teket är under framtagande och beräknas 
vara klar under 2020.

Intresset för industrimark från lokala och 
externa företag har ökat och de flesta 
tomterna vid Tegelbruket är sålda. För 
att arbeta proaktivt och möta efterfrågan 
har kommunen förvärvat ytterligare 
mark vid området Tegelbruket. För att få 
till stånd nya, centralt belägna lägenheter 
samverkar vi vidare med Ockelbogårdar, 
den kooperativa hyresrättsföreningen 
Hästen och privata entreprenörer.

För att stärka kommunens beredskap för 
nybyggnation kommer fastställd över-
siktsplan och bostadsförsörjningsplan att 
ses över och uppdateras och revideras.
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ÖVERSIKTSPLAN
Kommunstyrelsen beslutade i juni 2019 
att påbörja arbetet med en ny översikts-
plan för kommunen. Enligt plan- och 
bygglagen ska varje kommun ha en 
aktuell översiktsplan. Översiktsplanen är 
en strategisk plan som beskriver kom-
munens avsikter när det gäller framtida 
mark och vattenanvändning i form av 
exempelvis strategier för bebyggelseut-
veckling, trafikförsörjning, naturmiljöer 
med flera intressen. Arbetet med över-
siktsplan är en flerårig process och det är 
viktigt med en översiktsplan som skapar 
förutsättningar för företag att expandera 
och etablera sig i kommunen.

KOMMUNENS STÖDBOENDE
Verksamheten Stödboende riktar sig 
till barn och ungdomar åldern16-20 år. 
Placerings-formen stödboende och är en 
tillsynspliktig verksamhet. Vid årsskiftet 
var 10 ungdomar inskrivna på stödbo-
endet. Antal placeringarna har succesivt 
sjunkit med anledning av att de placera-
de barnen fyller 21 år och blir utskrivna 
från stödboendet. De har idag egna 
lägenheten. Kommunstyrelsen fattade 
beslutet att stänga boendet den 31 maj 
2019.

INTEGRATION
Integrationsenheten arbetar med ny-
anlända flyktingar i ett nära samarbete 
med arbetsförmedlingen, Komvux/sfi, 
individ- och familjeomsorg och Ockelbo-
gårdar AB har upparbetats i mottagand-
et av flyktingar i Ockelbo. Under 2019 
har det kommit 57 nyanlända flyktingar 
med uppehållstillstånd och bosatte sig i 
kommunen, 19 vuxna och 38 barn (15 
anknytningar och 42 självbosatta).

EXTRATJÄNSTER 
Regeringen beslutade inför 2016 om 
att ökade resurser för att extratjänster 
i välfärden skulle införas för lång-
tidsarbetslösa. Inför 2019 ändrades 
förutsättningarna och med beslut om 
reformering av arbetsförmedlingen. Från 
och med 1 januari 2019 beslutades att 
an-ställningsformen ”extratjänst” skulle 
upphöra. Under 2019 har det totalt 
varit 49 extratjänster anställda i Ockelbo 
kommun vara 34 män och 15 kvinnor 
(47 utrikesfödda samt 2 svenskfödda). Av 
dessa 49 så har 5 personer gått vidare till 
studier med CSN stöd, 8 personer till en 
yrkesutbildning, 12 personer till arbete 
med egen försörjning. Dessa siffror och 
resultat står för att 25 (50%) har efter 
avslutat extratjänst blivit självförsörjande

FÖRETAGSKLIMAT
Årets placering i Svenskt Näringslivs-
mätning om Företagsklimatet presente-
rades den 24 september 2019. Ockelbo 
kommun placerar sig på 231 plats av 290 
kommuner, vilket är en förbättring med 
två platser vid jämförelse med föregå-
ende år. Kommunen är på fjärde plats i 
länet, vilket också är en förbättring med 
två platser. Ranking 2019 baseras på 
enkätsvar från våren 2019.

Den definition av företagsklimat som Svenskt 
Näringsliv satt upp är: Summan av de 
institutioner, attityder, regler och kunskaper 
som möter företagaren i vardagen. Det är 
den definition som frågorna i enkätundersök-
ningen baserats på. Vad som krävs för ett bra 
företagsklimat i respektive kommun är det 
bara företagarna i varje kommun som kan 
svara på.

Årtal 2019 2018 2017 2016 2015

Placering 231 233 263 232 274 

Föränd-
ring

2 30 -31 42 -57 

DATASKYDDSFÖRORDNINGEN (GDPR)
Dataskyddsförordningen (GDPR, The 
General Data Protection Regulation) 
trädde i kraft 25 maj 2018 och gäller i 
hela EU och har till syfte att skapa en 
enhetlig och likvärdig nivå för skyddet 
av personuppgifter. Mycket i dataskydds-
förordningen liknar de regler som fanns 
i personuppgiftslagen. Under 2019 har 
arbete fortsatt med att implementera och 
säkerställa arbetet i och med den nya 
lagstiftningen.

LÖNESATSNING 2020
Fullmäktige beslutade i november 2019 
och en riktad lönesatsning till tillsvi-
dareanställda undersköterskor. Under 
2019 har olika beräkningsalternativ 
tagits fram för att se över möjligheterna 
att genomföra en riktad lönesatsning 
för personal inom vård och omsorg. 
Översynen resulterade i beslut om att 
tillsvidareanställda och vikarierande 
undersköterskor i kommunen inom sär-
skilt boende, hemtjänst och hemsjukvård 
erhåller fr o m 1 januari 2020 en riktad 
lönesatsning med 600 kronor/månad och 
per heltidstjänst, en satsning om totalt ca 
950 000 kronor. 

HELTIDSTJÄNSTER I OCKELBO KOMMUN
Fullmäktige har i november 2019 beslu-
tat att fr o m 1 januari 2020 ska alla nya 
tillsvidareanställningar inom vård och 
omsorg inom kommunals avtalsområde 
erbjudas heltid.

Viljeinriktningen är att heltid ska bli 
vanligare bland de som redan är anställ-
da. Processen med införandet av heltid 
kommer att ingå i projektet Heltidsresan. 
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Sedan 2015 har det arbetats med att 
utreda möjligheterna till förbättrade 
villkor inom vården. Uppdraget påbörja-
des med att utreda om konsekvenser om 
delade turer skulle upphöra. Under årens 
gång har uppdraget delade turer övergått 
till att ingå i projektet Heltid som norm, 
Heltidsresan. Ett av målen är att erhålla 
ett politiskt beslut om att alla anställda 
ska erhålla heltidstjänster.

Heltidsresan är ett femårigt utvecklings-
projekt som drivs sedan 2016 av Sveriges 
Kommuner och Regioner (SKR) och 
Svenska Kommunalarbetareförbundet 
(Kommunal). 

FRAMTIDENS KOMPETENSBEHOV
Uppdrag finns om att ta fram en kom-
pentensförsörjningsplan. Parallellt med 
uppdraget om att ta fram en kompe-
tensförsörjningsplan har det under 2019 
pågått diskussioner i samarbete med 
kommunens olika förvaltningar för att 
hitta alternativa lösningar inför fram-
tidens kompetensbehov och vilka olika 
former av utbildningsmöjligheter som 
finns att tillgå. 
Utifrån diskussionerna beslutade full-
mäktige att alla elever som är folkbok-
förda i kommunen och som genomgår 
omvårdnadsprogrammet (eller likvärdig 
utbildning) och uppfyller kompetenskra-
ven kommer att erbjudas en tillsvidare-
anställning i kommunen. 

FIBER TILLSAMMANS
Ockelbo kommun och GavleNet har 
gemensamt tagit fram en modell för att 
stötta och inspirera eget initiativ och 
arbetsinsatser. Modellen heter ”Fiber 
tillsammans”. Ordet tillsammans syftar 
på parterna Byn-GavleNet-Ockelbo 
kommun.

Ett område i Sunnanåsbo har varit pilot-
projekt i Fiber tillsammanskonceptet. I 
området finns totalt 21 fastigheter förde-
lat på 15 hushåll. Projektet Sunnanåsbo 
har varit väldigt lyckosamt, framförallt 
med fokus på arbetet som föreningen har 
utfört.

Ytterligare ett Fiber tillsammansprojekt 
har under december beviljats medfinan-
siering av Ockelbo kommun. Detta är 
området mellan Ulvsta och Sunnanåsbo, 
en direkt fortsättning på Sunnanåsbo-
projektet. I detta område finns totalt 14 
fastigheter.

KRISBEREDSKAP, CIVILT FÖRSVAR OCH 
SÄKERHET
TOTALFÖRSVARSÖVNING
Under året har Ockelbo kommun ge-
nomfört ett antal övningar för att höja 
vår krisberedskapsförmåga. Kommunen 
har deltagit i alla kvartalsövningarna 
som Länsstyrelsen samordnar. Kom-
munen har också deltagit i TFÖ 2020, 
landets största totalförsvarsövning på 
över 30 år.

CIVILT FÖRSVAR
Arbetet kring civilt försvar är i fokus. 
Uppbyggandet av CF bygger på den 
fredstida krisberedskapen och mycket 
arbete har lagts på detta inklusive säker-
hetsskyddet, under året.

EN FRISK GENERATION
”En frisk generation” – projektet (i 
samverkan med region Gävleborg och 
En frisk generat-ion) som går ut på att 
erbjuda familjer till barn i årskurs två att 
delta i aktiviteter två gånger per veck, 
fortsätter och är framgångsrikt. Det är 
något som föräldrar och barn ser fram 
mot att få vara med i och det blir fler och 
fler familjer som deltar.

PROJEKT INTEGRATION/SAMTAL PÅGÅR
Under våren genomförde kommunen 
fortsättningen av projektet Samtal pågår. 
Projektet fokuserade bland annat på in-
formation/kommunikation/värderingar/
svenska samhället. Projektet, som har va-
rit finansierat av Leader Gästrikebygden/
Jordbruksverket, avslutades i juni 2019. 
Anställningen förlängdes året utifrån ett 
bra projektresultat.
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KOMMUNENS VISIONS- OCH MÅLPROCESS
VISION 2030 – PLATS ATT VÄXA
Visionen är fastställd av fullmäktige och är kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex övergripande strategier utarbe-
tats. Trygga kompetensförsörjningen, Värna miljön i stort och smått, Teknik som underlättar, Utveckla samhället, Torgför Ockelbo, och 
Ständiga förbättringar Därefter och utifrån Visionen och strategierna har kommunstyrelsen och nämnderna utarbetat mätbara mål.

VERKSAMHETSMÅL
OCKELBO STÅR ETT FÖR TRYGGT OCH VÄLKOMNANDE SAMHÄLLE
En styrmodell beskriver hur verksamheten leds och styrs, det vill säga hur det går 
till att besluta vad som ska utföras. Styrmodellen ska säkerställa att den politiska vil-
jeinriktningen får genomslag i verksamheten samt hur resurser fördelas så att målen 
uppnås.

Ockelbo kommuns styrmodell består av nedanstående mål och beslutsnivåer:
Mål nivå Beslutsnivå
Vision 2030 – Plats att växa
Kommunövergripande strategier
Nämndernas mätbara mål 

Kommunfullmäktige 
Kommunfullmäktige
Kommunfullmäktige

Verksamhetsplaner
Handlings/aktivitetsplaner (vid behov)

Kommunchef/förvaltningschef
Verksamhetsansvarig

PERSONALSTRATEGISKA MÅL
Inom begreppet verksamhetsmål finns även Personalstrategiska mål fastställda. Det 
redovisas separat och under rubriken Väsentliga personalförhållanden.

FINANSIELLA MÅL
Parallellt med strategierna finns kommunens finansiella mål fastställda. De finansiella 
målen redovisas under rubriken Viktiga förhållanden för resultat och ekonomisk ställ-
ning.

MÅLUPPFYLLELSE
Styrelse och nämnder arbetar utifrån fastställd styrmodell. Utifrån de av fullmäktige 
fastställda mätbara mål 2019 redovisats måluppfyllelse. Det finns 32 mätbara mål 
fastställda och av de har 14 mål uppfyllts och 12 mål i har inte uppfyllts. För 6 mål 
anges det delvis uppfyllt eller påbörjats. Måluppfyllelse av styrelse och nämndernas 
mätbara mål redovisas under respektive nämnd.

Personalstrategiska mätbara mål har utarbetats (tre mätbara mål) och de ingår i 
ovanstående redovisning och finns angivna i personalberättelsen. Målen hänförs till 
den övergripande strategin Trygga kompetensförsörjningen: Kommunen ska vara en 
attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera rätt kompetens.

Samtliga nämnder har arbetat utifrån Vision 2030, kommunövergripande strategier 
och utifrån nämndernas mätbara mål. Måluppfyllelse har bedömts uppfyllt, inte 
uppfyllt, delvis eller påbörjat. Man kan tydligt se att både att utifrån det arbete som 
pågår och utifrån de mätbara målen på verksamhetsnivå att de är tydligt kopplade till 
Visionen och strategierna.
 
De mätbara målen genomsyras av tankarna till Vision 2030 och till de kommunöver-
gripande strategierna.
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VISION 2030 – PLATS ATT VÄXA
DET GRÖNA
Ockelbo prioriterar det gröna, det naturliga och växandet. I Ockelbo finns det nära och naturliga livet. Här finns utrymme för var 
och en att odla en personlig och lustfylld relation till naturen – grunden för liv och hälsa. Här är det tydligt att vi uppskattar vår 
plats på jor-den, tar ansvar, vårdar och utvecklar den. Vi utvecklar ”det gröna samhället”, från boende och mat till företagande 
och resursanvändning.

VI VÄLKOMNAR
Ockelbo står för ett tryggt och välkomnande samhälle. I Ockelbo finns öppenhet och respekt inför många olika kulturer och kul-
turyttringar. Här finns jordmån där var och en kan finna sin egen plats och sitt eget sätt att bo, arbeta och utvecklas på.
Vårt samhälle är tillgängligt och utformat med omsorg. Vi välkomnar nytt företagande genom att underlätta och ge god service. 
Mångfalden befruktar vår vardag.

VI VÄXER
Ockelbo tillåter människor att växa och blomstra tillsammans. I Ockelbo finns frihet att växa och utvecklas som individ.
Här finns respekt för de behov, önskemål och ambitioner som finns i livets olika skeden. Vi är öppna för nya lösningar och
alternativa arbetsformer. Individen växer i ett sammanhang och som del av olika grupper och gemenskaper.

VI SAMVERKAR
Ockelbo samspelar med andra lokalt, regionalt och globalt. I Ockelbo bygger vi relationer för att stärka och utveckla vårt sam-
hälle. Här söker vi nya lösningar i samverkan för att på bästa sätt använda våra gemensamma resurser. Vi möts och satsar tillsam-
mans för att bidra till framtidens goda livsbetingelser.

KOMMUNÖVERGRIPANDE STRATEGIER
TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN 
Skolor som höjer utbildningsnivån i kommunen lägger grunden för framtida kompetensför-sörjning. Vuxenutbildning i olika 
former som möter kommunens och näringslivets behov. Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att 
behålla och rekrytera rätt kompetens.

VÄRNA MILJÖN I STORT OCH SMÅTT 
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar och material. Vi arbetar för en biologisk mångfald i vatten, 
skog och mark. Maten i kommunens verksamheter ska i hög grad vara ekologisk och närproducerad. Återbruk och källsortering 
ska vara självklarheter liksom att minska svinn.

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR 
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen.

UTVECKLA SAMHÄLLET 
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt, attraktivt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i. Kommunen underlättar 
bostadsbyggande och företagsetableringar samt verkar för goda kommunikationer.

TORGFÖR OCKELBO 
Ockelbo är bra – en plats att växa på. Gör allt det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen. 
Ständiga förbättringar 
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt att kommunen som organisation arbetar med utveckling, 
med bra arbetssätt i god arbetsmiljö. 
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INLEDNING
Syfte med personalberättelsen är att 
återge och följa upp personalstrategiska 
mål, nyckeltal samt att ge en samlad 
beskrivning över kommunens medarbe-
tare. Gällande lagstiftning anger att det 
i samband med årsredovisningen ska 
anges väsentliga personalförhållanden, 
där speciellt sjukfrånvaro ska anges.

Lagstiftningen anger att sjukfrånvaro 
såsom långtidssjukfrånvaro, sjukfrån-
varon för kvinnor respektive män samt 
sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 
år eller yngre, 30 - 49 år och 50 år eller 
äldre ska anges.

PERSONALSTRATEGISKA MÅL 
Den personalstrategiska inriktningen 
innefattar kommunens personalstrategis-
ka mål, fokusområden och mätbara mål. 
Målet är att ”Kommunen är en attraktiv 
arbetsgivare”. För att uppnå detta mål 
har fyra olika fokusområden lyfts fram 
som kontinuerligt ska behandlas och 
diskuteras i personalutskottet för vidare 
förankring i kommunstyrelsen och övri-
ga nämnder.

Handlingsplan utifrån de fyra fokusom-
råden och mätbara mål för har fastställts 
av fullmäktige. Det personalstrategiska 
dokumentet diskuteras varje år i sam-
band med budgetprocessen i samband 
med att mål för kommande period ska 
fastställas. 

UPPFÖLJNING FOKUSOMRÅDEN
EN GOD, SUND OCH GRÖN ARBETSMILJÖ
På uppdrag av kommunens förtroende-
valda revisorer har PwC under våren 
2019 granskat om kommunens syste-
matiska arbetsmiljöarbete är ändamål-
senligt. Utifrån rapporten har följande 
åtgärder åtgärdats.
• Arbetsmiljöpolicy har aktualiserats
• Mål med inriktning mot den orga-

nisatoriska och sociala arbetsmiljön 
har utarbetats.

• Delegation av arbetsmiljöuppgifter 
har uppdaterats.

• Årlig uppföljning av det systema-
tiska arbetsmiljöarbetet sker enligt 
handlingsplan.

• Rutiner för sammanställning av 
olyckor och tillbud har upprättats 
och kommer att gälla samtliga för-
valtningar. 

• Arbetsmiljöplan har upprättats som 
mall för det systematiska arbetsmil-
jöarbetet.

Vägledning, information och dokument 
till de flesta områden inom personal-
området finns att hämta i kommunens 
chefshandbok. Systematiska arbetsmiljö-
arbetet Aktiviteter utifrån det systematis-
ka arbetsmiljöarbetet att uppmärksamma 
och arbeta förebyggande mot kränkande 
särbehandling samt vidta aktiva åtgärder 
för likabehandling kommer att genom-
föras. Detta är ett arbete som pågår 
kontinuerligt. Policy för att motverka 
kränkande särbehandling, trakasserier, 
sexuella trakasseriet och repressalier har 
uppdaterats.

Behovsrelaterade partsgemensamma 
arbetsmiljöutbildningar genomförs kon-
tinuerligt. Under våren har tre utbild-
ningstillfällen genomförts.

ETT GOTT SAMVERKANSKLIMAT
Avtal om samverkan och arbetsmiljö tyd-
liggör kopplingen mellan samverkan och 
arbetsmiljö. Strukturen i avtalet visar på 
vad som ska göras på de olika nivåerna, 
individnivå, arbetsplatsnivå och partsni-
vå. Samverkansavtalet ersätter förhand-
lingsskyldigheten och informationsskyld-
igheten enligt medbestämmandelagen.

ETT ARBETE ATT VÄXA I
MEDARBETARENKÄT
Upphandling av medarbetarenkät har 
genomförts. Medarbetarundersökning-
en kommer att genomföras i början 
av 2020. Undersökningen är en del av 
arbetet för att uppnå visionen att vara en 
attraktiv arbetsgivare med en hälsosam 
arbetsmiljö. 

CHEFDAGAR
De genomförs varje år och är en del av 
det fortsatta personalstrategiska arbetet. 
Två utbildningsdagar för chefer, enhets-
chefer och skyddsombud genomförs 
varje år, en dag på våren och en dag på 
hösten. Chefsdagarna har kompletterats 
med frukostmöten.

VÄSENTLIGA PERSONALFÖRHÅLLANDEN MEDARBETARDAGAR (Personalstrategiska åtgärder)
Dagarna är riktade till kommunens alla 
medarbetare och ska genomföras årli-
gen. Medarbetardagar 2019 har riktats 
till pedagogisk personal; förskolan och 
grundskolan planerades som en lunch 
till lunchsammankomst. Totalt deltog 50 
personer.

PERSONALPOLITISKT PROGRAM 
Enligt planering ska medarbetarpolicy 
tas fram under 2019. Arbetet hänförs till 
2020 och i samband med framtagandet 
av ett personalpolitiskt program. Detta 
program innefattar: arbetsmiljöpolicy, 
medarbetarpolicy och ledarskapspolicy..

FRISKVÅRD
Erbjudande om friskvård för alla per-
sonal i kommunen kvarstår. Friskvård 
erbjuds kommunens samtliga månads-
anställda. Timanställda har tillgång 
till gratis simning en gång per vecka. 
Friskvårdssatsningen påbörjades 2013. 
Friskvårdspengen höjdes 2018 från 800 
kronor/medarbetare och år till 1 500 
kronor/medarbetare och år.

Uppföljning 2019 2018

Friskvård i kronor/anställd 1 500 1 500

Antal aktuella användare 498 530

Antal användare 382 367

Antal som registrerat 77% 69%

Utfall i kronor 533 125 393 050

 
ERBJUDANDE TILL ELEVER OMVÅRDNADSPROGRAMMET
Fullmäktige beslutade i november 2019 
att alla elever som är folkbokförda i kom-
munen och som genomgår omvårdnads-
programmet (eller likvärdig utbildning) 
och uppfyller kompetenskraven kommer 
att erbjudas en tillsvidareanställning i 
kommunen.

JÄMSTÄLLDHET OCH MÅNGFALD
LÖNEKARTLÄGGNING
Gar genomförts för 2018 och presente-
rats för personalutskottet under våren 
2019. Lönekartläggning för 2019 kom-
mer att genomföras när lönerevisionen 
för samtliga avtal är klara.
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PROJEKT HELTID SOM NORM
Sedan 2015 har det arbetats med att 
utreda möjligheterna till förbättrade 
villkor inom vården. Det uppdrag som 
påbörjades var att utreda om att delade 
turer skulle upphöra. Under årens gång 
har uppdraget delade turer övergått till 
att ingå i projektet heltid som norm.

HELTIDSRESAN
Är ett femårigt utvecklingsprojekt som 
drivs sedan 2016 av Sveriges Kommu-
ner och Regioner (SKR) och Svenska 
Kommunalarbetareförbundet (Kom-
munal). Projektet pågår under perioden 
2016–2021 och Ockelbo kommun deltar 
i projektet. Arbetet i projektet har intensi-
fierats under 2019. En gemensam träff i 
maj 2019 anordnades av SKR. En intern 
styrgrupp har utsetts som träffas konti-
nuerlig. Personalutskottet har kontinuer-
ligt informerats om processen.

Fullmäktige har utifrån ovanstående 
process beslutat att fr o m 1 januari 2020 
ska alla nya tillsvidare anställningar 
inom kommunals avtalsområde erbjudas 
heltid. Viljeinriktningen är att heltid 
ska bli vanligare bland de som redan 
är anställda. Processen med införandet 
av heltid kommer att ingå i projektet 
Heltidsresan.

Vid personalutskottet i november 2019 
presenterade utvecklingsföretaget 
Alamanco sin deras företagsidé. Före-
tagets utvecklingsstrategi är att öka de 
anställdas insikt och förståelse för hur 
de fungerar och samarbetar genom att 
aktivt leda processer på arbetsplatser. 
Nyckeln till framgång är flexibilitet, sam-
verkan, delaktighet och helhetssyn.

Socialnämnden har efter presentationen 
beslutat att genomföra företagets utveck-
lingsstrategi inom i första hand inom 
äldreomsorg och hemtjänst.

FRAMGÅNGSFAKTORER FÖR KOMMUNEN 
SOM ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
KONTINUERLIG KOMPETENSUTVECKLING
Ett förbättringsområde utifrån resulta-
tet från föregående medarbetarenkät. 
Ett område som kommer att diskuteras 
vidare.

Som medarbetare är man synlig, vilket 
präglas av delaktighet och möjlighet till 
påverkan Diskussioner om detta sker i 
enlighet med samverkansavtalet.

LÄTT ATT REKRYTERA
Uppfattningen är att det i stort är ganska 
lätt att rekrytera personal till kommu-
nen. Rekrytering av vikarier, speciellt 
under sommartid, kan vara svårare, 
eftersom flera arbetsgivare söker vikarier 
samtidigt.

Verka för konkurrenskraftiga löner 
Konkurrenskraftiga löner diskuteras 
kontinuerlig.

Kommunen är på god väg att arbeta 
fram verktyg och incitament för att 
måluppfyllelse om att kommunen är en 
attraktiv arbetsgivare kan mätas. Utifrån 
det personalstrategiska arbetet som 
genomförts de senaste åren har perso-
nalfrågor under de senaste åren lyfts upp 
till diskussion i flera interna och politiska 
forum.

PÅGÅENDE UPPDRAG
LÖNE- OCH PENSIONSADMINISTRATION
Kommunens löneadministration sköts 
sedan 2018 i sin helhet via avtal med 
Gävle kommun. Fr o m 2019 anlitar 
kommunen KPA pension för administra-
tion av pensioner till kommunanställda 
och förtroendevalda.

RIKTAD LÖNESATSNING 2019
Lönesatsningen gäller fr o m 1 januari 
2019 och har fördelats till personal inom 
individ- och familjeomsorg och riktats till 
yrkeskategorin socialsekreterare.

CHEFDAGAR
Varje år genomförs chefdagar och är en 
del av det fortsatta personalstrategiska 
arbetet. Två utbildningsdagar för chefer, 
enhetschefer och skyddsombud genom-
förs varje år, en dag på våren och en dag 
på hösten. Chefsdagarna har komplette-
rats med frukostmöten.

MARKNADSFÖRING AV KOMMUNALA YRKEN
Alla kommuner i regionen har medver-
kat i ett projekt för att marknadsföra 
kommunala yrken med Hudiksvall som 
värdkommun. I projektet har material 
tagits fram för att marknadsföra kommu-
ner och kommunala yrken. Projektet har 
upphört men intentionerna i projektet 
fortsätter i det nätverk som har byggts 
upp under projekttiden.

NÄTVERK FÖR ATT STÄRKA ARBETET MOT DISKRIMI-
NERING
Nätverk tillsammans med flera kommu-
ner Gävleborg är ett gemensamt arbete 
för att stärka arbetet mot diskrimine-
ring i arbetslivet och säkerställa aktiva 
åtgärder för likabehandling i kommunen 
i enlighet med nya lagkrav (diskrimine-
ringslagen).

UTVECKLINGSPROGRAMMET FRAMTIDA LEDARE 
Programidén är att tillsammans hitta 
framtida ledare och utbilda dem inom 
ramen för det kommunala uppdraget. 
Satsningen vänder sig till anställda som 
inte redan arbetar som chef/ledare. De 
närmaste åren behöver länets kommuner 
rekrytera många kompetenta ledare. För 
att klara denna och andra utmaningar 
samverkar länets kommuner i utveck-
lingsprogrammet Framtida ledare. Un-
der 2019 har kommunen inga deltagare.

SEMESTERDAGSVÄXLING
Lokalt kollektivavtal avseende semester-
dagsväxling har tecknats inför 2018. I 
utbyte av semesterdagstillägget erhåller 
medarbetaren extra semesterdagar, fem 
alternativt sex dagar. 115 anställda har 
nyttjat förmånen.

HANDBOK
En chefshandbok och en personal-
handbok finns på kommunens intranät. 
Handboken är en praktisk uppslagsbok 
med syftet att vara ett hjälpmedel och 
en övergripande handbok för chefer och 
medarbetare.

KIVO PROJEKTET
För att klara det framtida personal-
försörjningsbehovet inom vård- och 
omsorgssektorn initierades KIVO-pro-
jektet, Kvalitetssäkrad inkludering i vård 
och omsorg. Arbetsförmedlingen och 
offentliga arbetsgivare i Gävleborg har 
utvecklat en metod för att personer med 
utländsk bakgrund som fastnat i lång-
tidsarbetslöshet snabbare skulle kunna 
bli anställningsbara. Projektet avslutades 
i december 2018, men projektets metod 
har fortsatt att diskuteras. KIVO har 
under projekttiden ändrad benämning 
till Kvalitetssäkrad inkludering i vård 
och omsorg.
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PERSONALFÖRMÅNER
I kommunen finns det ett flertal perso-
nalförmåner såsom friskvård, personal-
stöd, semesterdagsväxling och löneväx-
ling.

Sjukfrånvaro i % 2019 2018 2017 2016 2015

Total sjukfrånvaro 6,4 5,6 5,9 6,8 6,7

- varav
långtids sjukfrånvaro 36 28 37 38 40

SJUKFRÅNVARON
Gällande lagstiftning anger att det i sam-
band med delårsbokslut och i årsredovis-
ningen ska anges väsentliga personalför-
hållanden, där speciellt sjukfrånvaro ska 
anges. Långtidssjukfrånvaro, sjukfrån-
varon för kvinnor respektive män samt 
sjukfrånvaron för anställda i åldrarna 29 
år eller yngre, 30 - 49 år och 50 år eller 
äldre ska anges.

Den totala sjukfrånvaron redovisas i 
relation till arbetstid enligt avtal. 

Sammanställning över tid
Den totala sjukfrånvaron redovisas i 
relation till arbetstid enligt avtal. Tabel-
len visar sjukfrånvaron för all personal i 
Ockelbo kommun. Den totala sjukfrån-
varon 2019 har ökat från 5,6 % till 6,4 %.

Korttidssjukfrånvaro
Korttidsjukfrånvaro Långtidssjukfrånvaro

Kön 2019 2018 2019 2018

Kvinnor 5,2 4,4 2,7 1,9

Män 2,7 2,6 0,8 0,7

Totalt 4,7 4,0 2,3 1,6

MÅLUPPFYLLELSE
PERSONALSTRATEGISKT MÅL
OCKELBO KOMMUN ÄR EN ATTRAKTIV ARBETSGIVARE
Kommunen är på god väg att arbeta fram verktyg och incitament för att målupp-
fyllelse om att kommunen är en attraktiv arbetsgivare kan mätas. Utifrån det perso-
nalstrategiska arbetet som genomförts de senaste åren har personalfrågor under de 
senaste åren lyfts upp till diskussion i flera interna och politiska forum.

Mätbara mål Måluppfyllelse

Sjukfrånvaron ska inte öka

Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser ska öka

En värdegrund för kommunen ska utarbetas

Kommentar:
Sjukfrånvaron har ökat från 5,6 % till 6,4 % vid jämförelse med 2018-12-31. 
Antal medarbetare som nyttjar friskvårdsinsatser har ökat.
Arbetet och processen med att utarbeta en värdegrund för kommunen flyttas till 2020.

SJUKFRÅNVARON I HELA SVERIGE
Några tydliga trender har kunnat skönjas 
under ett par år: kvinnors sjukskrivning-
ar ökar mest, psykiska diagnoser blir allt 
vanligare, förvärvsarbetande blir sjuka 
och det är en samtidig ökning över hela 
landet och över alla av arbetsmarkna-
dens olika sektorer.

Både korttids- och långtidssjukfrånvaron 
ökar. Vad de bakomliggande orsakerna 
är har inte klarlagts. Regeringen har 
startat studier som kommer att analysera 
detta vidare.

Hög sjukfrånvaro är ett problem på 
svensk arbetsmarknad. Typiskt för Sve-
rige är att sjukfrånvaron svänger kraftigt 
över tid. Förklaringarna till dessa sväng-
ningar är många. Det handlar bland 
annat om faktorer som förändringar i 
tillämpningen av försäkringen, föränd-
rade sjukskrivningsrutiner bland läkarna 
samt förändrade attityder i samhället. 

LÅNGTIDSSJUKFRÅNVARO
Sjukfrånvaro som avser frånvaro under 
en sammanhängande tid av 60 dagar 
eller mer benämns långtidssjukfrånvaro. 
Frånvaro med tidsbegränsad sjukersätt-
ning ingår i beräkningen. För 2019 står 
långtidssjukfrånvaron för 36 %, vilket 
är en ökning från 28 % år 2018. Lång-
tidssjukfrånvaron är fortfarande låg vid 
jämförelse med andra kommuner i länet.
För arbete med rehabilitering finns en 

överenskommelse om samarbete mel-
lan kommunen och Försäkringskassan. 
Överenskommelsen har utvecklat sam-
verkan med att arbeta med att förebyg-
ga ohälsa samt arbetet med anställda 
sjukskrivna. Kommunens företagshälso-
vård, Gemensamma nämnden Region 
Gävleborg, är oftast en part i rehabilite-
ringsarbetet.

KOMMENTARER SJUKFRÅNVARO
Den totala sjukfrånvaron har ökat vid 
jämförelse med föregående år. Både 
vid jämförelse totalt och vid jämförelse 
mellan kvinnor/män.

Att beakta vid analys av sjukfrånvaro och 
speciellt vid analys av männens sjuk-
frånvaro är att i och med att beräkning-
sunderlaget utgörs av ett fåtal personer, 
så påverkas förändringar markant vid 
redovisning av sjukfrånvaro. Kommunen 
har vid jämförelse med andra kommuner 
i länet minskad sjukfrånvaro.

Sammanfattning

Obligatorisk sjukredo-
visning i % 2019 2018

Total sjukfrånvaro 6,4 5,6

 varav
långtids sjukfrånvaro 36 28

Sjukfrånvaro för 
kvinnor 7,2 6,3

Sjukfrånvaro för män 3,2 3,2

Sjukfrånvaro i ålders-
grupper

29 år eller yngre 6,9 4,2

30 - 49 år 6,3 5,9

50 år - 6,2 5,8
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PERSONALSTATISTIK
All personalstatistik redovisas utifrån begreppet månadsanställda, vilket innebär både 
tillsvidare och visstidsanställda. Vid annan beräkningsgrund anges detta.

SAMMANFATTNING PERSONALSTATISTIK

ANTAL ANSTÄLLDA
I Ockelbo kommun finns tillsvidareanställda och visstidsanställda. Totalt utbetalas ca 
700 utbetalningar av löner och arvoden varje månad. Den 31 december 2019 hade 
Ockelbo kommun totalt 452 (516) månadsanställda. Av kommunens månadsanställda 
finns 80 % (82 %) inom vård, skola och omsorg.  
FÖRDELNING AV ANTAL ANSTÄLLDA 2019 2018

Styrelse/nämnd Kvinnor Män Summa Kvinnor Män Summa

Socialnämnd 192 14 206 198 12 210

Utbildning och Kultur 154 33 187 161 41 202

Kommunstyrelsen 32 27 59 47 57 104

Summa 378 74 452 406 110 516

Procentfördelning 84% 16% 79% 21%

ANTAL ANSTÄLLDA/ÅRSARBETARE
Sammanställningen visar på en minskning med 64 (25) månadsanställda och 73,4 
årsarbetare (16,4) årsarbetare. Antalet visstidsanställda inom kommunstyrelsen och 
utbildning/kultur har minskat. En förklaring är att arbetsmarknadspolitiska åtgärder 
och extra tjänster har under 2019 avslutas.

Personalstatistik 2019 2018 2017 2016 2015

Antalet anställda 452 516 541 538 511

- Kvinnor 84% 79% 79% 80% 81%

- Män 16% 21% 21% 20% 19%

Medelålder 47,2 45,5 45,1 45,0 45,9

- Kvinnor 47,2 46,1 45,8 45,5 46,1

- Män 47,5 43,4 42,4 47,7 44,9

Antalet anstälda 60 år eller äldre 63 77 71 71 67

Antalet pensionsavgångar 16 10 7 7 9

Medellön (tillsvidare) 30 094 29 102 28 336 26 345 25 763

Kvinnor 29 204 28 210 27 755 26 139 25 258

Män 35 372 33 846 31 452 27 158 27 940

Styrelse/nämnd 2019 2018 Förändring 2019 2018 Förändring

Socialnämnd 206 210 -4 173,4 179,4 -6,0

 - tillsvidare 190 198 -8 166,9 170,4 -3,5

 - visstid 16 12 4 6,5 9,0 -2,5

Utbildning/kultur 187 202 -15 172,7 190,1 -17,4

 - tillsvidare 165 163 2 159,4 155,1 4,3

 - visstid 22 39 -17 13,3 35,0 -21,7

Kommunstyrelsen 59 104 -45 50,2 100,0 -49,8

 - tillsvidare 46 56 -10 44,4 55,1 -10,7

 - visstid 13 48 -35 5,8 44,9 -39,1

Summa antal 452 516 -64 396,3 469,5 -73,2

Tillsvidare 401 417 -16 370,7 380,6 -9,9

Visstid 51 99 -48 25,6 88,9 -63,3

Summa totalt 452 516 -64 396,3 469,5 -73,2
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KÖNS- OCH ÅLDERSSTRUKTUR
Av kommunens 452 månadsanställda 
är 84 % kvinnor och 16 % män. Med-
elåldern i kommunen är 47,2 år. Bland 
kvinnor är medelåldern 47,2 år och 
bland männen 47,5 år.

Inom Ockelbo kommun är 63 tillsvida-
reanställda i en ålder av 60 år eller äldre. 
Under 2019 har 16 medarbetare slutat 
med pensionsavgång. 

ANTAL 65-ÅRINGAR PER ÅR 
(KOMMANDE PENSIONSAVGÅNG)
Avser tillsvidare 2018 2019 2020 2021 Totalt

Kommande pensionsav-
gångar (65 år) 1 5 6 11 23

MEDELLÖN
Sammanställning över medellöner för 
enbart tillsvidareanställda. I beräkning 
av medellön inräknas lönetillägg.
Kön 2019 2018 Förändring

Kvinnor 29 204 28 210 994

Män 35 372 33 846 1 526

Summa 30 094 29 102 992

FRAMTID
PROJEKTET HELTIDSRESAN
Projektet kommer fortsätta att påverka 
arbetet de kommande åren. Det gemen-
samma projektet kommer att prägla ar-
betet under flera år framåt. Heltid är en 
viktig fråga för välfärdens arbetsgivare 
och allt fler medarbetare i kommunerna 
jobbar heltid. För att klara välfärdens 
rekryteringsutmaningar är det avgörande 
att ännu fler arbetsgivare arbetar aktivt 
med heltidsfrågan.

Ett av de personalstrategiska målen är att 
se över olika former av utbildningsmöj-
ligheter för att möta dagens och framti-
dens kompetensbehov.

FRISKVÅRDSSATSNINGEN
Friskvårdssatsning är en prioriterad 
åtgärd. Utifrån ett framtidsperspektiv är 
det av vikt att följa konsekvenserna av 
satsningen på friskvård. Målsättningen 
är att antal medarbetare som nyttjar 
friskvårdsinsatser fortsätter att öka och 
att man ska se ett samband med lägre 
sjukskrivning.

MEDELLÖNER FÖR OLIKA YRKESGRUPPER
I enlighet med fullmäktiges beslut ska genomsnittslöner för olika yrkesgrupper 
presenteras i årsredovisningen. För AID-koder omfattande tio (10) eller fler anställ-
da presenteras för aktuellt år en sammanställning över medellöner. För jämförelse 
redovisas medellöner för två år. I och med nytt statistiksystem kommer medellöner 
för yrkesgrupper om mindre än fem personer inte att redovisas.

Medellöner för olika yrkesgrupper 2019 2018

Befattning Antal Heltidslön Antal Heltidslön

Undersköterska äo 68 25 909 90 24 837

Barnskötare 29 24 814 27 24 536

Förskollärare 28 30 331 30 29 180

Undersköterska hemtjänst 24 25 324

Vårdare, gruppboende 20 23 469 37 23 698

Lärare tidigare år 16 34 171 32 33 582

Vårdbiträde äo 14 23 486 25 23 189

Vårdbiträde hemtjänst 13 23 631

Elevassistent 13 25 516 10 25 317

Socialsekreterare 12 33 459 10 31 790

Lärare grundskola, senare år 11 36 823

Kock 10 25 337

SJUKFRÅNVARO
Att fortsätta arbetet för fortsatt minskad 
sjukfrånvaro är en viktig faktor.

MEDARBETARENKÄT
Medarbetarundersökning kommer att 
genomföras i början av 2020. Resultatet 
kommer att visa vilka områden som är 
i behov av förbättring och som kommer 
att prägla kommande år.

CHEFS- OCH MEDARBETARDAGARNA
Dagarna genomförs varje år och är vik-
tigt del i det fortsatta personalstrategiska 
arbetet. 

Personalstrategiska områden att arbete 
med under kommande år är att utveckla 
ledarskap- och chefsutbildning, kompe-
tensförsörjning och verktyg för rehabili-
tering
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TILLVÄXTFAKTORER I OCKELBO KOMMUN 
Viktiga tillväxtfaktorer i kommunen 
är förskola, grundskola och vuxenut-
bildning. Att skapa sysselsättning för 
medborgarna och med en utvecklad 
kollektivtrafik som gynnar till pendling. 
Framtida kommunikationer är en viktig 
tillväxtfaktor.

Näringsliv och samhällsplanering är 
viktiga områden där kommunen arbetar 
intensivt med att tillgodose de förutsätt-
ningar som finns för företagsetableringar.

Arbetet med översikts- och bostads-
försörjningsplan kommer att prägla 
kommunen ett antal år framåt och det 
är viktiga satsningar. Framtagandet av 
detaljplaner och möjliggörandet av bygg-
nation är prioriterade fokusområde för 
kommunen. Arbetet med ny översikts-
plan är för att möta marknadens behov. 
För att möta behovet kommer en analys 
av bostadsmarknaden via en bostadsför-
sörjningsenkät att genomföras.

ARBETSMARKNADSPOLITIK 
STRATEGI 2020
Stora oklarheter hur arbetsmarknads-
politiken med ansvarsfördelning och 
resurser kom-mer att fördelas under 
och efter arbetsförmedlingens förlängda 
reformperiod till 2020–2021. Arbetsför-
medlingens förnyelseprocess kommer att 
ha stor påverkan på enhetens resurser. 
Arbetslösheten ökar i kommunen, arbets-
marknadsenheten har under 2019 fått 
färre anvisade deltagare från arbetsför-
medlingen.

FÖRVÄNTAD UTVECKLING
Det lokala kontoret i Ockelbo har stängts 
ned. De arbetssökande kommer i större 
utsträckning att hänvisas till myndighe-
tens digitala kanaler för att få kontakt 
med myndigheten och därmed färre 
fysiska möten med de arbetssökande.

Under senare delen av 2019 har kom-
munen haft en dialog med arbetsför-
medlingen om hur samarbetet mellan 
kommunen och arbetsförmedlingen ska 
se ut 2020. Dialogen där parterna har 
speglat varandras bilder om samarbetet 
och hur en gemensam strategi ska se ut 
framåt har utmynnat i ett projekt för 
2020. Arbetsförmedlingen tillför medel 
till kommunen för att utföra insatser för 
arbetssökande kommuninvånare om 3,0 
mkr. Kommunen har även tilldelas 40 
extratjänster, 20 introduktionsjobb och 
30 platser för lönebidrag för utveckling 
för 2020. Kommunen kommer även att 
bereda 15 – 20 platser för arbetsträning. 

NÄRINGSLIV 
Det finns ett växande intresse för Ockel-
bo från både lokala och externa företag. 
De företag som bygger och investerar 
sänder positiva vibbar till övrig näring 
att de tror på Ockelbo. Arbetet med att 
ta fram en ny översiktsplan, som pekar 
riktning och underlättar för etableringar 
och expansioner, är otroligt viktig för 
att möta marknadens behov. Microsofts 
etablering i Gävle/Sandviken kan spilla 
över på det lokala näringslivet och det 
finns ett driv och en härlig Ockelboanda 
som kan lyfta företag och kommunen 
mot oanade höjder!

SAMHÄLLSPLANERING 
Det är stor efterfråga på bostäder och 
framtagandet av detaljplaner och möj-
liggörandet av byggnation är ett viktigt 
fokusområde för kommunen.

ENGAGEMANGET FÖR EU-FRÅGOR
Kommunen har åtagit sig att vidta åtgär-
der för att stärka delaktigheten, kunska-
pen och engagemanget för EU-frågor. 
Det antagna EU-handslaget kommer 
också att innebära informations och 
utbildningsinsatser för förtroendevalda 
och tjänstemän.

I Ockelbo planeras aktiviteter under året 
för att göra vänortsarbetet mera känt 
och för att kunna bredda möjligheterna 
för samverkan med våra vänorter. Det 
gemensamma arbetet med Gästrikekom-
munerna fortsätter.

KOMPETENSFÖRSÖRJNING
En nyckelfråga för fortsatt god välfärd 
i kommunen är att arbeta för att tillgo-
dose kompe-tensförsörjningen inom alla 
kommunala verksamheter, i synnerhet 
till bristyrken inom sko-lan och omsor-
gen. Utbildningssektorn i hela landet 
har stora utmaningar. Bristen av be-
hö-riga pedagoger är redan påtaglig och 
den kommer att öka. Kommunen ska 
fortsätta att utvecklas som en attraktiv 
arbetsgivare samt se över olika former 
av utbildningsmöjlighet-er för att möta 
dagens och framtidens kompetensbehov.

SAMVERKAN
Kommunens organisation har flera små 
enheter med få handläggare med specia-
listkom-petens, vilket gör det sårbart. För 
att möta detta behöver fortsatt utveckling 
av ökad sam-verkan prioriteras, både 
internt och speciellt externt.
Arbetsmarknadsåtgärder och kompetens-
försörjning inom kommunens verksam-
heter är fortsatt viktiga fokusområden. 
En fortsatt satsning på förbättrade förut-
sättningar för företa-garna i kommunen 
är en viktig del i detta. De bästa vägarna 
till framgång är genom sam-verkan, både 
mellan kommunens olika enheter och 
med andra aktörer i samhället.

DIGITALISERING 
Digitalisering är ett viktigt fokusområde 
framåt för samtliga nämnder i kommu-
nen. Kom-munens Digitaliseringsplaner 
har tagits fram i sin första version 2019. 
Arbetet pågår kontinuerligt och kommer 
att prägla det framtida arbetet för alla. 
Planen omfattar nivåerna kommunge-
mensam nivå, förvaltningsgemensamma 
nivå samt verksamhetsnivå. Syftet är 
att öka digitaliseringen i kommunens 
verksamheter. I den finns ett antal mål 
kopplade till fokusområden, kommunge-
mensamma digitala satsningar, infra-
strukturella förändringar samt mål för 
digitaliseringen på verksamhetsnivå.
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HÅLLBARHET
OCKELBO KOMMUNS MILJÖARBETE
Ockelbo kommuns miljöarbete utgår 
från miljöprogrammet som fastställdes i 
kommunfullmäktige i juni 2013. Mil-
jöprogrammet är en sammanställning av 
lokala miljömål i redan antagna styr-
dokument. Miljöprogram för Ockelbo 
kommun beskriver Ockelbo kommuns 
miljömålsarbete och vad vi ska göra på 
lokal nivå för att nå de nationella miljö-
kvalitetsmålen, samtidigt som vi arbetar 
mot vår Vision 2020.

ENERGI- OCH KLIMATRÅDGIVNING  
Under 2019 har ett antal utåtriktade 
aktiviteter genomförts inom ramen för 
energi- och klimatrådgivning förutom 
sedvanlig rådgivning per telefon och 
e-post. De viktigaste momenten har varit 
två informationskvällar till allmänheten 
om solceller och en kväll om att köpa och 
äga elbil samt deltagande vid Bomässan i 
Göransson arena.

HANDLINGSPLAN FÖR HÅLLBART RESANDE
Sedan hösten 2018 har Västra Gäst-
riklands samhällsbyggnadsförvaltning 
bedrivit projektet Processledare för 
hållbart resande med bl. a målet att öka 
andelen hållbart resande i Ockelbo samt 
Sandviken och Hofors kommuner. Håll-
bart resande innefattar resor med cykel, 
gång, kollektivtrafik samt webbmöten för 
anställda.
Fortsatt under 2019 genomfördes, som 
en del av projektet, en resvaneundersök-
ning hos personalen. Parallellt analy-
serades kostnader och körsträckor för 
kommunens tjänstebilar, resor i tjänsten 
med egen bil, samt andra transport-
medel. Utifrån de data som samlades 
in under 2019 har en analys gjorts av 
kostnader och CO2-utsläpp. Arbetet 
utfördes i samarbete med Cero, som 
ursprungligen baseras från forskning vid 
KTH. En handlingsplan har nu tagits 
fram med åtgärder som dels reducerar 
kommunens klimatpåverkan, samt mins-
kar kommunens kostnader för resor. I 
handlingsplanen finns även åtgärder för 
att minska de anställdas klimatpåverkan 
vid arbetspendling.

GLOKALA SVERIGE
Det treåriga utbildnings- och kommu-
nikationsprojekt, Glokala Sverige, drivs 
av Svenska FN-förbundet och Sveriges 
Kommuner och Landsting, SKL, med 
stöd av Sida. I november 2018 valde 
Ockelbo, Sandviken och Hofors kommu-
ner att alla underteckna en avsiktsför-
klaring om de globala hållbarhetsmålen 
tillsammans med Länsstyrelsen Gävle-
borg och Region Gävleborg, som ett steg 
i ledet att komma igång med miljöarbetet 
och Agenda 2030. Projektdeltagarna har 
under 2019 fått ta del av utbildningsin-
satser lokalt, med föreläsningar, diskus-
sioner och workshops.

Projektet handlar om att arbeta med 
Agenda 2030 och de globala målen 
för hållbar utveckling i kommuner och 
regioner i hela Sverige och under 2019 
antogs 90 nya kommuner och regioner, 
där Ockelbo, Sandviken och Hofors är 
tre av dem. Tillsammans med de första 
pilotdeltagarna är nu 15 av landets 21 
regioner och 82 av landets 290 kommu-
ner antagna i projektet.
MEDLEM I SVERIGES EKOKOMMUNER

Ockelbo kommun är medlem i Sveriges 
Ekokommuner - världens äldsta kom-
munnätverk för strategisk hållbar utveck-
ling. Utgångspunkten är ett ekosystem i 
balans som basen för en hållbar ekono-
misk och social utveckling.
Nätverket vill vara förebilder och före-
gångare, pådrivare och opinionsbildare 
samt en kunskapsförmedlare och en 
arena för erfarenhetsutbyte!

BIOLOGISK MÅNGFALD
Arealen ekologisk odlad jordbruksmark i 
kommunen 2009-2017 har ökat från 201 
ha år 2009 till 760 ha. 

EKOLOGISKA LIVSMEDEL
Den årliga Ekomatsligan hölls den 22 
maj i Stockholm och Ockelbo kommun 
hamnade på en hedrande 15:e placering 
med 47 % ekologiskt (baserat på 2018 års 
inköp), vilket var långt över Ekomatscen-
trums mål på 35 %. Snittet i Sverige av 
deltagande kommuner är 37 % ekolo-
giskt. 
Kostverksamheten når målet med 40 % 
ekologiska livsmedel för 2019. Andelen 
ekologiska livsmedel uppgår till 46,1%, 
vilket är något lägre än förra årets snitt. 
Enligt kommunens verksamhetsberättelse 
skulle inköp av närproducerade livsmedel 
öka för att 2017 utgöra minst 10 % av det 
totala inköpet av livsmedel. Enligt den 
nuvarande definitionen är målet uppfyllt 
och kostverksamheten har räknat till att 
närproducerat har uppgått till en andel 
på 16,3 %, vilket är en förbättring mot 
förra årets snitt på 11,8 %.

OCKELBO KOMMUN BYGGER OM FÖRSKOLAN 
Under hösten 2018 påbörjades ombygg-
naden av Wij förskola. Det har varit en 
lång process från tanke till handling, men 
nu har förskolan byggts till och byggts 
om. De äldre delarna har tilläggsisolerats 
och fått nya fönster för att byggnaderna 
ska vara mer energieffektiva. Inflytt och 
invigning av Wij förskola skedde v. 44.

KEMIKALIESMART FÖRSKOLA
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Barn växer och utvecklas, vilket gör att 
de är särskilt känsliga för att utsättas för 
kemiska ämnen och som ett led i detta 
har man minskat de miljögifter som bar-
nen utsätts för på förskolorna. Detta har 
gjorts genom att kartlägga vilka källor 
till farliga ämnen som finns på förskolor-
na och målet är att byta ut de produkter 
som innehåller farliga ämnen.

Inom förskolan på Ockelbo kommun har 
man sedan flera år tillbaka arbetat för att 
förskolan ska vara kemikalie- och giftfri. 
Inom förskolan har man fokuserat på att 
byta ut befintliga produkter och material 
som barnen kommer i direkt kontakt 
med under den tid de vistas i förskolan. 
Det här är ett arbete som kommer att 
fortgå löpande som en naturlig del i den 
ordinarie verksamheten.

GÄSTRIKE ÅTERVINNARE
Genom Ockelbo kommuns deltagande 
i kommunalförbundet Gästrike Åter-
vinnare arbetas det med avfalls- och 
återvinningsfrågor. Förbundet jobbar 
utifrån uppdraget att samla in och ta 
emot avfallet, transportera och se till att 
det behandlas på ett så miljöriktigt och 
klimatsmart sätt som möjligt. Så mycket 
som möjligt av material, energi och nä-
ringsämnen ska återvinnas och bidra till 
en cirkulär ekonomi. Målsättning är att 
försöka förebygga uppkomsten av avfall.

ÖKAD SORTERING
För att nå målet om ökad kvalitet på sor-
teringen av avfall har den extra satsning 
på kommunikation som startade 2017 
”#hursvårtskadetva” fortsatt även under 
2019. Det finns tre tre miljöpedagoger 
som arbetat aktivt med särskilt fokus på 
skolbesök i våra fem medlemskommuner, 
i syfte att tidigt grundlägga goda attity-
der och beteenden i fråga om sortering 
och miljömedveten konsumtion.

Tidigare genomförda plockanalyser 
pekar på att uppemot två tredjedelar av 
restavfallet består av material som inte 
borde finnas där (främst förpackningar 
och matavfall) som borde sorterats ut för 
återvinning istället för att gå till förbrän-
ning.

Denna felsortering innebär både en be-

tydande onödig miljöbelastning och onö-
dig kostnad. Kostnadsbilden accentueras 
av den exceptionellt höga nivå som för 
närvarande råder på förbränningsmark-
naden.

Att förstå hur vi kan påverka människors 
beteende blir en allt mer avgörande fråga 
för att nå önskade resultat. Med erfaren-
heter och resultat från tidigare års i fram-
förallt flerbostadsområden har en metod 
tagits fram för att minska mängderna 
brännbart och få ett renare och mer 
utsorterat matavfall. Denna metod har vi 
under året använt i fler sammanhang och 
den kommer vara ett viktigt stöd i våra 
utökade samarbeten med kommunala 
och privata fastighetsbolag.

NY KRETSLOPPSPLAN
Under 2019 har vi inlett arbetet att ta 
fram nya Kretsloppsplaner för Gävle, 
Sandviken, Ockelbo, Hofors och Älv-
karleby kommuner. Viktiga verktyg som 
kommer bidra till en hållbar utveckling, 
där vi använder våra resurser på ett klokt 
sätt. Vi driver arbetet tillsammans med 
kommunerna i Hälsingland, länsstyrelsen 
och Region Gävleborg, för att hitta nyt-
tor i samarbete, erfarenheter och effekti-
vare. Kretsloppsplanen gäller för varje
kommun och Gästrike återvinnare sam-
arbetar därför tätt tillsammans med 
Gävle, Sandviken, Ockelbo, Hofors och 
Älvkarleby kommuner för att ta fram de 
nya planerna som ska gälla från 2021.

FNI
Regeringens beslut om fastighetsnära 
insamling för förpackningar har redan 
börjat påverka oss och vi börjar redan nu 
förbereda oss för en omställning. Strate-
giska ställningstagande kommer vara av-
görande för vilken organisation vi ska ha 
i framtiden. De förpackningar som idag 
lämnas till återvinningsstationer ska se-
nast 2025 bli hämtade vid fastigheterna 
istället. Kommunerna är inte huvudman 
för detta men Gästrike återvinnares sty-
relse har varit tydliga. Gästrike återvin-
nare ska vara aktiva och förhoppningsvis 
en part i denna omställning som kommer 
gälla från 2021.

OCKELBOGÅRDAR – FRÅN KRETSLOPPSPLAN TILL 
ENERGIEFFEKTIVISERING
En ny Kretsloppsplan är under fram-
tagande och med den kommer krav på 
fastighetsnära avfallsinsamling, en utma-
ning för bolaget att lösa framåt.

I vårt arbete med boinflytande har vi 
anordnat bomöten och bodagar tillsam-
mans med våra hyresgäster för att dis-
kutera trivsel, säkerhet och trygghet. Det 
har varit uppskattat och vi har passat på 
att lyfta frågor runt sop- och källsorte-
ring eftersom bolaget lägger stora resur-
ser på att ordna så att den ska bli tillfred-
ställande. Vi har även gjort ett försök att 
driva boskola.

Den totala energianvändningen, korri-
gerat normalårsvärde, sänktes mot 2018 
med 0,5 %. Vi har kommit till en gräns 
där mer omfattande energieffektivise-
ringar behöver göras för att sänka för-
brukningen för att nå större marginaler. 
Under andra delen av året anställde vi 
kompetens för att framåt kunna arbeta 
strategiskt med att sänka förbrukningen. 
Den totala energiförbrukningen har 
minskat med 14,2 % sen vi började med 
att effektivisera energianvändningen i 
bolaget 2009.

BIDRAG FRÅN LÄNSSTYRELSEN
LOKALA NATURVÅRDSSATSNINGEN – LONA-BIDRAGET
Projektet Naturlyftet fortsatte i kommu-
nen under 2019. Projektet startades upp 
under 2018 och syftar till att ge långtids-
arbetslösa och nyanlända i Ockelbo kom-
mun en meningsfull sysselsättning som 
inspirerar till fortsatt intresse för natur-
vård och engagemang för föreningsliv. 
Genom projektet kan föreningar få hjälp 
med naturvårdsåtgärder som underhåll 
av vandrings- och skoterleder, vindskydd, 
spänger samt igenvuxna sjöar och vat-
tendrag. Under 2019 genomfördes bl.a. 
åtgärder som röjning kring tjärnar och 
fiskestugor, röjning av sly längs skoterled, 
naturstig och badplatser, skylttillverkning 
samt underhåll av eldstäder vid en del 
sjöar. Projektet har ett brett samarbete 
med kommunen, Arbetsmarknadsenhe-
ten, Näringslivsenheten, Västra Gäst-
riklands Samhällsbyggnadsförvaltning, 
Tekniska enheten samt lokala föreningar.
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Anslutningsled mellan Ockelbo sam-
hälle och Ulvsta friluftsgård, Minska 
spridningen av invasiva arter och 
Synliggöra Gästrikeleden, dessa tre 
projektansökningar lämnades in för 
Ockelbo kommun, men enligt rådande 
regeringsbudget beviljades inga nya LO-
NA-projekt under året.

LOKALA VATTENVÅRDSPROJEKT – LOVA-BIDRAGET
Projektet med att restaurera Gopån 
fortsatte under verksamhetsåret 2019. 
Inom projektet genomfördes utrivning 
av betongdammen vid ett industri-
område i Lingbo. Åsträckan nedanför 
industridammen restaurerades och sten 
och mindre block lades i samt att tre 
vägtrummor, VNV om Fallåsberget, togs 
bort och ersattes med en valvbåge.
Skonsam muddring, en gemensam 
ansökan skickades in för hela länet med 
Bollnäs kommun som projektledare. Pro-
jektet handlar om att förbättra vatten-
miljön genom skonsam och miljövänlig 
muddring av sjöbottnar. Detta genom 
att investera i en beprövad vajerstyrd 
dragflotte som via en undervattensenhet 
muddrar sjöbottnar på ett skonsamt vis. 
Målsättningen är att uppnå god ekolo-
gisk status i våra sjöar och vattendrag. 
Projektet beviljades bidrag och förstu-
dien samt upphandlingsprocessen påbör-
jades under året.

FISKEVÅRD I TESTEBOÅN 
Under 2019 har samverkansorganisatio-
nen för Testeboåns vattensystem, Teste-
boåns Vänner, fortsatt sin verksamhet. 
Syftet med Testeboåns Vänner är att 
samla allt arbete som sker för att vårda 
och utveckla Testeboån, från källan ut 
till havet, under en organisation och där-
igenom nå en mycket större effektivitet i 
arbetet. Testeboåns Vänner är en ideell 
förening och därmed en juridisk person 
som kan söka stöd, ingå avtal med par-
ter som vill stödja arbetet, söka tillstånd 
samt utföra åtgärder.

Testeboåns Vänner kommer främst att 
driva frågor som att öppna upp Teste-
boån för fiskvandring och biotoprestau-
rering för att öka den biologiska mång-
falden.

HÄNDELSER FRÅN 2019
Ockelbo kommun är en vindkratftstät 
kommun och ytterligare kraftverk har 
färdigställts och tagits i bruk under året. 
Här produceras grön el!
I samarbete med VGS projekt Hållbart 
resande genomfördes en enkät med 
kommunens anställda om hur pendlings- 
och tjänsteresandet ser ut. Svaren lade 
grunden till en handlingsplan för mer 
hållbart resande. Aktiviteterna i planen 
kan ha positiv påverkan på såväl miljö, 
ekonomi och personalens välbefinnande. 
Projektet pågår.
I kommunen finns idag laddningsmöjlig-
heter för el-bilar: på pendlarparkeringar-
na i Ockelbo och Lingbo, snabbladdning 
på Perslundaparkeringen och 22 kW-lad-
dare vid Idrottsplatsen, Wij trädgårdar 
och på parkeringen bakom kommunhu-
set. I förhållande till antal invånare är 
det förhållandevis gott om laddare - men 
här finns ännu väldigt få el-bilar.
Beslut har fattats om att Ockelbo kom-
mun ska anta ett nytt Miljöstrategiskt 
program i samarbete med VGS miljö-
strateg. Den politiska styrgruppen är 
Tillväxtutskottet.
Arbete med ny Kretsloppsplan har på-
börjats under ledning av Gästrike Åter-
vinnare.

BADVATTENPROVER
Ockelbo har inget EU-bad, men re-
kommenderas att följa vägledningen för 
vattenprovtagning vid sina badvatten-
sjöar. 2019 övergick hanteringen av vat-
tenprover till Ockelbo kommun. Under 
verksamhetsåret 2019 togs 13 badvatten-
prover samt 3 omprov. Rännsjön, Wij-
dammen samt Vittersjön hade tjänligt 
med anmärkning vid ett tillfälle vardera. 
Inga anmärkningar på omproven. Totalt 
har 13 strandbad provtagits i Ockelbo 
kommun under 2019.

TESTEBOÅNS
VÄNNER
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RESULTATRÄKNING Not Budget
2019

Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Verksamhetens intäkter 1 65 912 73 700 80 808 148 824 159 219
Verksamhetens kostnader 2 -426 531 -434 059 -425 802 -490 760 -484 640
Av- och nedskrivningar 3 -12 707 -12 068 -12 018 -24 763 -24 255
Verksamhetens nettokostnader -373 326 -372 428 -357 012 -366 699 -349 676
Skatteintäkter 4 267 387 268 670 263 221 268 670 263 221
Generella statsbidrag och utjämning 5 107 226 107 891 103 475 107 891 103 475
Verksamhetens resultat 1 287 4 133 9 683 9 863 17 020

Finansiella intäkter 6 1 115 1 783 2 251 860 1 862
Finansiella kostnader 7 -2 360 -2 175 -2 867 -3 452 -4 942
Resultat efter finasiella poster 42 3 741 9 067 7 271 13 940
Extraordinära poster
Uppskjutna skatter -519 -1 244
Skattekostnader -156 -156
Årets resultat 42 3 741 9 067 6 596 12 540

EKONOMISK STÄLLNING
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BALANSRÄKNING Not Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Tillgångar
Immateriella tillgångar 8 107
Materiella tillgångar 9 274 932 242 064 479 626 449 725
Pågående investeringar 10 878 6 283 23 790 17 665
Finansiella anläggningstillgångar 11 30 577 32 636 4 751 6 805
Summa anläggningstillgångar 306 387 280 982 508 167 474 302
Fastigheter under exploatering 12 2 860 3 164 2 860 3 164
Förråd 732 765
Fordringar 13 22 135 22 788 30 236 26 140
Kortfristiga placeringar 14 1 000 1 500 1 000 1 500
Likvida medel 15 67 877 83 366 67 877 83 366
Summa omsättningstillgångar 93 872 110 817 102 705 114 935
Summa tillgångar 400 259 391 799 610 872 589 237
Eget kapital
Ingående eget kapital 130 927 121 860 152 980 140 360
Årets resultat 3 741 9 067 6 596 12 540
Summa eget kapital 16 134 668 130 927 159 576 152 900
Avsättningar
Avsättningar (inkl löneskatt) 17 32 433 26 055 34 022 28 341
Latent skatt 4 277 3 838
Summa avsättningar 32 433 26 055 38 299 32 179
Skulder
Långfristiga skulder 18 150 200 150 200 317 258 318 198
Kortfristiga skulder 19 82 958 84 617 95 739 85 959
Summa skulder 233 158 234 817 412 997 404 157
Summa skulder, avsättningar och eget kapital 400 259 391 799 610 872 589 237
Borgensåtaganden 20 178 898 178 438 12 213 11 141
Ansvarsförbindelser 21 132 987 136 936 132 987 136 936
Summa ställda panter och ansvarsförbindelser 311 885 315 374 145 200 148 077
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KASSAFLÖDESANALYS Not Kommunen
2019

Kommunen
2018

Koncernen
2019

Koncernen
2018

Den löpande verksamheten
Årets resultat 3 741 9 067 6 596 12 540
Justering för ej likviditetspåverkande poster 22 18 446 17 119 33 747 32 086
Medel från verksamheten före justering för rörelsekapital 22 187 26 186 40 343 44 626
Ökning (-)/minskning (+) av förråd och exploateringsfastigheter 12 304 -345 337 -444
Ökning (-)/minskning (+) av kortfristiga fordringar 13 653 775 -4 095 -281
Ökning (+)/minskning (-) av kortfristiga skulder 19 -1 659 7 539 9 779 10 417
Kassaflöde från den löpande verksamheten 21 484 34 155 46 364 54 318
Investeringsverksamheten
Investering av materiella tillgångar 9 -39 531 -14 567 -62 135 -29 928
Investering av finansiella tillgångar 11 -50 -50 -91
Försäljning av materiella tillgångar 11 1 872
Kassaflöde från investeringsverksamheten -39 581 -14 567 -60 313 -30 019
Finanisieringsverksamheten
Nyupptagna lån 5 170
Amortering av långfristiga skulder -6 163 -6 189
Förändring av långfristiga fordringar 2 109 2 000 -1 047 3 000
Minskning kortfristiga placeringar 500 1 000 500 1 000
Kassaflöde från finansieringsverksamheten 2 609 3 000 -1 540 -2 189
Årets kassaflöde -15 489 22 589 -15 489 22 110
Likvida medel vid årets början 15 83 366 60 777 83 366 61 257
Likvida medel vid årets slut 15 67 877 83 366 67 877 83 366
Förändring av likvida medel -15 489 22 589 -15 489 22 110
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NOTFÖRTECKNING Kommunen Kommunen Koncernen Koncernen

Not Text 2019 2018 2019 2018
1 Verksamhetens intäkter

Intäkter enligt driftredovisningen 113 231 122 587 172 421 182 082
Interna poster -39 531 -41 779 -23 597 -22 863
Externa intäkter 73 700 80 808 148 824 159 219

2 Verksamhetens kostnader
Kostnader enligt driftredovisningen -473 239 -467 349 -514 357 -507 503
Interna kostnader 39 180 41 547 23 597 22 863
Externa kostnader -434 059 -425 802 -490 760 -484 640

3 Av- och nedskrivningar
Fastigheter
Teknisk anläggning -240
Avskrivningar
Goodwill -107 -426
Fastigheter -10 462 -10 282 -16 683 -16 128
Markanläggning -44 -44
Teknisk anläggning -6 189 -5 334
Inventarier -1 606 -1 613 -1 457 -1 910
IT-installation -283 -173
Summa  -12 068 -12 018 -24 763 -24 255

4 Skatteintäkter 
Preliminära kommunalaskattemedel 271 070 264 440 271 070 264 440
Slutavräkning kommunalskatt  -2 400 -1 219 -2 400 -1 219
Summa 268 670 263 221 268 670 263 221

5 Generella statsbidrag o utjämningar
Inkomstutjämning 73 541 68 724 73 541 68 724
Strukturbidrag
Kostnadsutjämning 7 471 6 716 7 471 6 716
LSS-utjämning 5 253 5 971 5 253 5 971
Regleringsavgift 4 161 927 4 161 927
Generellt bidrag 4 586 8 340 4 586 8 340
Bidrag från staten, Asylsökande 18 år
Bidrag från staten, Byggbonus
Fastighetsavgift 12 879 12 797 12 879 12 797
Summa 107 891 103 475 107 891 103 475
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6 Finansiella intäkter
Utdelning aktier o andelar 1 187 1 537 707 1 057
Ränteintäkter 11 42 55 207
Övriga finansiella intäkter 586 671 98 597
Summa 1 783 2 251 860 1 862

7 Finansiella kostnader
Ränta långfristig upplåning -1 050 -1 312 -2 327 -3 387
Ränta pensionsskuld -710 -477 -710 -477
Övriga finansiella kostnader -56 -78 -56 -78
Värdereglering fordran -359 -1 000 -359 -1 000
Summa -2 175 -2 867 -3 452 -4 942

8 Immateriella tillgångar
Anskaffningsvärde 4 258 4 258
Ingående avskrivningar enligt plan -4 152 -3 726
Årets avskrivningar -107 -426
Redovisat värde vid årets slut 0 0 0 107

9 Materiella anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningar
Anskaffningsvärde 358 521 350 556 610 872 708 845
Ackumulerade avskrivningar -124 969 -114 890 -202 585 -245 415
Ackumulerade nedskrivningar -38 192 -44 826
Ackumulerade uppskrivningar 27 759 20 239
Bokfört värde 233 552 235 666 397 854 438 844

Redovisat värde vid årets början 233 552 235 666 397 854 438 032
Investeringar 43 622 7 965 46 560 23 662
Värdet av avyttrade och utrangerade tillgångar -4 326
Nedskrivningar -240
Återförda nedskrivningar 3 000
Avskrivningar -10 462 -10 080 -16 727 -21 285
Överföring från eller till annat slag av tillgång
Övriga förändringar -5 958
Redovisat värde vid årets slut 266 712 233 552 421 729 438 844
varav
Mark 4 172 3 790 29 092 28 709
Fastigheter 253 822 220 748 384 937 353 587
Övriga anläggningar 8 717 9 014 11 735 56 548
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Maskiner och inventarier
Anskaffningsvärde 24 761 23 448 139 808 32 442
Ackumulerade avskrivningar -16 542 -14 936 -75 427 -21 562
Bokfört värde 8 219 8 512 64 381 10 880

Redovisat värde vid årets början 8 512 9 459 64 673 11 315
Investeringar 1 314 788 8 245 1 971
Nedskrivningar -123 -7 604 -123
Återförda nedskrivningar
Avskrivningar -1 606 -1 613 -8 729 -2 284
Överföring från eller till annat slag av tillgång 1 524
Övriga förändringar -212
Redovisat värde vid årets slut 8 220 8 511 57 897 10 880
varav
Inventarier 7 792 8 077 57 472 10 445
Fordon 156 163 156 163
Konst 272 272 272 272
Summa 274 932 242 063 479 626 449 724

10 Pågående investeringar

Redovisat värde vid årets början 6 283 469 17 665 13 371
Årets utgifter 841 5 934 16 941 12 362
Årets aktivering -6 246 -120 -10 816 -8 068
Redovisat värde vid årets slut 878 6 283 23 790 17 665

11 Finansiella anläggningstillgångar
Aktier och andelar
Insatskapital Kommuninvest 890 890 890 890
Kommunalförbundet SAM 224 224 224 224
Förenade småkommuners Försäk. AB 1 640 1 640 1 640 1 640
Övriga 97 97 97 97
Aktier och and. koncernföretag
Ockelbogårdar AB 12 000 12 000
Bionär Närvärme AB 14 275 14 275
Gästrike Vatten AB 500 500 500 500
Ockelbo Vatten AB 1 1
Ockelbo kooperativa fastigheter AB 50 50
Obligationer
Kommuninvest förlagslån 900 900 900 900
Långsiktiga värdepappersinnehav 40 41
Långfristig utlåning
Ockelbo Ryttarförening 0 3 109 3 109
Värdereglering Ockelbo Ryttarförening -1 000 -1 000
Långfristig fordran 75 53

327



OCKELBO - PLATS ATT VÄXA    35

Uppskjuten skatt 335 351
Summa 30 577 32 636 4 751 6 805

12 Fastigheter under exploatering
Ind område Tegelbruket 1 092 1 201 1 092 1 201
Bost område Ladugårdsgärde 655 812 655 812
Hästen 8 300 300 300 300
Äppelbacken 648 687 648 687
Tidernas hus 165 165 165 165
Summa 2 860 3 164 2 860 3 164

13 Fordringar
Kundfordringar 3 334 2 477 10 258 5 311
Skattefodringar 3 945 3 403 3 945 3 403
Andra kortfristiga fodringar 66 246 809 455
Stats- och EU-bidragsfordr. projekt 3 032 5 728 3 032 5 728
Förutbetalda kostnader upplupna intäkter 11 758 10 935 12 192 11 243
Bolagen
Summa 22 135 22 788 30 236 26 140

14 Kortfristiga placeringar
SGP 500 500
Mangold 500 500 500 500
Consensus 500 500 500 500
Summa 1 000 1 500 1 000 1 500

15 Likvida medel
Kassa 77 168 77 168
Plusgiro 32 197 32 197
Bank 67 768 83 001 67 768 83 001
Summa 67 877 83 366 67 877 83 366

16 Eget kapital
Ingående eget kapital 130 927 121 860 152 900 140 360
Årets resultat 3 741 9 067 6 585 12 540
Summa  134 668 130 927 159 485 152 900

17 Avsättningar (inkl löneskatt)
IB avsättning 26 055 21 752 28 341 24 039
Nyintjänad 6 242 4 345 6 242 4 345
Ränte- och basbeloppsuppräkning 882 592 882 592
Utbetalningar -717 -508 -717 -508
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Övrigt -30 -126 -726 -126
UB avsättning 32 433 26 055 34 022 28 341
Aktualiseringsgrad 93% 93%
Avsättningar för pensioner och   
liknande förpliktelser
Specifikation - Avsatt till Pensioner
    Ålderspension 18 350 16 106 18 350 16 106
Visstidspension 3 013 2 629 3 013 2 629
    Förmånsbestämd/kompl pension 4 545 157 4 545 157
    Intjänad PA-KL 194 2 077 194 2 077
    Löneskatt 6 331 5 086 6 331 5 086
Summa avsatt till pensioner 32 433 26 055 32 433 26 055
Pensionsförpliktelse Ockelbogårdar UB 593 1 485
Övriga avsättningar 996 801
Summa 32 433 26 055 34 022 28 341

Antal visstidsförordnanden
       Politiker 1 1 2 2
       Tjänstemän

Analys av avsättning för pension och
liknande förpliktelser (exkl löneskatt)
Ingående balans 20 969 17 505 20 969 17 505
Intjänat belopp 5 023 3 497 5 023 3 497
Ränte- och basbeloppsuppräkning 710 476 710 476
Utbetalt belopp -577 -409 -577 -409
Övriga förändringar -24 -100 -100
Summa utgående skuld 26 101 20 969 26 125 20 969

18 Långfristiga skulder
Skulder till kreditinstitut 150 200 150 200 317 258 323 950
Summa  150 200 150 200 317 258 323 950

Uppgifter om lån i banker
och kreditinstitut

Genomsnittsränta 0,69% 0,87%

Lån som förfaller inom
1 år 25% 42%
 2-3 år 19% 24%
3-5 år 43% 23%
> 5 år 13% 11%

19 Kortfristiga skulder
Låneskulder 18 013 21 414 18 948 22 359
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 Leverantörsskulder 18 916 15 254 10 203 6 316
Lönerelaterade skulder 22 055 23 882 22 055 23 883
Förutbetalda intäkter upplupna kostnader 9 672 9 921 16 603 17 614
Pensioner 9 457 9 410 9 457 9 411
Skatteskulder 4 190 4 024 4 255 4 273
Övriga kortfristiga skulder 655 711 14 218 2 104
Summa  82 958 84 617 95 739 85 959

20 Borgensåtaganden
Ockelbogårdar 138 200 138 200
JAK-banken för Åbyggeby landsb center 201 201
Wij Säteri/Stiftelsen Wij Trädgårdar 10 763 10 763 10 763 10 763
Ockelbo Vatten 28 485 29 265
Lingbo pumpstation ek. förening 1 450 1 450
Fastigo 168
Övriga 9 9
Summa  178 898 178 438 12 213 11 141

21 Ansvarsförbindelser (inkl löneskatt)
Ingående ansvarsförbindelse 136 936 142 980 136 936 142 980
Ränte- och basbeloppsuppräkning 4 321 3 203 4 321 3 203
Gamla utbetalningar -7 442 -6 581 -7 442 -6 581
Sänkning av diskonteringsräntan
Övrigt -828 -2 666 -828 -2 666
Utgående ansvarsförbindelse 132 987 136 936 132 987 136 936
Ockelbo kommun har ingått en solidarisk borgen så som för egen skuld för Kommuninvest i Sverige AB:s samtliga nuva-
rande och framtida förpliktelser. Samtliga 290 kommuner och regioner som per 2019-12-31 var medlemmar i Kommunin-
vest ekonomiska förening har ingått likalydande borgensförbindelser.
Mellan samtliga medlemmar i Kommuninvest ekonomiska förening har ingåtts ett regressavtal som reglerar fördelning-
en av ansvaret mellan medlemskommunerna vid ett eventuellt ianspråktagande av ovan nämnd borgensförbindelse. 
Enligt regressavtalet ska ansvaret fördelas dels i förhållande till storleken på de medel som respektive medlem lånat av 
Kommuninvest i Sverige AB, dels i förhållande till storleken på medlemmarnas respektive insatskapital i Kommuninvest 
ekonomiska förening.
Vid en uppskattning av den finansiella effekten av Ockelbo kommuns ansvar enligt ovan nämnd borgensförbindelse, kan 
noteras att per 2019-12-31 uppgick Kommuninvest i Sverige AB:s totala förpliktelse till 460 925 942 275 kronor och totala 
tillgångar till 460 364 563 304 kronor.
Ockelbo kommuns andel av de totala förpliktelserna uppgick till 368 051 156 kronor och andelen av de totala
tillgångarna uppgick till 367 916 414 kronor.

22 Ej likviditetspåverkande poster
Förändring pensionsavsättning 6 378 4 303 5 681 5 158
Förändring övriga avsättningar 439 1 244
Av- och nedskrivningar 12 068 12 018 24 928 24 255
Nedvärdering , långsiktig fordran 0 1 000 1 000
Övrigt 0 -202 2 699 429
Summa 18 446 17 119 33 747 32 086
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Årsredovisningen är upprättad i enlighet 
med lagen om kommunal redovisning, 
med undantag av att systemdokumen-
tation ej tillfullo har uppdaterats, och 
enligt rekommendationer från Rådet 
för kommunal redovisning med några 
avvikelser. Det innebär bl.a. att: intäkter 
redovisas i den omfattning det är sanno-
likt att de ekonomiska tillgångarna kom-
mer att tillgodogöras kommunen och 
intäkterna kan beräknas på ett tillförlit-
ligt sätt. Fordringar har upptagits till de 
belopp varmed de beräknas inflyta.
Tillgångar och skulder har upptagits till 
anskaffningsvärde där inget annat anges. 
Periodiseringar av inkomster och utgifter 
har skett enligt god redovisningssed med 
hänsyn till väsentlighetsprincipen. Resul-
taträkning, balansräkning och kassaflöde 
innehåller jämförelsetal från föregående 
år.

I kommunkoncernens sammanställda 
redovisning ingår samtliga bolag och 
kommunalförbund där kommunen har 
minst 20 % inflytande i. VA-bolaget 
Ockelbo Vatten AB uppfyller visserligen 
inte kravet på ägarandel men Ockelbo 
kommun har ett betydande inflytande på 
företaget då exempelvis taxa och investe-
ringsbeslut tas av fullmäktige. Kommu-
nen har även överlåtit betydande värden 
i form av VA-tillgångar samt är ansvarig 
för eventuella underskott som uppkom-
mer i dotterbolaget. Detta sammantaget 
gör att Ockelbo Vatten AB inkluderas i 
den sammanställda redovisningen. 

Inga förändringar har skett under året 
i kommunkoncernens sammansättning. 
Den sammanställda redovisningen 
upprättas enligt förvärvsmetoden med 
proportionerlig konsolidering.

Ekonomiska transaktioner mellan de i 
koncernen ingående bolagen respektive 
kommunen har i allt väsentligt elimine-
rats. Obeskattade reserver och boksluts-
dispositioner har i den sammanställda re-
dovisningen fördelats på latent skatt (22 
%) och eget kapital (78 %). Vid avvikelse 
i redovisningsprinciper mellan kommun 
och kommunala bolag är kommunens 
redovisningsprinciper vägledande för 
den sammanställda redovisningen. 

Den preliminära slutavräkningen för 
skatteintäkter baseras på SKR:s decem-
berprognos i enlighet med rekommenda-
tion RKR 4.2. Efter bokslutets upprät-
tande har SKR publicerat en ny prognos 
i februari som inte innebär någon 
förändring av skatteunderlaget för 2019.

Tillgångar avsedda för stadigvarande 
bruk eller innehav med en nyttjandepe-
riod om minst 3 år klassificeras som an-
läggningstillgång om beloppet överstiger 
20 tkr. Investeringsbidrag tas upp som en 
förutbetald intäkt och periodiseras över 
anläggningens nyttjandeperiod. Avskriv-
ning av materiella anläggningstillgångar 
görs för den beräknade nyttjandeperio-
den med linjär avskrivning. Avskrivning 
påbörjas när tillgången tas i bruk. På 
tillgångar i form av mark, konst och 
pågående arbeten görs inga avskrivning-
ar. Respektive tillgångstyp skrivs sedan 
av utifrån en samlad bedömning av 
nyttjandeperioden. Komponentavskriv-
ning infördes på byggnader under 2016. 
Detta innebär att en byggnad delas upp i 
olika komponenter. Fördelning är möjlig 
på ett flertal olika komponenter av bygg-
nadens värde på olika beståndsdelar, till 
exempel stomme, tak/fasad, installationer 
m.m. Respektive komponent har sedan 
en bedömd nyttjandeperiod, till exempel 
80 år för stomme eller 40 år för tak/fa-
sad. Omräkning har ej skett av historiska 
värden. 

Hyres- och leasingavtal ska klassificeras 
och redovisas som antingen finansiella 
eller operationella. Avtal med obetydligt 
värde får redovisas som operationellt av-
tal, oavsett hur det klassificeras. Ockelbo 
kommun har samma gräns för obetydligt 
värde som vid investeringar, 20 tkr. 
Kommunens hyres- och leasingavtal har, 
efter bedömning av kriterier, avtalstider 
och sammantagna värden per tillgångs-
slag, klassificerats som operationella och 
avgifterna fördelas linjärt över respektive 
avtals löptid. Av de operationella avtal 
som överstiger 3 år finns inga som ej är 
uppsägningsbara.

Enskilda avtal inom samma kategori som 
är av obetydligt värde och klassificeras 
som operationell leasing, ska bedömas 
samlat för tillgångskategorin och redovi-
sas som finansiell leasing om värdet totalt 
är väsentligt. För Ockelbo kommun ut-
gör värdet av sådana avtal en mindre del 
av balansomslutningen och värdet anses 
därmed som oväsentligt.

Pensionsskuld inklusive garanti och 
visstidspension redovisas i enlighet med 
kommunal redovisningslag. De fr.o.m. 
1998 intjänade pensionsförmåner inkl. 
ränta redovisas som avsättning i balans-
räkningen. Kommunen har tagit beslut 
om att hela pensionen som intjänats 
skall vara individuell och överlåtas åt de 
anställda att placera. Pensionsförmåner 
som intjänats före 1998 redovisas som 
en ansvarsförbindelse. Pensionsberäk-
ningarnas aktualiseringsgrad är 93 % (93 
%). Förpliktelser för pensionsåtaganden 
för anställda i kommunen är beräknade 
enligt RIPS07. Visstidsförordnanden 
som ger rätt till särskild avtalspension re-
dovisas som avsättning när det är troligt 
att de kommer att leda till utbetalningar. 
Avtal som inte lösts ut redovisas som 
ansvarsförbindelse.

Avskrivningstider År

Inventarier 5 - 10

Fordon 5

Anläggningar 10-33

Fastigheter

- stomme 80

- tak/fasad 40

- installation 35

- inre ytskikt 20

- övrigt 10

REDOVISNINGSPRINCIPER
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VERKSAMHETSBERÄTTELSER
KOMMUNSTYRELSE

FÖRVALTNINGEN
UTBILDNINGS- OCH

KULTURFÖRVALTNINGEN
SOCIALFÖRVALTNINGEN

VÄSTRA GÄSTRIKLANDS 
SAMHÄLLBYGGNADS

FÖRVALTNING

KOMMUNREVISION
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Årets resultat, tkr 2019 2018

Budget 87 198 82 768

Utfall 84 611 80 747

Resultat mot budget 2 587 2 021

Åretsnettoinvesteringar 43 745 8 134

Personalredovisning

Antal anställda 31/12 59 104

Antal kvinnor 43 47

Antal män 16 57

Sjukfrånvaro 1,6 3,5

Kvinnor 1,5 4,9

Män 1,7 2,3

Personal Redovisning av sjukfrånvaro är obli-
gatoriskt för kommunerna att redovisa och för 
kommunstyrel-sens del har sjukfrånvaron 2019 
vid jämförelse med 2018 minskat. Att beakta vid 
jämförelser när beräk-ningsunderlaget utgörs av ett 
fåtal personer påverkas förändringen markant vid 
enstaka sjukfrånvarotillfällen.

ÅRETS RESULTAT
Kommunstyrelsen redovisar ett överskott 
om 2,6 mkr. Detta förklaras till största 
delen av att återbetalning från Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 
VGS, om 1,5 mkr och överförmyndar-
verksamheten 0,2 mkr, utbildningsinsats-
er nya politiker samt nya arvoden,
underskott om 0,5 mkr, avvecklings-
kostnader kommunens stödboende, 
underskott om 0,8 mkr, vakanser inom 
administration och att utvecklingsmedel 
inte har nyttjats. 

Måluppfyllelse: Ekonomisk målsättning 
uppnås för 2019. Måluppfyllelse avseen-
de sjukfrånvaro har uppnåtts.

DRIFTBUDGET
AVVIKELSER/OMRÅDEN ATT KOMMENTERA
Västra Gästriklands samhällsbygg-
nadsnämnds återbetalning om 1,5 mkr 
avser till största delen områdena miljö 
och hållbarhet samt plan och bygg som 
redovisar högre intäkter än beräknat. 
Integration/arbetsmarknad redovisar till-
sammans ett underskott om 0,8 mkr där 
största delen avser avvecklingskostnader 
stödboendet och till viss del även minska-
de intäkter från arbetsförmedlingen. 

Politisk verksamhet redovisas ett under-
skott med anledning av nytt arvodesreg-
lemente samt två utbildningsdagar för 
förtroendevalda som inte var budge-
terade. Uppföljningen visar på ökade 
kostnader för detaljplaner. Näringsliv, 
utvecklingsmedel och kommunadmi-nis-
tration visar på överskott.

INVESTERINGSBUDGET
Kommunstyrelsen investeringsbudget 
2019 (utgångspunkt) fastställdes till 14,6 
mkr (inkl tillägg om 3,0 mkr för genom-
förande av åtgärdsförslagen i Myndig-
heten för samhällsskydd och beredskap, 
MBS:s utredning ”Kommunal lednings-
plats”.

Utöver detta har investeringsnivån för 
förskolan beslutats under åren 2017 till 
2019 till totalt 33,0 mkr.

Kommentarer
Nettoinvestering för 2019 är 43,7 mkr 
där om- och nybyggnation av Wij för-
skola står för den största investeringen. 
Utöver detta har investeringar Åbyggeby 
skola, reservkraftverk Bysjöstrand och 
ombyggnationen av gallerian 5; an, 
Framtidens centrum genomförts.

VERKSAMHETSBESKRIVNING
Kommunstyrelsen är kommunens ledan-
de politiska förvaltningsorgan och ansva-
rar för hela kommunens utveckling och 
ekonomiska ställning. Kommunstyrelsen 
leder och samordnar planeringen och 
uppföljningen av kommunens ekonomi 
och verksamheter. 

Kommunstyrelsens verksamhetsområ-
de omfattar allmänna val och stöd till 
politiska partier, medlemskap i kommu-
nala intresseorganisationer, övergripande 
miljöfrågor, planarbete, säkerhet och 
beredskap och överförmyndarverksam-
heten. 

Kommunstyrelsen omfattar även föl-
jande områden där mätbara mål har 
utarbetats; kommunadministration, 
integration och arbetsmarknad, utveck-
lingsenhet, näringsliv, kommunikationer, 
samhällsplanering och teknikområdet.

VIKTIGA HÄNDELSER
VERKSAMHETEN STÖDBOENDE
Boendet riktar sig till barn och ungdo-
mar åldern16-20 år. Placeringsformen 
stödboende och är en tillsynspliktig 
verksamhet. Vid årsskiftet var 10 ung-
domar inskrivna på stödboendet. Antal 
placeringarna har succesivt sjunkit med 
anledning av att de placerade barnen 
fyller 21 år och blir utskrivna från stöd-
boendet. De har idag egna lä-genheten. 
Kommunstyrelsen fattade beslutet att 
stänga boendet 2019-05-31.

INTEGRATION
Integrationsenheten arbetar med ny-
anlända flyktingar i ett nära samarbete 
med arbetsförmedlingen, Komvux/sfi, 
individ- och familjeomsorg och Ockelbo-
gårdar AB har upparbetats i mottagand-
et av flyktingar i Ockelbo. Under 2019 
har det kommit 57 nyanlända flyktingar 
med uppehållstillstånd och bosatte sig i 
kommunen, 19 vuxna och 38 barn (15 
anknytningar och 42 självbosatta).

ARBETSMARKNADSÅTGÄRDER
Enheten arbetar med personer som 
är arbetslösa och behöver coachning, 
arbetsträning och/eller vägledning för att 
underlätta inträdet på arbetsmark-naden 
eller hitta nya vägar mot studier. Inom 
arbetsmarknadsenheten finns det 10 
olika aktiviteter att prova på.

FERIEJOBB/SOMMARJOBB
Alla ungdomar som avslutat årskurs 9 
samt årskurs 1 och 2 på gymnasiet och 
är folkbokförda i kommunen är garan-
terad sommarjobb 60 timmar. 200 (190) 
ungdomar hade möjligheten att söka 
sommarjobb, varav 108 (109) ungdomar 
har ansökt och erhållit sommarjobb (53 
flickor och 55 pojkar). Jobben fördela-
des inom kommunen samt föreningsli-
vet, några exempel är äldreomsorgen, 
förskole/fritidsverksamhet, lägerverk-
samheter, café och service, trädgård, 
och underhållsarbeten. Dessa delas upp 
i två veckors perioder då de arbetar 30 
timmar varje vecka.

KOMMUNSTYRELSEN
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FRÅN FÖRSÖRJNINGSSTÖD TILL ANSTÄLLNING
Med målet att minska behovet av 
försörjningsstöd och samtidigt erbjuda 
arbete och praktik genom en modell som 
används i allt fler kommuner. Modellen 
innebär att kommunen/ arbetsmark-
nadsenheten anställer ett antal personer 
med försörjningsstöd för att ”lyfta” bort 
kostnaden från individ- och familjeom-
sorg. Projektet har fasats ut i början av 
2019.

EXTRATJÄNSTER
Från och med 2019-01-01 beslutades att 
anställningsformen ”extratjänst” skulle 
upphöra. Under 2019 har det totalt varit 
49 extratjänster anställda i Ockelbo kom-
mun vara 34 män och 15 kvinnor (47 
utrikesfödda samt 2 svenskfödda).

Av dessa 49 så har 5 personer gått vidare 
till studier med CSN stöd, 8 personer till 
en yrkesutbildning, 12 personer till ar-
bete med egen försörjning. Dessa siffror 
och resultat står för att 25 (50%) har efter 
avslutat extratjänst blivit självförsörjan-
de.

FÖRETAGSKLIMAT
I maj släpptes Svenskt Näringsliv enkät-
svar kring företagsklimatet. Enkä-ten 
går till ungefär 200 företag, 85 svarade. 
Vartannat är får även kommunfullmäk-
tigele-damöter enkäten. Enkätsvaren 
från företagare 2019 gick från 3,25 till 
3,39 på det sam-manfattande omdö-
met. ”Glappet” mellan politikernas och 
företagens svar minskade, vilket är målet. 
Rankingplacering släpptes 24 september 
och Ockelbo klättrade endast två place-
ringar till plats 231 av 290 kommuner.

Årtal 2019 2018 2017 2016 2015

Placering 231 233 263 232 274 

Förändring 2 30 -31 42 -57 

ÅRETS FÖRETAGARE
Företagarnas företagargala i regionen 
är ersatt av lokala event. I Ockelbo hölls 
Årets Företagarevent hos förra årets 
vinnare Stilleben. Den uppskattade 
tillställningen började hos Stilleben och 
fortsatte med mat på Åmotsgården. Årets 
företagare i Ockelbo 2019, som före-
tagarföreningen Företagarna Ockelbo 
tillsammans med Ockelbo Kommun fjol-
årets vinnare utser, blev Sofie Almkvist 
som äger och driver Sofies Kroppsvård

PROJEKT I KOMMUNEN
Det är flera projekt som näringslivsen-
heten är involverade i såsom Destina-
tionsutveckling Gästrikland, ett besök-
snäringsprojekt, Leader Gästrikebygden 
har beviljat projekten Testeboåns Vänner 
och Biking Gästrikland. Övriga projekt 
näringslivsenheten är involverad i är Vat-
tendragsrestaurering Gopån Naturlyftet 
(LONA) och förstudie Kölsjöån.

Revideringen av kommunens Tu-
rismstrategi 2013–2020 har påbörjats. 
Strategin byter namn och kommer att 
benämnas Besöksnäringsstrategi. Den 
nationella och regionala strategin kom-
mer ett beaktas i den fortsatta processen, 
vilket är de styrande strategierna.

KOLLEKTIVTRAFIKEN I KOMMUNEN
Inom kommunen körs Kuxatrafiken, 
avgiftsfri kollektivtrafik öppen för alla se-
dan 1995. Kuxatrafiken består till största 
delen av öppna skolturer, andra delar är 
centrumlinjen Kuxa fram, serviceturer 
och anropsstyrd trafik. Möjlighet att 
pendla till och från Ockelbo kommun 
är en viktig fråga och bättre turtäthet 
är därför ett mål. Samverkan sker med 
X-trafik och i olika forum för regional 
trafik.

SERVICETRAFIK
Servicetrafiken samordnas av beställ-
ningscentralen och innefattar vissa 
skolskjutsar, färd-tjänst och sjukresor. 
Skolskjutsar handlägger vi själva, men 
färdtjänsten sköter kollektivtra-fikmyn-
digheten, Region Gävleborg. Träffar 
hålls med en samrådsgrupp.

FÄRDTJÄNST
Nytt gemensamt regelverk för färdtjänst- 
och riksfärdtjänst infördes 1 juni 2019. 
Personer med färdtjänsttillstånd kan nu 
beställa resor inom hela länet, tidiga-
re var man begränsad till resor inom 
kommunen. Nu får man möjlighet att 
nå ett större utbud vilket är positivt för 
individen.

LÄNSTRAFIK
Utökad trafik i december 2018 följs nu 
av aviseringar om besparingar i länstra-
fi-ken med anledning av besparingskra-
ven inom regionen. X-trafik höll möten 
med länets kommuner under hösten för 
att diskutera förändringar.

SKOLSKJUTSAR
Skolskjutsar organiseras till största delen 
i den linjelagda Kuxatrafiken. Ett mindre 
antal elever har behov av enskild skjuts. 
Somliga körs av Ockelbo taxi medan 
andra har beställ-ningar hos Serviceresor 
och ingår i den länsomfattande taxitrafi-
ken.  Det går dagliga skjutsar till särsko-
lorna i Gävle och Sandviken.

KOMMUNIKATION MARKNADSFÖRING
Kommunikation och marknadsföring är 
en viktig del, att ska skriva och informera 
om allt som rör vår bygd. Målet är att 
ligga i framkant med att informera om 
allt positivt som händer i kommunen. 
Fokus på att delge lokala nyheter, utveck-
ling av hemsidan och Ockelbo kommuns 
Facebook. Antal besökare på Ockelbo 
kommuns hemsida och antalet följare på 
Facebook har ökat.

STRATEGISK KOMMUNIKATION
Under våren har vi arbetat tillsammans 
med förvaltningarna för att skapa kom-
munikationsplaner och stötta förvalt-
ningarna i deras kommunikationsarbete. 
Arbetet fortsätter under året. Dessutom 
har vi under våren arbetat fram en ny 
kommunikationspolicy, nya riktlinjer för 
sociala medier samt nya arbetssätt för de 
sociala kanalerna. Vi har också arbetat 
intensivt för att säkerställa att allt kom-
munikationsarbete sker enligt GDPR.

KOMMUNIKATIONSPOLICY
Ny kommunikationspolicy för Ockelbo 
kommun har antagits med giltighet fr 
o m 1 juli 2019. Kommunikationspoli-
cyn är ett viktigt verktyg som ska ligga 
till grund för att säkra att kommunens 
kommunikationsarbete följer de lagar 
och förordningar som gäller i dag. I den 
nya kommunikationspolicyn säkerställs 
att den nya dataskyddsförordningen följs 
samt att vi har en rättslig grund för att 
hantera personuppgifter då vi mark-
nadsför och informerar om kommunens 
verksamhet.

VÄNORTSSAMARBETE
För perioden 2019–2020 har Charter of 
European rural Communities beviljats 
medel från EU för ungdomsprojektet 
”Lyceum” med Ockelbo kommun som 
projektägare. Under året har tre möten 
anordnats i Neastved, Danmark, Pölva, 
Estland och Hepstedt, Tyskland. 
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När det rör vuxendelen av samarbetet 
beviljades en projektansökan till EU sent 
på året. Det nya projektet ”Reform” har 
den ungerska vänorten Nagycenk som 
projektägare och kommer att löpa under 
2020–2021. Ockelbo kommun har även 
deltagit i 15-årsfirandet av EU- utvidg-
ningen i Nagycenk, Ungern. Ockelbo var 
även representerat vid firandet av samar-
betets 30 års jubileum som hölls i Cissé, 
Frankrike. Det var där samarbetet starta-
de på initiativ av den franske borgmästa-
ren. Det helt enligt syftet med europeisk 
integration ”people meet people”.

I enlighet med EU-handslaget har det 
även varit EU-information i bl. a. kom-
munfullmäktige. Samarbetet kring inter-
nationella frågor med Region Gävleborg, 
Gävle, Sandviken, Hofors och Älvkarleby 
kommun fortsatt. Samverkan inom flera 
verksamhetsområden planeras såsom 
skola och näringsliv.

MÅLUPPFYLLELSE MÄTBARA MÅL 2019
Kommunens Vision; Vision 2030 – Plats att växa är fastställd av fullmäktige och är 
kommunens övergripande mål nivå. Utifrån Visionen har sex övergripande strate-
gier utarbeats. Kommunstyrelsen och nämnderna utifrån Visionen och strategierna 
utarbetat mätbara mål.

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompetens

Mätbara mål Måluppfyllelse

Behålla personal och ha lätt att rekrytera nya 
medarbetare genom att erbjuda trivsamma 
arbetsplatser med utvecklingsmöjligheter. 

Övergripande mål
Detta mål redovisas i personalberättelsen 
såsom sjuktal, uttag av friskvårdspeng, 
medarbetarenkät – aktuella mätetal

VÄRNA MILJÖN I STORT OCH SMÅTT 
I Ockelbo väljer vi klimatsmarta, hållbara och miljövänliga lösningar

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen

Mätbara mål Måluppfyllelse

Målet kan hänföras till två strategier
Värna miljön och teknik som underlättar.

Ökat användande av befintlig teknik för att 
minska resande. Statistik över resor med 
kollek-tivtrafik, kommunbilar respektive 
privatbilar.

För att möta målet om att Minska resandet 
genom att öka användandet av befintlig 
teknik (för digitala möten) har Ockelbo 
kommuns Bil- och resepolicy reviderats och 
utbildningsträffar genomförts för personal 
inom kommunstyrelsen.

I samarbete med VGS pågår projektet Håll-
bart resande som också strävar till minskat 
och smartare resande.

• Minskat totalt resande med 5 %.

• Andelen kollektivtrafik ska öka i förhållan-
de till andra färdsätt.

UTVECKLA SAMHÄLLET
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i

Mätbara mål Måluppfyllelse

Möjliggöra inflyttning och bostadsrotation 
genom kontinuerlig tillgång till tomter.

Det ska finnas minst en byggklar tomt för 
flerbo-stadshus till försäljning. Villatomter 
centralt i Ockelbo och i byarna samt sjönära 
tomter ska finnas fördelade i kommunen.

Kontinuerlig tillgång till minst 10 tillgängliga 
tomter i attraktiva lägen för småhus och 1 
tomt för flerbostadshus.

En ny flerfamiljtomt är framtagen 2019 vid 
Vattentornet samt en detaljplan är under 
framtagande vid gamla apoteket.

För enbostadshus finns det flertalet tomter 
bland annat en tomt kvar på Äppelbacken 
samt beredskap att skapa nya tomter vid 
förlängningen av Ängsvägen. 

Tillgången till bredband (minst 100 Mbit) ska 
öka. (Vid PTS rapport i mars 2019 redovisas 

tillgång till bredband i oktober 2018.

Ökning sedan föregående mätning är 10,3 
procentenheter
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STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god 
arbetsmiljö

Mätbara mål Måluppfyllelse

Korta vägen till egen försörjning i samverkan 
med övriga nämnder, arbetsförmedlingen och 
näringslivet. Antalet arbetslösa i arbetsför-
medlingens officiella statistik

Minska arbetslösheten i kommunen med 50 
personer

Efter en positiv trend så öka åter arbetslös-
heten i kommunen.

Förbättra dialogen med företagare.

Ökning enkätsvar med 0,2: Företagares 
gällande tjänstemännens attityder respektive 
politikers attityder till företagande. Utfall: 
ökning med 0,05 för tjänstemännens attityder 
och 0,19 för politikers attityder

Medborgarna är nöjda med kvalitet och 
bemötande i sina kontakter med kommunens 
verksamheter.

Stickprovsmätningar av upplevelse/bemötan-
de/kvalitet i människors möten med kommu-
nens verksamheter

SCB:s medborgarundersökning genom-
fördes hösten 2019. Resultatet blev känt i 
slutet av året och analysering av resultatet 
kommer att göras i början av 2020. 

TORGFÖR OCKELBO
Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen

Mätbara mål Måluppfyllelse

Nå fler invånare, besökare och företagare i 
digitala forum.

Antal följare och sökträffar på Instagram och 
Facebook samt hemsidorna ockelbo.se och 
visitockelbo.se

Såväl vår Facebook-sida som Instagramkon-
to har fått fler följare. Dessutom har räck-
vidden för inläggen ökat och fler och fler 
interagerar med oss i våra sociala kanaler

FRAMTID
ARBETSMARKNADSPOLITIK 
Stora oklarheter hur arbetsmarknads-
politiken med ansvarsfördelning och 
resurser kommer att fördelas under och 
efter arbetsförmedlingens förlängda 
reformperiod till 2020–2021. Arbetsför-
medlingens förnyelseprocess kommer 
att ha stor påverkan på enhetens resur-
ser. Arbetslösheten ökar i kommunen, 
arbetsmarknadsenheten har under 
2019 fått färre anvisade deltagare från 
arbetsförmedlingen. Det lokala kontoret 
i Ockelbo har stängts ned. De arbets-
sökande kommer i större utsträckning 
att hänvisas till myndighetens digitala 
kanaler för att få kontakt med myndighe-
ten och därmed färre fysiska möten med 
de arbetssökande.

STRATEGI 2020
Under senare delen av 2019 har kom-
munen haft en dialog med arbetsför-
medlingen om hur samarbetet mellan 
kommunen och arbetsförmedlingen ska 
se ut 2020. Dialogen där parterna har 
speglat varandras bilder om samarbetet 
och hur en gemensam strategi ska se ut 
framåt har utmynnat i ett projekt för 
2020. Arbetsförmedlingen tillför medel 
till kommu-nen för att utföra insatser för 
arbetssökande kommuninvånare om 3,0 
mkr. Kommunen har även tilldelas 40 
extratjänster, 20 introduktionsjobb och 
30 platser för lönebidrag för utveckling 
för 2020. Kommunen kommer även att 
bereda 15 – 20 platser för arbetsträning.

NÄRINGSLIV 
Det finns ett växande intresse för Ockel-
bo från både lokala och externa företag. 
De företag som bygger och investerar 
sänder positiva vibbar till övrig näring 
att de tror på Ockelbo. Arbetet med att 
ta fram en ny översiktsplan, som pekar 
riktning och underlättar för etableringar 
och expansioner, är otroligt viktig för 
att möta marknadens behov. Microsofts 
etablering i Gävle/Sandviken kan spilla 
över på det lokala näringslivet och det 
finns ett driv och en härlig Ockelboanda 
som kan lyfta företag och kommunen 
mot oanade höjder!

SAMHÄLLSPLANERING 
Det är stor efterfråga på bostäder och 
framtagandet av detaljplaner och möj-
liggörandet av byggnation är ett viktigt 
fokusområde för kommunen.

ENGAGEMANGET FÖR EU-FRÅGOR
Kommunen har åtagit sig att vidta åtgär-
der för att stärka delaktigheten, kunska-
pen och engagemanget för EU-frågor. 
Det antagna EU-handslaget kommer 
också att innebära informations och ut-
bildningsinsatser för förtroendevalda och 
tjänstemän. I Ockelbo planeras aktivite-
ter under året för att göra vänortsarbetet 
mera känt och för att kunna bredda 
möjligheterna för samverkan med våra 
vänorter. Det gemensamma arbetet med 
Gästrikekommunerna fortsätter.

KOMMUNIKATIONER
Framtida kommunikationer är en viktig 
tillväxtfaktor för kommunen
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Årets resultat, tkr 2019 2018

Budget 134 409 131 691

Utfall 142 713 136 630

Resultat mot budget -8 304 -4 939

- varav gymnasieskolan -1 274

Åretsnettoinvesteringar 1 190 619

Personalredovisning

Antal anställda 31/12 165 202

Antal kvinnor 139 161

Antal män 26 41

Sjukfrånvaro 6,3 6,0

Kvinnor 7,1 6,9

Män 2,7 2,8

KOMMENTAR TILL RESULTAT
Utbildnings- och kulturnämnden redo-
visar per 2019-12-31 ett underskott om 
8 304 tkr.

Grundskolan har ett underskott om 5 
444 tkr där personalkostnader är den hu-
vudsakliga orsaken till de ökade kostna-
derna. Förskoleklass har och fritidsverk-
samheten har tillsammans ett underskott 
om 315 tkr och förskolan ett underskott 
om 1 275 tkr. Underskottet hänförs för 
samtliga till personalkostnader.

Grundsärskola och gymnasiesärskola 
visar tillsammans ett överskott om 641 
tkr, med förklaringen att antal elever har 
minskat under året. Vuxenutbildningen 
visar ett överskott om 510 tkr, ojämn 
fördelning av personal mellan verksam-
heterna.

Förvaltningschefens gemensamma kost-
nader visar ett underskott om 395 tkr, 
vilket till stor del avser inköp resursplane-
ringsprogram samt övriga kostnader som 
inte budgeterats.

Kostverksamheten visar ett underskott 
om 348 tkr som hänför sig till nytt tillag-
ningskök.

VERKSAMHETEN
Utbildnings- och kulturnämnden ansva-
rar för förskola, fritidshem, grundskola 
och grundsärskola, gymnasieskola och 
gymnasiesärskola samt kommunal vux-
enutbildning. 

Folkbibliotek, kulturskola, simhall, stöd 
till föreningar och studieförbund samt 
allmän kultur- och fritidsverksamhet 
ryms inom nämndens ansvarsområde 
liksom kommunövergripande kostverk-
samhet.

VIKTIGA HÄNDELSER
Ny rektor rekryterades och började sin 
anställning den 17 september 2019. Ny 
rektor förskolan tillträdde sin anställning 
den 1 augusti 2019 i samband med att 
föregående förskolechef avgick med 
pension.

Ny chef för simhallen, en kombinerad 
tjänst som kost- och simhallschef inrätta-
des under 2019. Ny chef för biblioteket 
tillsattes den 1 augusti 2019.

Ett resursfördelningsverktyg, Stratsys, 
köptes in i december 2019.

Under 2019 deltog en delegation från 
utbildnings- och kulturnämnden på vän-
ortsutbyte gällande bibliotek i Kroatien.

FÖRSKOLAN
Utökning av  biträdande förskolechef 
nu biträdande rektor för förskolan med 
0,50 tjänst, ny rektor för förskolan från 
augusti 2019.

Wij förskola har byggts ut och rustats 
upp, under hela vårterminen och fram 
till första veckan i november var barnen 
från Wij placerade på Kaplansgården 
samt att Mumin och Smultronet var 
i bruk för de yngre barnen. Första 
veckan i november flyttade 37 barn från 
Kaplansgården till Wij tillsammans med 
barnen från Mumin och Smultronet.
På Kaplansgården går barnen födda 
2014 kvar fram till sommaren när de se-
dan går vidare till förskoleklass samt att 
barn från Ängens förskola flyttade dit.

UTBILDNINGS- OCH KULTURNÄMNDEN Ängens förskola flyttade sin verksamhet 
första veckan i november för att ge plats 
till grundskolan som var i behov av mer 
lokaler. Barnen från Ängen flyttade 
till Kaplansgården och Stenhuggarens 
förskola.

Lingbo förskola har haft 27 barn inskriv-
na under hösten 2019, så en utökning 
av personal och lokalvård har behövts 
under året.

Ny reviderad läroplan för förskolan träd-
de i kraft 1 juli 2019, implementering av 
läroplanen till all personal i förskolan har 
pågått under hela 2019 samt fortsätter 
under början av 2020.

GRUNDSKOLA
Grundskolan har fortsatt processen med 
att gå från tre grundskolor i kommunen 
till en sammanhållen grundskola med 
tre enheter; Perslunda, Gäveränge och 
Åbyggeby. Till grundskolans organisa-
tion hör även Elevhälsan. Grundskolan 
har under 2019 haft flera förändring-
ar i ledningen. En biträdande rektor 
saknades under en stor del av läsåret 
2018/2019 och var på plats i mars 2019. 
En rektor tillsattes hösten 2018, men 
slutade i juni 2019. I mitten på septem-
ber tillträdde ny förvaltningschef. Dessa 
många förändringar har självklart påver-
kat verksamheten ur flera aspekter:
• Kontinuitet
• Budget
• Utveckling
• Systematiskt kvalitetsarbete

VUXENUTBILDNINGEN
En ny kombinationstjänst med inrikt-
ningen verksamhetsutvecklare och 
speciallärare infördes i januari 2019. Det 
anställdes även nya välutbildade lärare 
vid vuxenutbildningen som bidragit till 
en högre kvalitet i undervisningen.

Under våren 2019 genomfördes Språk- 
och kunskapsutvecklande arbetssätt två 
fortbildningsinsatser. Det var en teoretisk 
litteraturdel under hela våren med alla 
lärare och dels en praktisk del genom 
föreläsning av Tiia Ojala. Dessa insatser 
har bl.a. inneburit att samtliga kurser på 
SFI använder läromedel och undervis-
ningssätt utifrån vad forskning beskriver 
vara mest gynnsamt för andraspråkse-
lever.
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Under hösten 2019 genomfördes insatsen 
Utbildning och kompetens för de lärare 
som saknade SVA-kompetens. De har 
läst kursen Det globala klassrummet 7,5 
hp, anordnad av Högskolan i Gävle och 
examineras v 6.
Det är också två lärare som under hösten 
2019 och våren 2020 utbildas via Stock-
holms Universitet och Nationellt Cen-
trum för svenska som andraspråk.

I Läroplanen för SFI står tydligt skrivet 
att SFI ska vara uppdelad i studievägar. 
Inför hösten 2019 genomfördes en 
genomgripande analys av alla elever på 
SFI och genom lärarprofessionen, be-
dömningsunderlag och sambedömning 
registrerat varje elev på rätt studieväg. 

2020 ges möjlighet att läsa kvällskurs. De 
elever som är aktuella har vanligtvis ett 
arbete samt mycket goda förutsättningar 
för självständiga studier.

KULTURSKOLAN/ALLMÄN KULTUR
Under året har ett stort antal konserter 
genomförts under året, bland annat: 
• På Ungdomsgalan i januari stod 

Kulturskolan för musikunderhåll-
ningen i form av nuvarande samt 
f.d. elever. 

• Två konserter har spelats för de 
boende på Bysjöstrand. 

• Storsamlingar på Åbyggeby, Gäve-
ränge och Perslunda för elever i åk 
f-6. 

• Lunchmusik vid några tillfällen i 
Ockelbo kyrka.

Under Kristi himmelsfärdshelgen ar-
rangerades Nordiska Barnkulturdagarna 
i Ockelbo. Ca 70 barn, ungdomar och 
ledare från Ockelbo samt våra vänor-
ter Kurrikka i Finland och Melhus i 
Norge deltog. Under helgen anordna-
des workshops och en stor konsert som 
avslutning på helgen.

Totalt har ett 50-tal stora och små kon-
serter genomförts under året.

OCKELBO FOLKBIBLIOTEK
I februari avled vår bibliotekschef hastigt 
och ofattbart tragiskt. Hon hade precis 
påbörjat sin föräldraledighet. Detta på-
verkade alla på vår arbetsplats och i hela 
koncernen. Tf bibliotekschef anställdes 
under perioden.

I januari påbörjades ombyggnationen av 
barnavdelningen, tidningsrummet och 
kommunens välkomstcentrum. Ombygg-
nationen var klar i början av juni. Under 
perioden har vi inte haft någon program-
verksamhet, helt enkelt av utrymmesskäl. 
Det har varit trångt och ytterst begränsat 
med studieplatser, och sittplatser överhu-
vudtaget.

Utlåningsstatistiken har inte påverkats 
negativt under ombyggnationen.

Sommarläsning har arrangerats under 
sommarlovet även i år.

Lördagen den 5 oktober 2019 ”invigdes” 
de nya lokalerna. Barnteater i barn-
rummet, Lola underhöll både barn och 
vuxna och kulturskolan medverkade med 
många elever. Allt som allt en mycket 
lyckad dag med många besökare.

I samband med Halloween hade vi 
kvällsöppet samtidigt som butikerna 
i byn. Ansiktsmålning, frågesport och 
mycket spökböcker. Många besökare.

Lunchmusik har arrangerats vid två 
tillfällen. Vid spelningen med jultema 
var det fullt i lokalen, drygt 50 personer 
deltog.

Jullördagen hade vi också öppet med 
besök av trollkarlen Gabriel och medver-
kan av kyrkan. Ett lyckat arrangemang.

SIMHALLEN
I december 2018 beslutade förvaltningen 
att utreda hur simhallen fungerar nu och 
hur den bör drivas i framtiden. Vår mål-
sättning är att ha en plan för simhallen 
nu och framåt, tydliga mål och en vision 
för hur den ska se ut de närmaste åren. 
Utredningen har presenterats för utbild-
nings- och kulturnämnden.

Badvärdarnas anställningsform har 
ändrats från uppehållstjänst till semes-
tertjänst. Därigenom kan öppethållandet 
i simhallen öka med befintlig personal-
styrka. Simhallens öppettider är något 
vi får mycket återkoppling om, och vi 
hoppas att denna förändring kommer att 
vara mycket uppskattad av kommunens 
innevånare.

KOSTEN
I april startade ett pilotprojekt med 
avgiftsfri skolfrukost på Perslundaskolan. 
Projektet har fallit väl ut, och ca 1/6 del 
av barnen på skolan äter frukost i skol-
matsalen varje dag.

På hösten 2017 startades ett projekt på 
Bysjöstrands äldreboende där vi serverar 
lunch i samlingssalen på fredagar. Pro-
jektet har varit mycket uppskattat och vi 
fortsätter med detta under 2020. Hösten 
2018 tilldelades kostenheten en mycket 
hedrande utmärkelse för bästa äldremat i 
regionen av SPF Gävleborg.

Ett samarbete med Gästrike återvinnare 
med syftet att minska matsvinnet inom 
äldreomsorgen avslutades under våren 
2017. Under 2020 kommer vi att ta fram 
en ny plan för minskat matsvinn tillsam-
mans med de andra kommunerna i Regi-
onen, detta inom ramen för ny Regional 
Kretsloppsplan.

Den årliga Ekomatsligan hölls den 22 
maj i Stockholm och Ockelbo kommun 
hamnade återigen på en hedrande 15:e 
placering med 47 % ekologiskt (baserat 
på 2018 års inköp).

Personalen har fått utbildning inom 
specialkost och konsistensanpassad kost, 
livsmedelshygien samt vegetarisk kost.

Perslundaskolan har under året fortsatt 
haft en dag i veckan då båda lunchalter-
nativen varit vegetariska.

Under hösten evakuerades Wij förskola 
för ombyggnation och verksamheten 
flyttade in i Kaplansgården.
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STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god 
arbetsmiljö

Mätbara mål Måluppfyllelse

Öka tryggheten i verksamheten – simkunnighet hos medborgarna 
prioriteras under 2019.

Fler som lämnar grundskolan har gymnasiebehörighet.
(Öka andelen elever som uppnår gymnasiebehörighet i åk 9.)

Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och 
skola. 
Erbjuda en god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola.

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompetens

Mätbara mål Måluppfyllelse

Vara en god arbetsgivare som behåller och utvecklar vår kompetenta 
personal i kommunen.

Höj personalens kompetens i skola och förskola så att personalen har 
rätt kompetens. 

Tillgodose kraven på formell kompetens hos personalen.

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen

Mätbara mål Måluppfyllelse

Ökad tillgängligheten till biblioteket för kommuninvånarna. 
Erbjuda generösare öppettider och tillgänglighet till biblioteket.

Minska tidsåtgången för vikarieanskaffning och lönehantering. 
Använda mer tid till direkt pedagogiskt arbete.

Små grupper och god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och 
skola

Erbjuda en god arbetsmiljö för barn och vuxna i förskola och skola. 

UTVECKLA SAMHÄLLET
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i

Mätbara mål Måluppfyllelse

Få flera att delta i fritidsaktiviteter (såväl gamla som nya).

Utveckla fritidsaktiviteter och utbud för ökat deltagande.

FRAMTIDEN
Utbildningssektorn har i hela landet, 
Ockelbo inget undantag, stora utma-
ningar. Den största utan undantag är 
kompetensförsörjningen. Att våra elever 
får möta behöriga pedagoger. Bristen av 
behöriga pedagoger är redan påtaglig 
och den kommer att öka. Den viktigaste 
delen som vi kan påverka är att vara en 
mycket god arbetsgivare där pedagoger-
na får så bra förutsättningar som det är 
möjligt.

Förskolan så är det stora utmaningar 
vad det gäller gruppstorleken, hur ska 
vi uppnå skolverkets rekommendationer 

vad det gäller antalet barn/grupp?
Till det ska vi också ha behöriga pedago-
ger, se tidigare stycket. Ockelbos för-
skolor har förändrats under senaste året 
men det krävs mer för att vi ska kunna 
leva upp till skolverkets redan nämnda 
rekommendationer.

En annan stor utmaning är digitalise-
ringen, vi är bra rustade vad det gäller 
hårdvara där vi numera har 1 till 1 på år 
4 till 9, fattas en del på de yngre åldrar-
na.
Utmaningen ligger hur vi anpassar un-
dervisningen utifrån det, har pågår det 
kompetensutvecklingsinsatser men det 
kommer det att krävas mer ut av.

Den organisation som vi i dag har för 
utbildning i kommunen har etablerats 
under 2019, nu ska den förfinas och 
verkligen ta form.
Tre rektorer finns det i kommunen, rek-
tor förskola, grundskola och vuxenutbild-
ning. Den organisationen kommer i en 
gemensam ledningsgrupp utveckla alla 
utbildningsfrågorna i kommunen. Detta 
görs under ledning av förvaltningschef.

En central fråga som vi kommer att 
arbete med 2020 och framåt är vilken 
resurstilldelning kommunen ska arbeta 
efter vad det gäller utbildning. I dag har 
vi ett verksamhetsanslag oberoende av 
flera faktorer, så som lokal kostnader och 
antal elever. Vi behöver utreda om det är 
bästa sätt att fördela kommunens resur-
ser eller om det är att ha ett elevpengs-
grundat system där även våra kostnader 
för lokaler ingår.

NYCKELTAL
MÅLUPPFYLLELSE GRUNDSKOLAN

Behörighet till 
gymnasiet

2019 2018 2017

Antal behöriga 56 42 41

Antal obehöriga 10 11 8

Meritvärde åk 9 2019 2018 2017

Flickor 249,78 216,92 240,00

Pojkar 181,15 207,25 206,00

Totalt 212,93 212,08 219,50

Meritvärde åk 6 2019 2018 2017

Totalt 196,23 182,5 178.6

ANTAL BARN/ELEVER OCH KOSTNAD PER ELEV
År 2019 2018

Förskolan 

- antal barn i snitt 270 254

- Nettokostnad per barn 126 100 127 078

Grundskolan

- antal elever i snitt 595 584

- Nettokostnad per elev 97 197 90 532

Särskolan

- antal elever i snitt 9 15

- Nettokostnad per elev 586 444 424 647

Gymnasieskolan

- antal elever i snitt 182 178

- Nettokostnad per elev 119 543 119 741

Fritidsverksamhet

- kronor per inevånare 1 068 1 144

Kulturverksamheten

- kronor per inevånare 1 147 1 171
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Årets resultat, tkr 2019 2018

Budget 146 020 142 312

Utfall 139 137 136 988

Resultat mot budget 6 883 5 324

Årets nettoinvesteringar 0 0

Personalredovisning  

Antal anställda 31 de-
cember 195 198

Kvinnor 184 187

Män 11 11

Sjukfrånvaro, % 8,9 6,3

Kvinnor 8,9 6,2

Män 9,3 8,1

KOMMENTARER TILL RESULTATET
Socialnämndens bokslut redovisar ett 
slutresultat på 6 883 tkr. Största positiva 
avvikelsen redovisas inom individ- och 
familjeomsorg (IFO) 2 828 tkr, vilket kan 
härledas till minskade kostnader för eko-
nomiskt bistånd, främst försörjningsstöd. 
Alla övriga områden redovisar också ett 
positivt resultat. Främsta orsaker är:
LSS/SOL
Avslut assistanskund/avslut extern pla-
cering, (ökade personalkostnader inom 
LSS) 
Förvaltningsledning
Vakanta tjänster förvaltningsledning och 
minskade IT kostnader
Särskilt boende
Personalkostnader - låg beläggning
Hemtjänst 
Personalkostnader - färre beslut
Hemsjukvård
Lägre materialkostnader/ bemannings 
SSK
Handläggning
God ekonomisk hushållning

VERKSAMHETEN
Socialnämnden planlägger, samordnar 
och utvecklar hela socialtjänsten, den 
kommunala hälso- och sjukvården, om-
sorgen om de äldre, samt omsorgen om 
personer med psykisk- och fysisk funk-
tionsvariation. Socialnämnden prövar 
tillstånd och utövar tillsyn för serve-
ringsärenden enligt alkohollagen och de 
kommunala riktlinjerna.

VIKTIGA HÄNDELSER
Kvarstående problematik med verksam-
hetssystemet Treserva. Arbetet har tidvis 
varit tidkrävande och tungarbetat pga. 
av bristande funktionalitet. Systemet är 
fortfarande inte godkänt.

Ett stort arbete har påbörjats kring ”sys-
temsäkerhet” - Risk och sårbarhetsana-
lyser, federerad inloggning samt ”tvåfak-
torsinlogg”. Syftar till att, på ett säkert 
sätt, kunna vara så mobila och digitala 
som möjligt bland annat när det gäller 
dokumentation. Kommer att möjliggöra 
nyttjandet av tex Trygghetskameror.

Märkbart ökat tryck på individ- och 
familjeomsorg (IFO). Ett exempel är 
placeringar av barn & unga som ökat i 
förhållande till föregående år. Ett annat 
är BOU som hanterat runt 250 aktuali-
seringar - högsta antalet någonsin.

Inga omhändertaganden enligt LVM 
lagen & SIS placeringar. Färre HVB pla-
ceringar jämfört med 2018. Noteras bör 
att under andra halvåret så ökade antal 
ärenden & externa placeringar relaterat 
till våld i nära relationer.

Allt fler äldre vårdas hemma samt fler 
svårt sjuka som kräver specialistvård. 
Ställer höga krav på flera delar i verk-
samheten tex Hemsjukvård & Hemtjänst.

Stödboende stängde sista maj 2019. Ung-
domarna övergick till befintliga former 
av insatser inom individ- och familjeom-
sorg, IFO, med sociala kontrakt samt 
stöd i övrigt. Några ungdomar som har 
haft större vårdbehov har omplacerats. 
Under 2019 har Ockelbo inte fått nya 
anvisningar. 

Samverkan och satsning tillsammans 
med Arbetsmarknadsenheten (AME) 
kring praktikplatser där individ- och 
familjeomsorg, IFO, finansierar en del. 
IFO och AME planerade ytterligare 
utökning av samarbetet som ska leda till 
att fler personer kommer närmare den 
reguljära arbetsmarknaden tex vad gäller 
olika typer av ”extra tjänster”.

Lågt Brukarunderlag på Bysjöstrand 
under året - mellan 10–15 tomma lägen-
heter i genomsnitt. Mycket arbete med 
att omfördela bemanningen, översyn av 
schema, vakans hålla tjänster mm. Rela-
tivt god beläggning på korttidsboende.

Metodövningsrum uppbyggt på Bysjö-
strand. Används även av Hemtjänst & 
LSS. En metodövningsdocka har köpts 
in i utbildningssyfte.

Satsning på lön;
• Personalen på individ- och famil-

jeomsorg har tagit det av årlig extra 
satsning.

• Riktad lönesatsning fr o m 1 januari 
2020 på undersköterskor. 600 kr/
person/mån. (även vikariat samt 
timanställda Uskor).

Under sommaren inträffade ett antal 
svåra händelser inom individ- och famil-
jeomsorg, IFO. En extern resurs anlita-
des för hjälp med bearbetning.

Chefer, personal inom HR samt kom-
munal återupptog arbetet med ”Heltid 
som norm/Heltidsresan”. Uppstart av 
utbildningen ”Bemanna rätt”. Syftar 
till att lägga grunden för ”Heltid som 
norm”. Består av delarna – samarbe-
te/ arbetsmiljö/schemaläggning. From 
årsskiftet erbjuds alla utbildade Uskor 
fast anställning förutsatt att man fyller 
samtliga kriterier för anställning.

Utökad samverkan med läkare från 
Ockelbo HC där man upprättat en ge-
mensam rutin som innefattar hembesök 
tillsammans med läkare till patienter in-
skrivna i HSV och bor i ordinärt boende.
 
Ett flertal chefsbyten har skett under 
året;
• Ny socialchef februari
• Hemtjänst ny enhetschef /biträ-

dande chef tillsatt inom hemtjänst 
februari - mars

• LSS/SOL, ny enhetschef LSS/SOL 
juni, ny biträdande chef september. 
Tyvärr har LSS/SOL chefen upp sig 
och nyrekrytering pågår.

• Vi har utökat med en chef på By-
sjöstrand för att få ett rimligt antal 
medarbetare per chef.

SOCIALNÄMNDEN
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Sjukfrånvaro över tid
År 2019 2018 2017

Sjukfrånvaro 8,9 6,3 7,2

Tänkbara orsaker; Chefsbyten, fler lång-
tidssjukskrivna, oklar värdegrund, otyd-
lighet vid avtalsbyte, omorganisation, 
sjukskrivningar ej relaterade till arbetet.

Arbetet med att implementera arbetsme-
toden IBIC (Individens behov i centrum) 
har fortsatt i alla delar av verksamheten. 
Detta för att kunna arbeta mer behov-
sinriktat och säkerställa kvaliteten för 
brukaren.

Ett stort antal kompetenshöjande 
åtgärder har genomförts inom samtliga 
områden har genomförts.

Gemensamt målarbete alla verksam-
heter. Focus på samverkan/samarbete 
internt/externt för att klara angivna mål.

STÄNDIGA FÖRBÄTTRINGAR
För att kunna ge medborgarna bättre kvalitet och service är det viktigt med utveckling, med bra arbetssätt i god 
arbetsmiljö

Mätbara mål

Erbjuda fler aktiviteter för att öka nöjdheten hos brukarna.

Erbjuda mer ändamålsenliga lokaler för brukare och personal

TRYGGA KOMPETENSFÖRSÖRJNINGEN
Kommunen ska vara en attraktiv arbetsgivare som gör det möjligt att behålla och rekrytera kompetens

Mätbara mål Måluppfyllelse

Öka andelen personal med rätt kompe-tens.

Förbättra arbetsmiljön, fysiskt och psyko-socialt.

TEKNIK SOM UNDERLÄTTAR
Verksamheterna söker och är öppna för nya lösningar som underlättar för kommuninvånarna och organisationen

Mätbara mål Måluppfyllelse

Välfärdsteknik inom socialtjänsten underlättar för brukare

Utveckla/utbilda teknikstöd för medarbetare.

Utbilda i användandet av teknik (50 %)

UTVECKLA SAMHÄLLET
Ockelbo kommun ska vara ett tryggt och tillgängligt samhälle för alla att leva och verka i

Mätbara mål Måluppfyllelse

Öka antalet volontärer i väntjänsten

TORGFÖR OCKELBO
Gör det goda känt – sprid det inom och utanför kommunen

Mätbara mål Måluppfyllelse

Sprida goda exempel från våra verksamheter i media.

FRAMTIDEN
Fler personer behöver avancerad vård 
och omsorg i hemmet. En stor utmaning 
blir att ge trygg och säker omvårdnad/
omsorg i den grad den enskilde behöver 
och förväntar sig. Kommer att kräva 
samverkan och flexibilitet dygnet runt.
En snabbare utskrivning från sjukhu-
set kan leda till att vi får fler kunder i 
verksamheten med ett större behov av 
specialistvård. Kan komma att påverka 
arbetsmiljön.

Framtagande av gemensam plan för att 
främja psykisk hälsa i syfte att möta och 
förebygga ökad psykisk ohälsa.

Den enskildes rätt till självbestämmande 
och Socialtjänstens ansvar för trygghet 
och välfärd. Skyldigheter/möjligheter 
– vad kan vi/får vi göra? (tex missbruk, 
alkohol/psykisk ohälsa)

Angenäm utmaning– ge alla utbildade 
undersköterskor fast anställning.

På kort sikt ingen brist – hur löser vi 
detta inom angiven ekonomisk ram?

Vi behöver öka takten i arbetet med 
digitalisering/välfärdsteknik.

”Mental switch” där vi behöver fundera 
över hur verksamheten kan förändras så 
att mer kan hanteras med hjälp av digita-
la/automatiserade lösningar. Öka teknisk 
mognadsgrad. Duschrobot & vändrobot 
står på tur. Undersöka om ett ”digital 
vård rum kan vara något för Ockelbo.

Utreda möjligheten att centralisera hem-
tjänst, LSS/SOL ledning till Bysjöstrand. 
Stora möjligheter till förbättrad styrning/
ledning samt personalkoordinering. Läg-
re lokalkostnader.

341



OCKELBO - PLATS ATT VÄXA    49

Utökat samarbete arbetsmarknadsenhe-
ten och utbildnings- och kulturförvalt-
ningen inom flera områden. Bla förbere-
delser & genomförande avseende att ta 
emot fler extra tjänster samt fler personer 
på praktik.

Fortsatt satsning på kompetensutveckling 
inom alla verksamheter.
Införa nytt schemaplaneringssystem – 
Timecare.

Utreda ett eventuellt införande av be-
manningsenhet.
Hitta modell för flexibilitet i schemalägg-
ning.

Fortsatt arbete med ”Heltid som norm” 
Viktigt är att vi parallellt med detta be-
driver ett förebyggande hälsoarbete/har 
en god arbetsmiljö för att hålla längre i 
arbetet.

Layoutöversyn för individ- och famil-
jeomsorg, IFO/Stab (korridoren social-
kontoret). Främst med syfte att ytterligare 
öka säkerheten.

Förändringsledarskap/öka tilliten i 
organisationen. Frigöra tid för att tänka 
strategiskt, driva/delta i olika projekt.

Ökat focus på våra mål/målstyrning.

Ökat ekonomifocus – prioriteringar kan 
komma att ske.

Bidra till lyckad integration så att 
befolkningens fulla potential utnyttjas. 
Hjälper till att motverka kommande 
kompetensbrist och samtidigt motver-
ka en förväntad kostnadsutveckling av 
försörjningsstödet.

Satsning på införande av språkombud på 
Bysjöstrand.

”God och nära vård” -handlar om att 
vården skall komma närmare patient/ 
brukare. En omställning av vårdkedjan 
måste ske. Förmodligen mer egenvård, 
och det stöd kommuner/regionen kan ge 
för att lösa detta på bästa möjliga sätt – 
både kvalitativt och ekonomiskt effektivt. 
Befintlig vård måste räcka till fler.

Fler gemensamma lösningar/samarbeten 
behöver komma till stånd.

Fortsatt fokus/satsning på preventivt/
förebyggande arbete inom individ- och 
familjeomsorg, IFO.

NYCKELTAL
Inom hemtjänsten görs årligen en mät-
ning i oktober månad av SCB som kallas 
”oktobermätningen”, den mäter antalet 
brukare och antalet beviljade timmar 
den 1 oktober varje år.

År 2019 2018 2017

Antal brukare 177 171 167

Beviljade timmar 1 567 2 115 2 240

Timmar/brukare 8,9 12,4 13,4

Försörjningsstödet, utbetalat i kronor per 
innevånare   

År 2019 2018 2017

Kronor 1 319 1 501 1 627
    
Antalet personer med beviljad personlig 
assistans enligt Socialförsäkringsbalken, 
avseende den sista december årligen.

År 2019 2018 2017

Antal beslut 23 20 20
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VÄSTRA GÄSTRIKLANDS SAMHÄLLBYGGNADSFÖRVALTNING - VGS
VERKSAMHETEN
Sandviken, Hofors och Ockelbos kommu-
ner samverkar i en gemensam samhälls-
byggnadsnämnd, Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd. Till nämnden 
hör en gemensam förvaltning benämnd 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsför-
valtning.

Samhällsbyggnadsnämndens målgrupp 
är de fysiska och juridiska personer som 
söker olika typer av lov, tillstånd eller vill 
ha fastighetsbildningsåtgärder utförda. 
Som exempel kan nämnas kommunernas 
invånare, fastighetsägare, företagare.
Tillståndsprövning och tillsyn sker i 
huvudsak enligt miljöbalken, plan- och 
bygglagen samt livsmedelslagstiftningen. 
Samhällsbyggnadsnämnden ska även 
tillgodose behoven av grundläggande 
geografiska data och följdprodukter från 
dessa data.

Nämnden inrymmer Sandvikens kom-
muns lantmäterimyndighet och medver-
kar med lantmäteri teknisk rådgivning i 
samhällsbyggnadsprocessen. 

VIKTIGA HÄNDELSER 
För att ytterligare möta omvärldens 
förväntningar på organisationen har 
Hofors, Ockelbo och Sandviken under år 
2018 tillsammans genomgått utbildning-
en ”Förenkla Helt Enkelt”. Detta är en 
utbildning som SKL anordnat i många år 
och som syftar till att förbättra för kun-
den; ”det ska vara lätt att göra rätt”.

Under år 2018 har hela ledningsgruppen, 
samt nyckelpersoner inom förvaltningen 
genom-gått SKL:s utbildning i Tjänste-
design. Tjänstedesign är att arbetssätt 
som syftar till att i större grad ta hjälp 
av kunden i utformandet av processer/
tjänster inom organisationen. En plan för 
hur arbetet ska ske inom förvaltningen 
är framtagen och implementeringen är 
påbörjad, och kommer att färdigställas 
under 2019.

En ny ekonomisk modell för den grund-
läggande geodataverksamheten inom 
VGS har beslutats. Detta innebär att 
kommunalt ägd geodata, under 2019, 
kommer att bli gratis för alla att nyttja 
och vidareförädla.

För att säkerställa att viktig information 
inte hamnar i orätta händer ska VGS 
organisation genomlysas och samtliga 
medarbetare (tjänster) som har tillgång till 
viktig information ska säkerhetsklassas.
 
I början av 2018 införde verksamheterna 
inom miljö- och hållbarhet en ny till-
synsmetodik kallad ”Sprint”. Tre arbets-
grupper fick i uppdrag att genomföra 
minst en sprint under året. Fyra sprintar 
genomfördes. Baserat på medarbetarnas 
erfarenheter under året har metoden 
justerats och processerna vidareutvecklats 
inför 2019.

En förstudie kring ett eventuellt gemen-
samt miljöstrategiskt program togs fram 
under 2017. Förstudien beslutades av Väs-
tra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd 
i början på 2018. De tre kommunstyrel-
serna fattade dock olika beslut och fram-
tagandet av ett gemensamt miljöstrategiskt 
program blev därmed inte aktuellt.

Handläggningstiderna inom bygglovs-
verksamheten har under 2018 arbetet 
stabiliserats och enheten har haft god 
ärendebalans och bra handläggningstider.

1 januari 2018 tog VGS över ansvaret för 
bostadsanpassningsbidrag för Ockelbo 
Kommun. I juli 2018 har ny lagstiftning 
inom bostadsanpassningsbidrag, BAB, 
börjat gälla. De nya kraven i lagen har 
medfört att nya arbetssätt har imple-
menterats för att kunna underlätta för 
sökande och förbättra handläggningstid 
av ärenden som inkommit.

Under 2018 infördes MittBygge som är 
en portal för att kunden via e-tjänster/
Mina sidor bland annat ska kunna ansöka 
om bygglov. Även en stor del information 
finns att tillgå via denna portal.

Hofors och Ockelbo vill att den kom-
munala lantmäterimyndigheten under-
söker om möjlighet finns för Sandvikens 
kommun att bli förrättningsförberedande 
kommun åt dem. Dialog om detta kom-
mer att föras under år 2019.

ÅRETS RESULTAT
Resultatet för Ockelbo är positiv med 
1,8 mkr. Överskottet kan hänföras till 
taxefinansierade intäkter. I Plan- och byg-
genheten ligger taxefinansierade intäkter 
över budget för Ockelbo och då främst på 
bygglov. Procentuellt sett är nedlagd tid 
för Ockelbo lägre än faktureringen vilket 
också påverkar resultatet positivt. 

FRAMTID
På VGS pågår ett aktivt arbete med att 
möta nuvarande och framtida digitalise-
ringskrav. Digitala systemstöd kommer 
kunna bidra till en effektivare arbetspro-
cess och ärendehandläggning. Samtidigt 
förbättrar vi vår tillgänglighet och service 
till medborgare och företag. VGS har 
gått med i projektet DIGIT; Utvecklat 
näringsliv genom digitala detaljplaner. 
Projektet är flerårigt och genomförs i sam-
verkan med Uddevalla, Orust, Trollhät-
tan och Vänersborgs kommuner.

I november valde Sandviken, Hofors och 
Ockelbos Kommuner att alla underteckna 
en avsiktsförklaring om de globala håll-
barhetsmålen tillsammans med Länssty-
relsen Gävleborg och Region Gävleborg. 
För att svara upp till avsiktsförklaringen 
har VGS ansökt och beviljats att vara med 
i FN-förbundets och SKL:s projekt Gloka-
la Sverige. Projektet kommer att pågå 
under 2019.

Energimyndigheten har beviljat 1,9 miljo-
ner kr i externa medel för projektet ”Pro-
cessledare hållbart resande”. Projektet 
riktar sig internt till de tre kommunkon-
cernerna och ska pågå till oktober 2020.
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KOMMUNREVISION
Kommunens revisorer lämnar härmed 
redogörelse för sin verksamhet och för 
användningen av 2019 års anslag.

Utöver denna verksamhetsberättelse 
kommer revisorerna, i enlighet med 
kommunallagens bestämmelser, att efter 
granskning av kommunkoncernens års-
redovisning för 2019, avlämna särskild 
revisionsberättelse till fullmäktige.

VERKSAMHET
Kommunens revisorer har under 2019 
genomfört granskande och främjande re-
vision inom ramen för god revisionssed 
och de medel som fullmäktige anslagit 
till revisorernas verksamhet. 

För revisorernas granskning gäller kom-
munallagen och av fullmäktige antaget 
revisionsreglemente.

Enligt kommunallagen skall revisorer-
na pröva om verksamheten sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk 
synpunkt tillfredsställande sätt, om rä-
kenskaperna är rättvisande och om den 
kontroll som görs inom nämnderna är 
tillräcklig. 

Revisorerna ska varje år, i revisionsbe-
rättelsen, uttala sig i frågan om ansvars-
frihet för nämnder och styrelser samt 
enskilda ledamöter i dessa. 

Revisorerna har genomfört följande 
aktiviteter för att skapa underlag för 
bedömningen:

Granskning av nämndernas och 
styrelsens ansvarsutövande 
Med ansvarsutövande avses nämndens/
styrelsens aktiva åtgärder för att styra, 
följa upp och kontrollera verksamhet och 
ekonomi.

Granskning av årsredovisningen 
Kommunens årsredovisning regleras 
i den kommunala redovisningslagen 
och det ankommer på den kommunala 
revisionen att bedöma om redovis-
ningen skett enligt denna lag och om 
redovisningen ger en rättvisande bild 
av kommunens resultat och ekonomiska 
ställning.

Revisorerna har även haft ett antal 
sammankomster under 2019 avseende 
gemensamma nämnder med Gävle 
kommun, Sandvikens kommun, Hofors 
kommun samt Region Gävleborg.

Revisorerna biträds i sitt arbete av PwC 
(Public Sektor) enligt särskilt avtal. PwCs 
revisionskonsulter har utfört granskning-
ar och uppföljningar i enlighet med våra 
uppdrag. PwC (Public Sektor) har också 
svarat för den administration som är för-
knippad med revisorernas verksamhet. 

EKONOMI
För 2019 års granskningsarbete erhöll 
revisorerna ett anslag om totalt 682 tkr.
De bokförda kostnaderna för verksam-
heten uppgår till totalt 690 tkr. 

Granskning av delårsbokslut
Enligt den kommunala redovisningsla-
gen skall kommunstyrelsen minst en 
gång under räkenskapsåret upprätta en 
särskild delårsrapport för verksamheten. 
Revisorerna har översiktligt granskat 
räkenskaperna och bedömt om resultatet 
i delårsrapporten är förenligt med kom-
munens verksamhetsmål och finansiella 
mål.

Fördjupade granskningsprojekt
Revisorerna har i särskilda revisionsrap-
porter redovisat granskningar avseende
 
• Granskning av styrning och ledning 

av utbildning 

• Granskning av arvoden och ersätt-
ningar 

• Uppföljning av tidigare granskning 
inom den gemensamma Överför-
myndarnämnden Västra Gäst-
rikland

Löpande granskningsarbete
Revisorerna har följt nämndernas och 
kommunstyrelsens verksamhet genom 
träffar med förtroendevalda och tjänste-
män, protokollsgranskning samt uppfölj-
ningar/mindre granskningar föranledda 
av revisorernas iakttagelser i bl a proto-
kollsgranskningen.

Revisorerna har haft 7 sammankoms-
ter under 2019 för att avhandla dels 
granskningen av årsredovisningen för 
2018, dels övrig granskning enligt planen 
för 2019.
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 48 Dnr 2020/00143  

Årsredovisning 2019 - Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Årsredovisning 2019 – Ockelbo kommun godkänns med redaktionella 
ändringar. 
2. Ockelbogårdar AB har under verksamhetsåret 2019, bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 
verksamheten. 
3. Ockelbo Vatten AB har under verksamhetsåret 2019, bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 
verksamheten. 
4. Bionär Närvärme AB har under verksamhetsåret 2019, bedrivit sin 
verksamhet på ett sätt som är förenligt med det kommunala ändamålet för 
verksamheten och i enlighet med de kommunala befogenheterna för 
verksamheten. 
                       

Ärendebeskrivning 
Årsredovisning 2019 är sammanställd och ska enligt lagstiftning behandlas 
av kommunstyrelsen senast den 15 april. Redovisat resultat för kommunen 
2019 är 3,7 mkr och för koncernen 6,6 mkr. 
Kommunstyrelsen har en skyldighet att ha uppsikt över den kommunala 
verksamheten. Denna uppsiktsplikt omfattar även verksamhet som bedrivs i 
företagsform och huruvida denna verksamhet är förenlig med de kommunala 
befogenheter som utgör ram för den aktuella verksamheten.  
Kommunstyrelsen ska i årliga beslut ta ställning till om den verksamhet som 
bedrivits av helägda och delägda aktiebolag under föregående kalenderår har 
varit förenlig med det fastställda kommunala ändamålet och utförts inom 
ramen för de kommunala befogenheterna. Om så inte är fallet ska styrelsen 
lämna förslag till fullmäktige om nödvändiga åtgärder. 
                         

Beslutsunderlag 
Årsredovisning 2019                          
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Inlägg 
Marit Rempling (C), Birger Larsson (C), Stig Mörtman (M) 
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Ekonomienheten 
Krüger, Joachim, 0297-55527 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-04 

Referens 
KS 2020/00226  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Revisionsberättelse samt frågan om ansvarsfrihet för 
år 2019 - Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
1. Revisionsberättelsen läggs med godkännande till handlingarna. 
2. Ansvarsfrihet beviljas kommunstyrelsen, nämnderna och de enskilda 
förtroendevalda i dessa instanser. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Revisorerna har avlämnat revisionsberättelse och redogörelse för år 2019. 
                          

Beslutsunderlag 
Revisionsberättelse för år 2019 
Bilaga till revisionsberättelse för år 2019 
Revisionsberättelse 2019 Gästrike återvinnare 
Revisionsberättelse 2019 Gästrike räddningstjänst 
Revisionsberättelse 2019 Inköp Gävleborg 
Granskningsrapport 2019 Ockelbo Vatten AB 
                          
 
 

Not till protokollet 
De ledamöter i kommunfullmäktige, vilka också varit ledamöter och 
ersättare i granskade styrelser och nämnder samt övriga organ, deltar inte i 
behandlingen av ärendet vad avser frågan om ansvarsfrihet beträffande 
honom eller henne. 
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Revisorerna i Ockelbo kommun 2020-04-20 

Till 

Fullmäktige i Ockelbo kommun 
organisationsnummer 212000-2288 

Revisionsberättelse för år 2019 
Vi, av fullmäktige utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits i 

styrelse, nämnder och fullmäktigeberedningar och genom utsedda 
lekmannarevisorer den verksamhet som bedrivits i kommunens företag. 
Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna. 
Styrelse, nämnder och beredningar ansvarar för att verksamheten bedrivs enligt 
gällande mål, beslut och riktlinjer samt de lagar och föreskrifter som gäller för 
verksamheten. De ansvarar också för att det finns en tillräcklig intern kontroll och 
återredovisning till fullmäktige. 

Revisorerna ansvarar för att granska verksamhet, intern kontroll och räkenskaper 
samt att pröva om verksamheten bedrivits enligt fullmäktiges uppdrag och mål 
samt de lagar och föreskrifter som gäller för verksamheten. 
Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal 
verksamhet och kommunens revisionsreglemente. Granskningen har haft den 
omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i bilagan 
”Revisorernas redogörelse”. 

Resultatet för 2019 är positivt och uppgår till 3,7 mnkr, jämfört med 2018 års 
resultat om +9,1 mnkr. Resultatet för året medför en positiv avvikelse mot budget 
med 3,7 mnkr. 
Nämndernas totala budgetavvikelse uppgår till +1,2 mnkr att jämföra med föregå- 
ende års avvikelse om +3,1 mnkr. Kommunstyrelsen och socialnämnden redovisar 
överskott om 2,6 mnkr respektive 6,9 mnkr. Utbildnings- och kulturnämnden 
redovisar ett underskott om 8,3 mnkr. 
För 2019 har målet beträffande att respektive nämnd ska bedriva sin verksamhet 
inom givna ekonomiska ramar inte uppnåtts. Utbildnings- och kulturnämnden 
redovisar återigen ett underskott. Den ekonomiska utvecklingen inom nämndens 
verksamhet är inte tillfredsställande. Det är av största vikt att den av 
kommunfullmäktige fastställda budgeten hålls och verksamheten behöver därför 
anpassas till de ekonomiska ramarna. Det är väsentligt att åtgärder vidtas och att 
effektiviseringar genomförs för att anpassa verksamheterna till de ekonomiska 
ramarna. Kommunstyrelsen har i detta arbete en viktig roll och vi ser det som 
Väsentligt att styrelsen arbetar aktivt utifrån sitt ansvar för uppföljning, uppsikt 
och samordningsansvar i arbetet med effektivisering och framtida 
budgetanpassningar.
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Vi bedömer att utbildnings- och omsorgsnämnden har bedrivit verksamheten på 
ett inte helt ekonomiskt tillfredsställande sätt då nämnden återigen redovisar 
underskott. 

Vi bedömer att övriga nämnder, styrelse och beredningar i Ockelbo kommun har 
bedrivit verksamheten från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. 

Vi bedömer sammantaget att nämnder, styrelse och beredningar i Ockelbo 
kommun har bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt sätt. 
Vi bedömer att räkenskapema i allt väsentligt är rättvisande. 
Vi bedömer att styrelsens, nämndernas och beredningarnas interna kontroll har 
varit tillräcklig. 

Vi bedömer sammantaget att resultatet enligt årsredovisningen är delvis förenligt 
med de finansiella mål för god ekonomisk hushållning som fullmäktige uppställt. 
I avsaknad av kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges 
kommunövergripande strategier i årsredovisningen, kan inte revisionen bedöma 
om resultatet i årsredovisningen är förenligt med fullmäktiges mål för en god 
ekonomisk hushållning i det verksarnhetsmässiga perspektivet. 

Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för styrelse, nämnder och 
beredningar samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 
Vi tillstyrker att fullmäktige beviljar ansvarsfrihet för gemensam nämnd för 
verksamhetsstöd, överförmyndarnämnden Västra Gästrikland, Västra 
Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, gemensam nämnd för 
hjälpmedelsverksamhet, FoU Välfärd, RegNet och HelGe och 
företagshälsovårdsnämnden samt de enskilda ledamöterna i dessa organ. 
Vi tillstyrker att fullmäktige godkänner kommunens årsredovisning för 2019. 
Vi åberopar bifogad redogörelse och bifogade rapporter. 

Gunnar Larsson har p. g.a jäv inte deltagit i granskningen av Överförmyndar- 
nämnden Västra Gästrikland.
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Ockelbo den2 aprilZ 0 

ats 
øøø ;ån/0140 
Anna Fencker Lang Pat 'k Källin 

Evald Larsson Gunnar LarssonM 
M“ //Ã///áI/Q/v/a 

Bilagor: 

Till revisionsberättelsen hör bilagorna: 

Revisorernas redogörelse 

De sakkunnigas rapporter: 
o Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
o Granskning av styrning och utveckling av grundskoleutbildningen 
o Granskning av delårsrapport 2019 
o Granskning av årsredovisning 2019 

Granskningsrapporter från lekmannarevisorerna i Ockelbogårdar AB och 
Ockelbo Vatten AB 
Revisionsberättelser från kommunalförbunden Gästrike återvinnare, 
Gästrike Räddningstjänst samt Inköp Gävleborg 

Revisionsberättelse från det finansiella samordningsforbundet 
Samordningsförbund Gävleborg
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Ockelbo kommun Bilaga Ank ;ggg _ 0,_ 21 Rev1s0rerna sâw [(29225 ,_ 
Bilaga till revisionsberättelse för 2019 
Revisorernas redogörelse för 2019 års granskningsinsatser 

1. Inledning 

Kommunens revisorer har kommunfullmäktiges uppdrag att granska kom- 
munstyrelsens och nämndernas verksamhet samt att pröva om den sköts på 
ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt. Re- 
visorerna skall också granska om kommunens räkenskaper är rättvisande 
och om den interna kontrollen som sker inom förvaltningen är tillräcklig. 
I Sveriges Kommuner och Regioners skrift God revisionssed i kommunal 
verksamhet anges inriktningen av revisionens uppdrag på följ ande sätt: 

0 ändamålsenlighet; om verksamheten efterlever och lever upp till 
fullmäktiges mål, beslut och riktlinjer samt de föreskrifter som gäller 
för verksamheten. 

0 ekonomi; om verksamhetens resultat och resurser står i ett rimligt 
förhållande till varandra. 

- räkenskaper; om verksamhetens redovisning upprättas i enlighet 
med lagstiftning och god redovisningssed, om den ger en rättvisande 
bild av tillståndet. 

0 intern kontroll; om den kontroll som görs inom styrelser och 
nämnder är tillräcklig, dvs. om ledning, styrning, uppföljning och 
kontroll är tillfredsställande. 

I denna bilaga vill Vi redovisa granskningens omfattning och inriktning samt 
revisionens resultat för år 2019. Granskningarna finns presenterade i sepa- 
rata rapporter som finns i kommunens diarium. Vårt uppdrag som lekman- 
narevisorer redovisas i separata granskningsrapporter för kommunens före- 
tag. 

2. Omfattning och inriktning 

För revisorernas granskning gäller kommunallagen, god revisionssed och av 
fullmäktige antaget revisionsreglemente.

356



För 2019 års granskningsarbete erhöll revisorerna ett anslag om totalt 682 
tkr. De bokförda kostnaderna för verksamheten uppgick till 690 tkr. En ne- 
gativ budgetavvikelse om 8 tkr. 

PWC har anlitats som revisionsbiträde. Revisionskonsulter från PWC har 
utfört granskningar och uppföljningar i enlighet med våra uppdrag och in- 
tentioner samt vid våra sammankomster informerat och framlagt förslag till 
åtgärder. 

Vi har haft genomgångar med nämndföreträdare och verksamhetsansva- 
riga. Vi har följt verksamheten för styrelsen och nämnderna via dess proto- 
koll och följt upp ett flertal av de beslut som tagits under 2019. 

3. Revisorernas syn på kommunens ekonomi 

Årets resultat för kommunen uppgår till +3,7 mnkr (+9,1 mnkr). Resultat- 
utfallet för kommunen 2019 är en försämring med 5,4 mnkr jämfört med 
föregående år. Resultatet enligt balanskravet uppgår enligt årsredovisningen 
till +3,7 mnkr. 

Verksamhetens nettokostnader exklusive jämförelsestörande poster för 
kommunen har i jämförelse med år 2018 ökat med 15,4 mnkr, vilket mots- 
varar en ökning med 4,5 %. Detta kan jämföras med skatteintäkter och ge- 
nerella statsbidrag som har ökat med 9,9 mnkr jämfört med år 2018, vilket 
motsvarar en ökning med 2,7%. Således är utvecklingen av skatteintäkter 
och utjämning lägre än utvecklingen av verksamhetens nettokostnader under 
2019, vilket är negativt ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Soliditeten för 2019 uppgår till 33,7%, vilket är en ökning med 0,3% från 
föregående år. Om man även tar hänsyn till den del av pensionsskulden som 
redovisas utanför balansräkningen om 133,0 mnkr (136,9 mnkr) blir solidi- 
teten 0,4% (-1,5%). 

Nämndernas totala budgetavvikelse uppgår till +1,2 mnkr att jämföra med 
föregående års avvikelse om +3,1 mnkr. Kommunstyrelsen och socialnämn- 
den redovisar överskott mot budget. Utbildnings- och kulturnämnden redo- 
visar underskott om -8,3 mnkr mot budget. 

För 2019 har målet beträffande att respektive nämnd ska bedriva sin verk- 
samhet inom givna ekonomiska ramar inte uppnåtts. Utbildnings- och kul- 
turnämnden redovisar ett underskott för 2019. Nämnden redovisade även 
underskott under åren 2017-2018 och vi bedömer den ekonomiska utveckl- 
ingen inom nämnden som oroande. Det är av största vikt att den av kom- 
munfullmäktige fastställda budgeten hålls och verksamheten behöver därför 
anpassas till de ekonomiska ramarna. 

Av Utbildnings- och kulturnämndens verksamhetsberättelse framgår inte 
vilka åtgärder som har vidtagits eller som planeras att vidtas. Det är väsent- 
ligt att åtgärder vidtas och att effektiviseringar genomförs för att förändra 
den ökade kostnadsutvecklingen. Det är viktigt att styrelsen, utifrån såväl 
sitt ansvar för styrning, ledning och uppföljning som sitt uppsikts- och sam-
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ordningsansvar, säkerställer att beslut kring detta fattas för att få en ekonomi 
i balans. 

4. Granskningsarbete 

Granskning av ansvarsutövande 
Vi skall varje år uttala oss i frågan om ansvarsfrihet för styrelser och nämn- 
der samt de enskilda ledamöterna i dessa. En viktig del i den årliga gransk- 
ningen är att bedöma om styrelsens och nämndernas ansvarsutövande är 
tillfredsställande. Med ansvarsutövande avses aktiva åtgärder för att leda, 
styra, följa upp och kontrollera verksamhet och ekonomi. Ett effektivt an- 
svarsutövande förutsätter att det finns rutiner som stödjer styrelse/nämnd i 

dess arbete. 

Underlag för vår bedömning i revisionsberättelsen för 2019 har varit: 

0 protokollsläsning/ genomgång av handlingar för kommunstyrelsen 
och alla nämnder. 

0 möten med tjänstemän och politiker samt fördjupade granskningsin- 
satser. 

0 en övergripande granskning av styrelse och nämndernas aktiva åt- 
gärder att styra, leda, följa upp och kontrollera verksamheten. 

Vi konstaterar i Vår övergripande granskning att det till viss del finns fast- 
ställda dokument för kommunstyrelsen och nämndernas styrning och led- 
ning som budget, mål mm. Däremot har vi noterat att det saknas satta mål- 
nivåer/indikatorer för de satta målen på nämndnivå. Vår sammanfattade 
bedömning är att det för kommunstyrelsen och nämnderna delvis finns sy- 
stem för styrning, uppföljning och kontroll av ekonomi och verksamhet. 

Vi konstaterar Vidare att kommunstyrelsen och nämnderna delvis vidtagit 
tillräckliga åtgärder för att nå de satt målen. Mot bakgrund av styrelsens och 
nämndernas redovisade måluppfyllelse är vår bedömning att kommunstyrel- 
sens och nämndernas resultat delvis är förenligt med de fastställda verksam- 
hetsmässiga målen. Då både kommunstyrelsen och nämnderna bland sina 
mätbara mål på nämndnivå saknar ekonomiska mål är det svårt att bedöma 
om nämndernas och styrelsens ekonomiska resultat är förenligt med fast- 
ställda mål. Vi noterar variationer mellan nämnderna och styrelsen vad gäl- 
ler budgetfölj samhet. 

Granskning av arvoden och ersättningar till förtroendevalda 
Vi har granskat huruvida kommunstyrelsen och nämnderna har säkerställt att 
arvodesreglemente följs, det vill säga att rätt ersättning utbetalas utifrån gäl- 
lande arvodesbestämmelser. 

Efter genomförd granskning är vår sammanfattade bedömning att kommun- 
styrelsen och respektive nämnd delvis har säkerställt en tillräcklig intern kon- 
troll att gällande reglemente avseende ersättningar till förtroendevalda följts.
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Arvodesreglementet fastställdes av fullmäktige 2018 och har reviderats under 
2019. Vi har i granskningen gjort ett antal noteringar varför det i rapporten 
lämnas ett antal rekommendationer Vilka syftar till att förtydliga reglementet. 

Mot bakgrund av granskningsresultaten rekommenderar vi kommunstyrel- 
sen att bland annat förtydliga arvodesreglementet gällande roller och ansvar, 
tydliggöra vilka kontroller som ska utföras vid attest av tj änstgöringsrapport 
och blankett för ersättning till förtroendevalda samt utveckla formerna för 
dialog mellan de olika parterna i processen för arvoden och ersättningar till 
förtroendevalda. Ytterligare rekommendationer är att fastställa med vilken 
periodicitet som arbetsgivarintyg för förlorad arbetsförtj änst ska inhämtas 
samt se över behov av inhämtande av årsinkomstuppgifter för tjänst avse- 
ende de förtroendevalda där ersättning för förlorad arbetsinkomst utbetalas. 
Därtill rekommenderas kommunstyrelsen även att komplettera arvodesreg- 
lementet med tillämpningsanvisningar samt göra en översyn av systemstöd 
för arvoden och ersättningar till förtroendevalda för att minska manuell 
handpåläggning och kompatibilitet. 

Granskning av styrning och utveckling av grundskoleutbildningen 
Vi har granskat huruvida utbildnings- och kulturnämnden har en ändamåls- 
enlig styrning och ledning som ger eleverna goda förutsättningar för en hög 
måluppfyllelse samt huruvida utbildnings- och kulturnämnden har en till- 
räcklig intern kontroll inom området. 

Vår sammanfattade bedömning efter genomförd granskning är att utbild- 
nings- och kulturnämnden delvis har säkerställt en ändamålsenlig grundsko- 
leutbildning och att utbildnings- och kulturnämnden delvis har en tillräcklig 
intern kontroll inom området. 

Mot bakgrund av granskningsresultaten rekommenderar vi utbildnings- och 
kulturnämnden att säkerställa att det systematiska kvalitetsarbetet utvecklas 
på enhetsnivå och på huvudmannanivå för att nämnden ska få en samlad och 
tydlig bild av enheternas behov. En sådan bild gör det möjligt för nämnden 
att säkerställa att de insatser som planeras och genomförs är adekvata. Vi- 
dare rekommenderar vi utbildnings- och kulturnämnden att säkerställa att 
det görs en systematisk uppföljning av resursfördelningsmodellen för att se 
till att den har avsedd effekt. Inom ramen för en sådan uppföljning kan 
nämnden till exempel säkerställa att resursfördelningen ger tillräckliga för- 
utsättningaöreatt tillgodose elevers rätt till särskilt stöd. Därtill rekom- 
máderas nämnden att säkerställa att åtgärder vidtas vid brister som har 
identifierats i det systematiska kvalitetsarbetet samt att säkerställa att slut- 
satser från det systematiska kvalitetsarbetet utgör underlag för fördelning av 
resurser samt att fördelning till skolenhetema sker utifrån tydliga och trans- 
parenta principer.

~ 

Granskning av delårsrapport 2019 
Vi har översiktligt granskat Ockelbo kommuns delårsrapport per 
2019-08-31. Granskning av delårsrapporten är en del av den grundläggande 
granskningen.
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Resultatet för perioden visade på ett överskott om 13,6 mnkr (+19,6 mnkr). 
Prognosen för helåret pekade mot ett positivt resultat om 3,4 mnkr. Bedöm- 
ningen i delårsrapporten var att balanskravet kommer att uppfyllas. 
Vi bedömer att det är av största vikt att det arbete som pågår med att få en 
stabil ekonomisk grund fortsätter och att en väsentlig del av detta är att an- 
passa verksamheten till de ekonomiska ramar som finns. Helårsprognosen 
visar på att kommunstyrelsen och en nämnd kommer att redovisa under- 
skott. Det är väsentligt att åtgärder vidtas för att minska nämndernas pro- 
gnosticerade underskott. 

Kommunen har de senaste åren genomfört stora investeringar och planerar 
för ytterligare stora investeringar de kommande åren. Dessa investeringar 
innebär ökade avskrivnings- och räntekostnader. Detta tillsammans med 
löneökningar, framtida pensionsutbetalningar samt att högkonjunkturen går 
mot sitt slut kan komma att tära på verksamhetens samlade resurser. 
Utifrån genomförd granskning gör vi följ ande bedömning av delårsrappor- 
ten: 

0 Delårsrapporten är i allt väsentligt upprättad i enlighet med lagens 
krav och god redovisningssed i övrigt. Bedömningen i delårsrappor- 
ten är att balanskravet kommer att uppfyllas för år 2019. 

0 Det prognosticerade resultatet är delvis förenligt med de fmansiella 
målen som fullmäktige fastställt i budget 2019. Två av fem finansi- 
ella mål bedöms att uppnås för året och ett finansiellt mål bedöms 
delvis uppnås för året. 

0 Vår översiktliga granskning av delårsrapporten visar att redogörelse 
för kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges fastställda kom- 
munövergripande strategier och bedömning av måluppfyllelse för 
helåret saknas. I avsaknad av kommunstyrelsens utvärdering av 
fullmäktiges kommunövergripande strategier och verksamhetsmäss- 
iga mål för god ekonomisk hushållning, kan inte revisionen uttala sig om förutsättningar finns att de verksamhetsmässiga målen kommer 
att uppnås för helåret. 

Granskning av årsredovisning 2019 
Vi har granskat Ockelbo kommuns årsredovisning 2019. Granskning av 
årsredovisningen är en del av den grundläggande granskningen. 

Syftet med granskningen är att ge kommunens revisorer underlag för sin 
skriftliga bedömning om årsredovisningen är upprättad i enlighet med la- 
gens krav och god redovisningssed samt om resultatet är förenligt med de 
mål fullmäktige beslutat om avseende god ekonomisk hushållning. 
Årets slutliga resultat uppgick positivt till 3,7 mnkr (+9,1 mnkr). Resultatut- 
fallet är en minskning med 5,4 mnkr jämfört med föregående år.
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Nämndernas totala budgetavvikelse uppgår till +1,2 mnkr att jämföra med 
föregående års avvikelse om +3,1 mnkr. Kommunstyrelsen och socialnänm- 
den redovisar överskott. Utbildnings- och kulturnämnden redovisar under- 
skott om -8,3 mnkr (-4,9 mnkr) mot budget. 
Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömningar: 

0 Årsredovisningen redogör i allt väsentligt för utfallet av verksamhet- 
en, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. 

0 Kommunen lever upp till kommunallagens krav på en ekonomi i ba- 
lans för år 2019. 

0 Årets resultat är delvis förenligt med fullmäktiges mål för god eko- 
nomisk hushållning i det finansiella perspektivet. Två av fem finan- 
siella mål för 2019 är uppfyllda. 

0 I avsaknad av kommunstyrelsens utvärdering av fullmäktiges kom- 
munövergripande strategier, kan inte revisionen uttala sig om resul- 
tatet i årsredovisningen är förenligt med fullmäktiges mål för en god 
ekonomisk hushållning i det verksamhetsmässiga perspektivet. 

o Räkenskapema är i allt väsentligt rättvisande. 

Avvikelser mot lag och god redovisningssed har påträffats bland annat av- 
seende redovisning av upplysningar i förvaltningsberättelsen gällande den 
kommunala koncernen samt redovisning av drift- och investeringsredovis- 
ning Vilka enligt lag ska redovisas i separata kapitel. Inför 2020 behöver 
kommunen vidta åtgärder för att säkerställa att förvaltningsberättelsen såväl 
strukturrnässigt som innehållsmässigt överensstämmer med lagens krav 
samt RKR”s rekommendation R15 för att få ökad följsamhet till god sed.
u 
Ovrigt 

__ 

Beträffande den gemensamma Overförmyndarnämnden Västra Gäst- 
rikland har en uppföljning av tidigare genomförd fördjupad granskning 
genomförts under 2019. Uppföljningen har syftat till r granskat huruvida 
överförmyndarenheten i Västra Gästrikland har säkerställt att de brister som 
noterades i samband med granskningen som genomfördes 2016 har åtgär- 
dats. 

Vår sammanfattande bedömning är att överförmyndarenheten till övervä- 
gande del har säkerställt att de brister som noterades i den tidigare genom- 
förda granskningen har åtgärdats. Vi bedömer att åtgärder vidtagits i form 
av bland annat upprättande av mål för verksamheten, kontinuerliga 
nämndsmöten, utbildningsinsatser, uppdaterad hemsida och upprättad in- 
ternkontrollplan. Vi ser dock fortfarande brister avseende utebliven doku- 
mentation av rutiner och riktlinjer. 

Beträffande gemensam nämnd för verksamhetsstöd, Västra Gäst- 
riklands samhällsbyggnadsnämnd, gemensam nämnd för hjälpmedels- 
verksamhet, FoU Välfärd, RegNet och HelGe samt företagshälsovårds- 
nämnden har ingen fördjupad granskning genomförts under 2019.
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2020-02-19

Till
Fullmiiktige i respektive
medlemskommun

Revisionsberiittelse fiir 6r 2019

Vi, av fullmiiktige i Giivle kommun, Sandvikens kommun, Ockelbo kommun, Hofors

kommun och Alvkarleby kommun utsedda revisorer, har granskat den verksamhet som

bedrivits i kommunalfiirbundet (organisationsnummer 222000-0778) av dess direktion.

Granskningen har ut{tirts av sakkunniga som bitriider revisorema.

Direktionen ansvarar lbr att verksamheten bedrivs entigt giillande mil, beslut och riktlinjer
samt de lagar och ftireskrifter som giiller Itir verksamheten. De ansvarar ocksA ftir att det
finns en tillriicklig intem kontroll.

Revisorema ansvarar filr att granska verksamhet, intem kontroll och riikenskaper och prdva
om verksamheten bedrivits enligt de uppdrag, m6[, lagar och {tireskrifter som giiller {tir
verksamheten.

Vi bediimer sammantaget att direktionen i Giistrike Riiddningstjiinstftirbund har bedrivit
verksarnleten pA ett iindam&lsenligt och frAn ekonomisk synpunkt tillfredsstiillande siitt.

Vi bedtimer att riikenskapema i allt v[sentligt iir riittvisande.

Vi bediimer att direktionens intema kontroll har varit tillriicklig.

Giistrike Riiddningstjiinstftirbund har tre finansiella mAl med avseende pd god ekonomisk
hushiltning:

. Soliditet, skavra2}%o

. Investeringar i procent av avskrivningar, ska uppgi till 100% pA en tioArsperiod

. Arets resultat, ska vara std,rre eller lika med noll

Revisorerna i Giistrike Rdddningstjiinstfiirbund

Granskningen har utftirts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet,
Iiirbundsordningen och fastlagd revisionsplan. Revisionen har omfattat sivill granskning av
Iiirvaltning som granskning av redovisningen. Redovisningsrevisionen syftar ftirutom
granskningen av Arsredovisningen till att utrdna om riikenskapema iir riittvisande och om
den kontroll som utdvas inom {iirbundet iir tillracklig. Noteringar frin vAr granskning har
avrapporterats till ftirbundet.

Resultatet av ftirbundets verksamhet samt ekonomiska stiillning framgar av fiirbundets
arsredovisning.

Vi bediimer att utfallet i huvudsak 2ir ftirenligt med direktionens mAl liir god ekonomisk
hush6llning i det finansiella perspektivet. M6len betriiffande irets resultat och investeringar
iir uppSltda ftir aret. Milet bereffande soliditet iir i det niirmaste uppfullt ftir aret.
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Direktionen har i verksamhetsplanen 2019 faststiitlt mil och strategier ftir verksamheten.
Titl milen har itgiirder faststallB och nyckeltal knutits {tir uppfiiljning. Arsredovisningen
saknar en samlad presentation och beddmning av mAluppfullelsen Itir beslutade strategier
och mil kopplade till verksamheten. Det iir diirftir inte mtijligt fiir revisionen att, utifr6n
redovisningen i Arsredovisning en 2019 , gtira en bediimning om milen ftir verksamheten
iir uppfullda ftir aret.

Vi tillstyrker respektive fullmiiktige

atI godkiinnaArsredovisningen

all beviljadirektionen ansvarsfrihet lbrriikenskapsiret

Vi Aberopar bifogade rapporter.

Enligt ftirbundsordningen ska det utses fem Iiirtroendevalda revisorer. Vid
revisionsberiittelsens undertecknande tjiinstgiorde flra av fem revisorer. Den femte
revisom kommer att viiljas av Giivle kommuns fullmiiktige efter revisionsberiittelsens
undertecknande.

2020-02-21

ohan Ericsson Gunnar F

%o,"r/ zfl;-r,
Kerureth 4{olmgren / Larsson

Bilagor:
Till revisionsberiittelsen hdr de sakkunnigas rapporter:

Granskning av delirsrapport 2019 samt ltipande redovisning och intern kontroll i

redovisningsrutiner 2019

Granskning av irsredovisning 2019

Granskning av arbetsmiljtiarbetet
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Ekonomienheten 
Krüger, Joachim, 0297-55527 
joachim.kruger@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-16 

Referens 
KS 2020/00145  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Rapport finanspolicy 2019-12-31 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Rapporten godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo 
kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till 
kommunfullmäktige två gånger per år.                         

Beslutsunderlag 
Rapport finanspolicy 2019-12-31                          
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1. Aktuell likviditetssituation 

Tillgängliga likvida medel 191231: 

 

 
Kommentar: Lägre likviditet än vid förra årsskiftet (83,1 mkr) om ej utnyttjad kredit 
beaktas. 
 

2. Placeringsportfölj 

Placeringar 191231 

 

 

Kommentar: Under året har en placering avvecklats och ej ersatts. 

 

 

 

 

 

Likvida medel Belopp 

Kassa och bank 67,9 mkr 

Ej utnyttjade kreditlöften 0,0 mkr 

Finansiella tillgångar som kan omsättas 
inom tre bankdagar 

 

Totalt: 67,9 mkr 

Motpart Instrument Belopp 

Carlssson Noren 
/Consensus 

Macro Fund 0,5 mkr 

Mangold 
Etik global 0,5 mkr 

Totalt:  1,0 mkr 
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3. Skuldportfölj 

 

 

Kommentar: Skuld oförändrad under året. Genomsnittlig räntesats lägre än 
föregående år (0,86 %). 9,5 mkr utav skulden utgörs av gröna lån. 

 

 

Kommentar: 

Genomsnittlig kapitalbindning 2,77 (2,17). En enligt policyn något för sned 
fördelning av kapitalbindning. Något att ta hänsyn till vid omläggning av lån. 

 

 

Långivare Belopp Genomsnittlig 
räntesats 

Kommuninvest 151,7 mkr 0,69 % 

Totalt: 151,7 mkr 0,69 % 

Kapitalbindning Max Min 191231 

< 1 år 30 % 0 % 25,0 % 

1-2 år 30 % 0 % 12,5 % 

2-3 år 20 % 0 % 6,3 % 

3-4 år 20 % 0 % 32,5 % 

4-5 år 20 % 0 % 10,5 % 

5-6 år 20 % 0 % 13,2 % 

6-7 år 20 % 0 % 0 % 

7-8 år 20 % 0 % 0 % 

8-9 år 20 % 0 % 0 % 

9-10 år 20 % 0 % 0 % 
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Kommentar: 

Genomsnittlig räntebindning 2,13 år (1,30). En mer spridd räntebindning ska 
eftersträvas vid omsättning.  

4. Borgensåtagande 

 

 

Kommentar: Högre borgensåtagande då Lingbo pumpstation tillkommit. 
Borgensåtagandet gentemot Åbyggeby Landsbygdscenter avslutat. 

5. Avvikelser 

Några avvikelser från finanspolicyn finns att åtgärda. 

Räntebindning Max Min 191231 

< 1 år 60 % 35 % 47,9 % 

1-3 år 30 % 15 % 12,5 % 

3-5 år 25 % 5 % 26,4 % 

5-7år 15 % 5 % 13,2 % 

7-10 år 10 % 0 % 0 % 

Gäldenär Belopp 

Ockelbogårdar AB   138,2 mkr 

Ockelbo Vatten AB     28,5 mkr 

Wij Säteri AB 
     7,4 mkr 

Stiftelsen Wij Trädgårdar 
    3,4 mkr 

Lingbo pumpstation ek.förening 
    1,4 mkr 

Totalt: 
178,9 mkr 
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SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
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Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 49 Dnr 2020/00145  

Rapport finanspolicy 2019-12-31 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Rapporten godkänns. 
                       

Ärendebeskrivning 
Kommunfullmäktige antog 2015-11-23 en ny finanspolicy för Ockelbo 
kommun. I finanspolicyn anges att en rapport ska lämnas till 
kommunfullmäktige två gånger per år.                         

Beslutsunderlag 
Rapport finanspolicy 2019-12-31                          

Inlägg 
Martin Sund Svensson (V), Birger Larsson (C) 
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Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-09 

Referens 
KS 2020/00210  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Uppdrag inför budget 2021-2023 - kommunstyrelsen 
Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Kommunstyrelsen erhåller utökad investeringsram 2020 med 2 800 000 

kronor för inledande investeringsprojekt vid Wij Trädgårdar. 
2. Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2021 – 2023 behandlas 

vidare av kommunstyrelsen i september 2020. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2021–2023 är uppdraget till 
kommunstyrelsen att redovisa/presentera följande:  

 Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i års- och 
flerårsbudget 2021 - 2022 (drift – och investering) 

 Kommunkontoret får i uppdrag att redovisa en detaljerad 
kostnadsberäkning över drift- och investering Wij Trädgårdar utifrån 
budgetperioden 2021 - 2023. Investeringen ska även ingå i långsiktig 
investeringsplan. 

 Fördelning av investeringsanslag över tid avseende gång- och 
cykelplan behandlas av kommunstyrelsen i maj 2020  

 

Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i års- och 
flerårsbudget 2021 – 2022 
Driftbudget 
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2021 – 2023 föreslås 
behandlas vidare av kommunstyrelsen i september 2020.  
Det som kan lyftas upp i detta skede är behov av medel till En frisk 
generation.  
Redovisas enligt bilaga. 
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Ockelbo kommun 
Datum 
2020-04-09 

 
KS 2020/00210 

Sida 
2(2) 

 

 

Investeringsbudget  
Kostnadsberäkning drift- och investering Wij Trädgårdar 
Det har tidigare fattats ett beslut av kommunfullmäktige att köpa 
byggnaderna på Wij trädgårdar, i samband med detta presenterades en 
investeringsplan för att renovera byggnaderna. För att påbörja 
renoveringarna och föreligger behov av utökad investeringsbudget med 2,8 
miljoner kr för 2020. 
Investeringsbehov för åren 2021 – 2023 behandlas vidare under processen 
och senast vid kommunstyrelsens sammanträde i september 2020. 

Investeringsanslag och fördelning avseende gång- och cykelplan. 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 om långsiktig 
investeringsplan 2020–2026. I planen fanns anslag redovisade avseende 
processen med gång- och cykelplan. Långsiktig investeringsplan anger en 
viljeinriktning. Inget investeringsbeslut har fattats.  
För att komma igång med processen under 2020 kommer 200 tkr att 
omfördelas inom teknikområdet, från ospecificerat fastigheter till 
investeringen gång- och cykelplan. Denna omföring sker via ett 
delegationsbeslut. 
                         

Beslutsunderlag 
Mia Lindbloms tjänsteskrivelse 2020-04- 
                          

 
 
Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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FINANSIERING FÖR EN FORTSÄTTNING PÅ EN 
FRISK GENERATION 
 

Bakgrund 

Sverige är ett av världens mest stillasittande länder, samtidigt som vi är de som 
motionerar mest. Klyftorna mellan fysiskt aktiva och inaktiva blir större. I 
vetenskaplig forskning har man sett att barns fysiska aktivitet sjunker med 
stigande ålder. 75-80% av våra ungdomar kommer inte upp till WHO´s 
rekommendationer att röra på sig 60 minuter per dag. 

Små förebyggande insatser tidigt i ett barns liv kan ge stor effekt och ses därmed 
som samhällsekonomiskt lönsamma. Förebyggande insatser är de mest kraftfulla 
investeringar ett samhälle kan göra, med vinster som mångfaldigt överstiger den 
ursprungliga insatsen.  

Resultat som framkom av STOPP-studien (Karolinska Institutet), visade att barns 
fysiska aktivitet sjunker drastiskt redan vid 10 års ålder. I resultatet framkom det 
att efter skoltid och på helgen var barns fysiska aktivitet mycket låg, i jämförelse 
med under skoldagen.  

Idén till En Frisk Generation skapades 2008 utifrån att bra kostvanor och fysisk 
aktivitet är avgörande för en god hälsa. Man riktar sig inte enbart till barnen utan 
till hela familjen och syftet är att inspirera barnfamiljer och ge dem verktyg och 
metoder till en hälsosam livsstil. Eftersom grunden till hälsan läggs redan i 
barndomen är det viktigt att föräldrar engagerar sig i sina barns kost- och 
motionsvanor. Barn som får uppleva hur roligt det är att röra på sig kommer att 
fortsätta med det även i vuxen ålder, samt kunna föra vidare den livsstilen till sina 
egna barn. 

Under åren 2018-2020 har Ockelbo deltagit i ett projekt tillsammans med region 
Gävleborg, Bollnäs kommun och En frisk generation. 

Projektet har fallit mycket väl ut och kommunens hälsokoordinator har lyckats 
mycket väl med att fylla grupperna och både behålla intresset samt öka det till 
kommande grupper. Deltagande familjer har procentuellt ökat år till år och man 
ser fram emot att få delta i En frisk generations aktiviteter.  

Syfte 

Syftet med En Frisk Generation Gävleborg var att inspirera barnfamiljer och ge 
dem verktyg, motivation och metoder till en hälsosam livsstil. 
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En Frisk Generation är en icke-vinstdrivande, religiöst och politiskt obunden, 
stiftelse med visionen att Sverige ska ha världens friskaste barn. Stiftelsen stöds 
av företag och organisationer som delar denna vision. Syftet med En Frisk 
Generations verksamhet är att barn och vuxna ska hitta drivkraften och 
motivationen till en aktiv och hälsosam livsstil.  

En Frisk Generations metod innebär att deltagande kommuner utser i vilka 
skolor/områden som verksamheten ska startas upp i. Familjer till barn i årskurs 
två får möjligheten att tillsammans som familj delta i verksamheten (två 
aktiviteter/vecka) under ett år samt att tillsammans äta en hälsosam måltid samt 
mellanmål i samband med aktiviteterna.  

Mål 

Målen för En frisk generation 
 

Mål Indikator  
Förbättrad fysisk hälsa 
Förbättrad psykisk hälsa 

Kondition 
Välbefinnande 

Slussa ut deltagare till lokal förening Medlemskap i förening 

Stärkta familjeband Gemensam aktivitet 2ggr/vecka 
Upplevelse av stärkta relationer 

Ökad integration och minskat 
utanförskap 

Nya vänner 
Känsla av delaktighet 

 

Måluppfyllelse 
Uppfyllelse av målen mäts genom deltagarenkäter som ifylls av barn och 
vårdnadshavare vid uppstart och avslut av aktivitetsår, samt deltagarstatistik vid 
aktiviteter.  
 

Uppföljning av mål 
Mål Indikator  

för att mäta mål 
Uppföljningsverktyg  

för att mäta mål 
Förbättrad fysisk 
hälsa Förbättrad 
psykisk hälsa 

Kondition  
Välbefinnande 

Självskattning, 
deltagarenkät 
Självskattning, 
deltagarenkät 
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Slussa ut deltagare 
till lokal förening 

Medlemskap i förening Självskattning, 
deltagarenkät 
Självskattning, 
deltagarenkät 

Stärkta familjeband Gemensam aktivitet 
1ggr/vecka 
Upplevelse av stärkta 
relationer 

Deltagarstatistik 
Självskattning, 
deltagarenkät 

Ökad integration och 
minskat utanförskap 

Nya vänner 
Känsla av delaktighet 

Självskattning, 
deltagarenkät 
Självskattning, 
deltagarenkät 

 

Kostnad 

Beräkningen är att det skulle kosta kommunen 350 000 kronor per år att driva En 
frisk generation på det sätt som görs nu. I denna kostnad ingår: 

Lön till hälsokoordinator 40 % 
Mat och mellanmål till deltagande familjer 
Hyreskostnader 
Övriga kostnader (material etc) 
Den årliga kostnaden till En frisk generation (50 000 kr, vilket är 50% av vad 
andra deltagande kommuner betalar, detta pga att Ockelbo kommun är väldigt 
självgående i detta) 

Förslag till beslut 

Att avsätta 350 000 kr/år tillsvidare till En frisk generation i Ockelbo kommun 
 
Mia Lindblom 
Säkerhetshetschef 
Ockelbo kommun 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 69 Dnr 2020/00210  

Uppdrag inför budget 2021-2023 - kommunstyrelsen 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Kommunstyrelsen erhåller utökad investeringsram 2020 med 2 800 000 
kronor för inledande investeringsprojekt vid Wij Trädgårdar. 
2. Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2021-2023 behandlas 
vidare av kommunstyrelsen i september 2020. 
                       

Ärendebeskrivning 
Inför budgetarbetet med års- och flerårsbudget 2021–2023 är uppdraget till 
kommunstyrelsen att redovisa/presentera följande:  

 Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i års- och 
flerårsbudget 2021 - 2022 (drift – och investering) 

 Kommunkontoret får i uppdrag att redovisa en detaljerad 
kostnadsberäkning över drift- och investering Wij Trädgårdar utifrån 
budgetperioden 2021 - 2023. Investeringen ska även ingå i långsiktig 
investeringsplan. 

 Fördelning av investeringsanslag över tid avseende gång- och 
cykelplan behandlas av kommunstyrelsen i maj 2020  

Redovisa konsekvenser utifrån fastställda ramar i års- och 
flerårsbudget 2021 – 2022 
Driftbudget 
Kommunstyrelsens budgetförslag för perioden 2021 – 2023 föreslås 
behandlas vidare av kommunstyrelsen i september 2020.  
Det som kan lyftas upp i detta skede är behov av medel till En frisk 
generation.  
Redovisas enligt bilaga. 

 

 

 

Investeringsbudget  
Kostnadsberäkning drift- och investering Wij Trädgårdar 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
2(2) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

Det har tidigare fattats ett beslut av kommunfullmäktige att köpa 
byggnaderna på Wij trädgårdar, i samband med detta presenterades en 
investeringsplan för att renovera byggnaderna. För att påbörja 
renoveringarna och föreligger behov av utökad investeringsbudget med 2,8 
miljoner kr för 2020. 
Investeringsbehov för åren 2021 – 2023 behandlas vidare under processen 
och senast vid kommunstyrelsens sammanträde i september 2020. 

Investeringsanslag och fördelning avseende gång- och cykelplan. 
Kommunfullmäktige beslutade i december 2019 om långsiktig 
investeringsplan 2020–2026. I planen fanns anslag redovisade avseende 
processen med gång- och cykelplan. Långsiktig investeringsplan anger en 
viljeinriktning. Inget investeringsbeslut har fattats.  
För att komma igång med processen under 2020 kommer 200 tkr att 
omfördelas inom teknikområdet, från ospecificerat fastigheter till 
investeringen gång- och cykelplan. Denna omföring sker via ett 
delegationsbeslut.                         

Beslutsunderlag 
Finansiering En frisk generation                          
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Carter, Carita, 0297-55531 
carita.carter@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-04-07 

Referens 
KS 2020/00212  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Samverkansavtal för upphandlingsuppdrag mellan 
Sandvikens kommun och Ockelbo kommun 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsen föreslår fullmäktige besluta 
Förslag om samverkansavtal för upphandlingsuppdrag mellan Sandvikens 
kommun och Ockelbo kommun godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Inköpsorganisationen Inköp Gävleborg avvecklas och länets kommuner 
söker nya lösningar på samarbete inom upphandlingsområdet. Gävle 
kommun bygger en ny inköpsavdelning medan Hälsingekommunerna 
samarbetar i ett nätverk med en decentraliserad organisation. Sandviken 
kommun har sedan tidigare en egen Inköpsavdelning. 
  
Ockelbo kommun väljer att ingå samverkan med Sandvikens 
Inköpsavdelning. Det ger oss tillgång till upphandlingskompetens och stöd i 
inköpsfrågor. 
 
Finansiering regleras genom en avgift som avser att finasiera samtliga 
kostnader för samarbetet och upphandlingsfunktionen, exklusive eventuellt 
stöd vid direktupphandlingar. Den årliga avgiften är 568 740 kronor. 
                         

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal för upphandlingsuppdrag mellan Sandvikens kommun och 
Ockelbo kommun - förslag                          

380



   

  sid 1 

 
SAMVERKANSAVTAL 

FÖR UPPHANDLINGSUPPDRAG MELLAN SANDVIKENS 
KOMMUN  OCH OCKELBO KOMMUN, KS2020/310 

__________________________________________________________________________________________ 
 
Mellan nedanstående parter har följande avtal slutits. 
 
Sandvikens kommun   Ockelbo kommun 
811 80 Sandviken     816 80  Ockelbo 
Tel. 026-24 00 00   Tel. 0297-555 00  
 
Orgnr: 212000-2346   Orgnr: 212000-2288 
 
_________________________________________________________________________________ 

1 Allmänt 
Detta avtal avser samarbete mellan Sandvikens kommuns och Ockelbo kommun, inklusive kommunalt 
bolag Ockelbogårdar, gällande upphandlingsstöd till Ockelbo kommun. Uppdraget utförs av 
Sandvikens kommuns Inköpskontor. 

1.1 Syftet med inköpssamverkan 

Syftet med inköpssamverkan är att inom samverkan: 
 skapar en gemensam och stabil upphandlingsfunktion för Ockelbo kommun. 
 genom sin storlek som köpare tillsammans kunna påverka marknaden med avseende på 

kvalitet, utförande, hållbarhet samt skapa ökad kostnadseffektivitet. 

1.1.1 Definition av inköpssamverkan 
 Samordning av kommunernas behov av upphandlingar. 
 Upphandlingar för Ockelbo kommuns räkning ska genomföras av Sandvikens kommun på 

överenskommet sätt via fullmakt. 
 Vid eventuellt beslutsfattande har respektive part en röst. 

1.2 Kontaktpersoner  

Sandvikens kommun 
Helena Wallbom, inköpschef  026-241931, helena.wallbom@sandviken.se  
 
Ockelbo kommun 
Carita Carter, inköpssamordnare, 0297-555 31, carita.carter@ockelbo.se  

1.3 Avtalstid 

Avtalet gäller i ett (1) år med början 2020-04-15 till och med 2021-04-14 varefter avtalet upphör utan 
föregående uppsägning.  

2 Representation i inköpssamverkan 
2.1 Styrgrupp 

Kommundirektörer och ekonomichefer i Ockelbo och Sandvikens kommuner samt inköpschef 
Sandvikens kommun utgör den strategiska styrgruppen i samverkan. Styrgruppen ska en gång per år 
träffas och diskutera detta samarbete, inköpssamverkan och samverkansavtalet om inget annat 
erfordras. 
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2.2 Operativ ledningsgrupp 

Respektive kommun utser kontaktperson/kontaktpersoner att ingå i nätverket för operativt ansvariga i 
inköpssamverkan. Från Sandvikens kommun deltar minst inköpschef. Den operativa  
 
ledningsgruppen bör träffas minst 1 gång per kvartal för att planera de kommande kända 
upphandlingsuppdragen på en övergripande nivå samt för att utvärdera samarbetet i syfte att 
åstadkomma ny avtalssamverkan. Vid beslut som kräver omröstning har respektive samverkanspart 
en röst. 
 
Sandvikens kommun ansvarar för att samordna inköpssamverkan. 

2.3 Sakkunniga i referensgrupper 

Kontaktpersonerna anmäler mot anmodan sakkunniga att ingå i den referensgrupp som genomför en 
upphandling. De sakkunniga företräder med kunskap och kompetens i syfte att kvalitetssäkra 
kravspecifikationen oavsett organisationstillhörighet samt verkställa beslut från den operativa 
ledningsgruppen 
 
Sakkunniga kallas i god tid till referensgruppens möten av ansvarig upphandlare. 

3 Upphandling via inköpssamverkan 
3.1 Avtalsområden 

Inköpssamverkan ska gemensamt fatta beslut om vilka avtalsområden/kategorier som ska ingå i 
uppdraget. Utgångspunkt bör vara avtalsområden där upphandlingskompetens erfordras samt 
avtalsområden där volymfördelar kan uppnås. 

3.2 Planering 

Arbetet ska kännetecknas av god framförhållning. Planeringsfasen för kommande upphandlingar bör 
vara på minst ett år, Sandvikens kommun tar fram en årlig upphandlingsplan. 

3.3 Genomförande av upphandling 

Upphandlingar genomförs enligt Lag (2016:1145) om offentlig upphandling och Lag (2016:1147) om 
upphandling av koncessioner samt Sandvikens kommuns policy för inköp. 

3.4 Uppföljning 

För de avtal som är upphandlade via inköpssamverkan för båda parterna svarar Sandvikens kommun 
för:  

 Framtagande av leverantörens statistik.  
 Avtalsuppföljning av i upphandlingen ställda krav (produkt, hållbarhet m m), uppföljning sker 

av utvalda avtal eller av situation påkallad anledning.  

Representant i den operativa ledningsgruppen eller särskilt utsedd person/personer ska dock följa upp 
leverantörens genomförande av uppdraget i den egna organisationen/organisationerna. Avvikelser 
ska rapporteras ömsesidigt. 

3.5 Överprövning 

Vid upphandling där överprövning blir aktuell, företräder Sandvikens kommun respektive deltagande 
myndighet genom fullmakt. 

3.6 Skadestånd 

När flera upphandlande myndigheter samarbetar i en upphandling är alla att betrakta som egen 
upphandlande myndighet i LOU:s mening och eventuellt skadestånd kan komma att riktas mot varje 
deltagande myndighet som slutit avtal. Solidariskt ansvar förutsätter att parterna vållat den aktuella 
skadan gemensamt. 
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4 Åtaganden 
4.1 Ockelbo kommun svarar för att: 

a) Besluta om deltagande i upphandling. 
b) Lämna erforderliga upplysningar om behov och fakta inför upphandling. 
c) Ange egen organisations nivå på hållbarhetskriterier, etc. 
d) Utse kontaktperson – företrädare i inköpssamverkan för kontakt med Inköpskontoret. 
e) Utse en sakkunnig – deltagare i referensgruppsarbeten när så är önskvärt 
f) Bereda sakkunniga och kontaktpersoner möjlighet att delta i gemensamma möten. 
g) Ansvara för att information om exempelvis nya avtal förmedlas ut till den egna organisationen. 
h) Följa upp utfallet av leverantörens prestationer (genomförande) i den egna organisationen. 
i) I övrigt följa överenskommen upphandlingsprocess. 
j) Genomföra direktupphandlingar inklusive annonsering när så bedöms lämpligt. 

4.2 Sandvikens kommun svarar för att: 

a) Tillhandahålla 0,60 % upphandlartjänst inklusive arbetsrum, dator, vidareutveckling mm 
b) En dedikerad upphandlare som kontaktperson i första led. Upphandling utförs dock av 

inköpschefen utsedd och tillgänglig upphandlare. 
c) Leda, samordna och administrera Inköpssamverkan 
d) Skapa planeringsförutsättningar 
e) Genomföra upphandlingar på ett rättssäkert sätt 
f) Genomföra direktupphandlingar mot anmodan (ingår ej i fast avgift) 
g) Dokumentera, diarieföra och arkivera upphandlingshandlingar och avtal m.m. i Sandvikens 

kommuns diarium 
h) Genomföra uppföljningar 
i) Tillhandahålla rådgivning via telefon/mail till utsedd kontaktperson 
j) Upphandling över direktupphandlingsgränsen, planerade. Från det från behov förmedlas till 

Sandviken till tecknat avtal som förmedlas till Ockelbo kommun 
k) Upphandling under direktupphandlingsgränsen, mot ersättning se 5.4.2 
l) Tillhandahålla upphandlingssystem (Kommers) inklusive aktuella mallar i systemet. 
m) Avtalskatalog – underhåll i Kommers system. 
n) Stöd vid eller genomföra förnyad konkurrensutsättning*. 
o) Stöd vid eller genomföra DIS-avrop*. 
p) Annonsering vid direktupphandling som görs av Ockelbo kommun egen personal (innebär inte 

ett genomförande av direktupphandling). 
q) Kommunikation till Ockelbo kommuns kontaktperson om nya avtal, skapade 

beställningsmallar och lathundar. 

*När antalet genomförda förnyade konkurrensutsättningar eller DIS-avrop var för sig överstiger 5 
per år ska de ersättas på samma sätt som en direktupphandling, se 5.4.2. Detta gäller således 
inte vid stöd. 

4.3 Båda kommunerna svarar för att: 

a) Besluta om deltagande i upphandling. 
b) Lämna erforderliga upplysningar om behov och fakta inför upphandling. 
c) Ange egen organisations nivå på hållbarhetskriterier, etc. 
d) Bidra med sakkunnig kompetens. 
e) Följa överenskommen upphandlingsprocess. 

4.4 Avgränsning 

Entreprenadupphandlingar ingår inte i Sandvikens kommuns uppdrag. Upphandlarkompetens kan 
anskaffas av Sandvikens kommun för genomförande av sådant upphandlingsuppdrag. Arbetet kan 
ledas av utsedd upphandlare. Kostnad för den anlitade upphandlarkompetensen erläggs av Ockelbo 
kommun. 
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4.5 Information - erfarenhetsutbyte 

Parterna ska verka för att så snart förändrade förhållanden är kända och som kan påverka 
kommunernas samarbete i upphandlings- och avtalsfrågor, ska denna information förmedlas till den 
andra parten. Parterna ska också verka för att erfarenhetsutbyten sker inom inköpssamverkan. 
 

4.6 Omförhandling 

I händelse att den uttalade låga volymen upphandlingar, nyttjande av tjänster såsom exempelvis 
telefon-/mailsupport ökar i omfattning, kan omförhandling av detta avtals villkor inklusive finansiering 
(kostnader) begäras av endera parten. Likaså kan omförhandling begäras i händelse av oplanerad 
händelser hos endera parten. 

5 Optioner 
5.1 Tillgång till direktupphandlingsbehörighet i Kommers 

Tillgång till rollen direktupphandlare i Kommers för beställare, kontaktperson eller annan anställd hos 
Ockelbo kommun. Ersättning, se punkt 5.4.2. 

5.2 Överföring av avtal 

Ockelbo kommuns gällande avtal finns registrerade i Avtalskatalog Kommers, genom Inköp 
Gävleborg. En automatisk överföring av dessa avtal till Sandvikens kommuns Avtalskatalog Kommers 
kan göras mot den verkliga kostnaden enligt offert från Primona AB. Kostnad enligt vid tillfället 
överenskommen timpeng. 

5.3 Utbildning 

Ockelbo kommun erbjuds möjlighet till utbildningstillfällen för att bibehålla och utveckla en god 
kunskapsnivå gällande inköps- och upphandlingsrättsliga frågor. Kostnad överenskoms i samband 
med varje tillfälle utifrån komplexitet och tidsåtgång.  

5.4 Finansiering 

5.4.1 Fast avgift 
Den fasta avgiften avser upphandlingsstöd i form av genomförande av upphandlingar, rådgivning mm. 
Genomförande eller rådgivning vid direktupphandling genomförs mot timkostnad (se 5.4.2)  
 
Finansiering regleras genom en avgift som avser att finasiera samtliga kostnader för samarbetet och 
upphandlingsfunktionen. Avgiften motsvarar 0,60 % av en upphandlartjänst inklusive kostnad för 
nyttjande av upphandlingsstödsystemet. 
 
Upphandlare 0,60 %  517 000 kronor 
Upphandlingssystem       51 740 kronor 
 
Avgift erläggs månadsvis mot faktura i förskott, dvs i maj erläggs avgiften för juni månad..  

5.4.2 Kostnad direktupphandling 
Direktupphandling genomförs vid behov åt Ockelbo kommun till ett timpris à 850 kr. 
 
Licens för rollen direktupphandlare    2 400 kronor per styck och år* 
*i den fasta avgiften ovan ingår 1 styck licens  
 
Ersättning erläggs efter genomförd direktupphandling mot faktura. 

5.4.3 Justering av avgift/kostnader 
Kostnad för upphandlare justeras årligen utifrån den löneförhandling som sker. Så snart de nya 
lönerna är kända, ska Ockelbo kommun informeras om och godkänna den nya kostnaden. Ny kostnad 
gäller från i informationen angivet datum. 
 
Under den planerade avtalstiden kommer Sandvikens kommun att upphandla ett nytt avtal för 
upphandlingssystem. Om resultatet av detta innebär en förändring av kostnadsbilden för system, 
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licens för direktupphandlare od ska Ockelbo kommun informeras om och godkänna de nya 
kostnaderna. Ny kostnad beräknas gälla från 2020-07-01. 

5.5 Personal 

I händelse av avtalets upphörande med anledning av att Ockelbo kommun ämnar inrätta egen inköps- 
och upphandlingsverksamhet ska i sådant fall den av Sandvikens kommun anställda personalen 
erbjudas verksamhetsövergång. När avtalet upphör att gälla och ingen avsikt att förlänga avtalet 
ytterligare finns, ska verksamhetsövergång gälla om så är möjligt. 

5.6 Force Majeure 
Force Majeure såsom krig, upplopp, pandemi, arbetsinställelse, blockad, eldsvåda, explosion eller 
annat, parterna inte råder över fritar parterna från skyldigheter enligt detta kontrakt i den mån de inte 
kan fullgöras utan oskälig höga kostnader. Strejk eller blockad till följd av att part inte fullgjort sina 
skyldigheter enligt lag eller kollektivavtal gentemot anställd utgör inte befrielsegrund.  
 
Part som vill åberopa befrielsegrund ska utan dröjsmål skriftligen meddela detta till den andra parten 
vid tidpunkt part inser att förhinder att fullgöra kontraktet föreligger. Meddelandet skall ange de 
omständigheter som utgör befrielsegrund. Part ska omedelbart meddela den andra parterna när 
befrielsegrund upphör. Om befrielsegrund föreligger mer än sex (6) månader får vardera part säga 
upp avtalet till upphörande genom skriftligt meddelande till de andra parterna. 

5.7 Övrigt 
Detta avtal samt angivna bilagor utgör parternas överenskommelse och ersätter samtliga skriftliga 
handlingar och muntliga diskussioner som föregått detta avtal. 
 
Ändringar av eller tillägg till detta avtal ska för att vara bindande vara skriftligen samt behörigt 
undertecknade av båda parter. 
 
Part äger inte rätt att överlåta avtalet till annan. 
 
Parts underlåtenhet att i visst fall göra gällande en rättighet enligt detta avtal ska inte innebära att 
parten skall anses ha eftergivit möjligheten att göra gällande rättigheten i annat fall 
 
Skulle någon bestämmelse i avtalet eller del därav vara ogiltigt, ska detta inte innebära att avtalet i sin 
helhet är ogiltigt. Istället ska, i den mån ogiltigheten väsentligen påverkar parternas utbyte av eller 
prestation enligt avtalet, skälig jämkning ske. 

5.8 Tvistelösning 

Tvist med anledning av detta avtal ska i första hand avgöras genom förhandling mellan parterna. Har 
parterna inte löst tvisten inom sextio (60) dagar efter skriftlig påkallande om tvistelösning, äger vardera 
part rätt att hänskjuta tvisten till allmän domstol. 
 

Underskrift 

Sandvikens kommun …….. /……. 2020 Ockelbo kommun …….. /……. 2020 
 
 
 
 
……………………………………………. ……………………………..…………. 
Pär Jerfström   Ann-Katrin Sundelius 
Kommundirektör  Tf Kommunchef 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-04-28 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 77 Dnr 2020/00212  

Samverkansavtal för upphandlingsuppdrag mellan 
Sandvikens kommun och Ockelbo kommun 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Förslag om samverkansavtal för upphandlingsuppdrag mellan Sandvikens 
kommun och Ockelbo kommun godkänns. 
                       

Ärendebeskrivning 
Inköpsorganisationen Inköp Gävleborg avvecklas och länets kommuner 
söker nya lösningar på samarbete inom upphandlingsområdet. Gävle 
kommun bygger en ny inköpsavdelning medan Hälsingekommunerna 
samarbetar i ett nätverk med en decentraliserad organisation. Sandviken 
kommun har sedan tidigare en egen Inköpsavdelning. 
Ockelbo kommun väljer att ingå samverkan med Sandvikens 
Inköpsavdelning. Det ger oss tillgång till upphandlingskompetens och stöd i 
inköpsfrågor. 
Finansiering regleras genom en avgift som avser att finansiera samtliga 
kostnader för samarbetet och upphandlingsfunktionen, exklusive eventuellt 
stöd vid direktupphandlingar.                          

Beslutsunderlag 
Samverkansavtal för upphandlingsuppdrag mellan Sandvikens kommun och 
Ockelbo kommun - förslag                          

Inlägg 
Anna Schönning (S), Linus Gunnarsson (M), Marit Rempling (C) 
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Tekniska enheten 
Hedman, David, 0297-55491 
david.hedman@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-11 

Referens 
KS 2020/00132  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning av fastigheten Hästen 8 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Ockelbo kommun försäljer fastigheten Hästen 8 till ett pris av 300 000 
kronor exklusive anslutningsavgifter och förrättningskostnader till  
Ockelbo Kooperativa Fastigheter AB. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Kommunstyrelsen gav 2015 (§124) kommunkontoret uppdraget att försälja 
Hästen 8 i syfte att skapa kooperativa hyresrätter. Nu vill Ockelbo 
Kooperativa Fastigheter AB förvärva fastigheten för att utföra en 
nybyggnation av 17 kooperativa hyresgästlägenheter på Hästen 8. 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 53 Dnr 2020/00132  

Försäljning av fastigheten Hästen 8 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Ockelbo kommun försäljer fastigheten Hästen 8 till ett pris av 300 000 
kronor exklusive anslutningsavgifter och förrättningskostnader. 
                       

Ärendebeskrivning 
Kommunstyrelsen gav 2015 (§124) kommunkontoret uppdraget att försälja 
Hästen 8 i syfte att skapa kooperativa hyresrätter. Nu vill Ockelbo 
Kooperativa Fastigheter AB förvärva fastigheten för att utföra en 
nybyggnation av 17 kooperativa hyresgästlägenheter på Hästen 8. 
                         

Beslutsunderlag 
Bilaga_Hästen 8 

Inlägg 
Anna Schönning (S), Stig Mörtman (M) 
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Tekniska enheten 
Hedman, Daniel, 0297-55491 
daniel.hedman@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-03-11 

Referens 
KS 2020/00148  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Försäljning - del av fastigheten Prästbordet 1:51 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Ockelbo kommun försäljer del av fastigheten Prästbordet 1:51 till ett pris 
enligt värdering till Martin Gunnarsson, Sustainabil. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Martin Gunnarsson på Sustainabil, har kontaktat kommunen med önskemål 
om att köpa en del av fastigheten Prästbordet 1:51 på Ersbacka. Syftet med 
markköpet är att anlägga en verksamhetslokal för småskalig industri och 
besöksnäring.  
 
Fastigheten anses extra lämplig för verksamhetens art på grund av närheten 
till järnvägsstationen och Ockelbo centrum. 
Tekniska beslutade att ta hjälp av en arkitekt för att utreda om Martin 
Gunnarssons önskemål kan förena sig med kommunens önskemål om att öka 
antalet bostäder i kommunen. Enligt skisserna, är det möjligt att försälja 
marken samtidigt som det finns mark kvar att bygga t ex bostäder på 
(detaljplanen kan behöva ändras). 
                         

Beslutsunderlag 
På fastigheten kommer en lokal som dels inrymmer en serviceverkstad för 
fordon som drivs av förnyelsebara drivmedel, och dels utgörs av en yta 
avsedd för att kunna bli en mötesplats för olika småskaliga evenemang, 
exempelvis konsert, utställning eller möteslokal.  
 
Målgruppen för serviceverkstaden finns i hela landet varför närheten till 
järnvägsstationen är avgörande för att kunder och besökare ska kunna ta sig 
hållbart till och från lokalen. Kunderna spenderar sedan tid på andra 
besöksmål i kommunen under servicetiden. 
 
Målgruppen för den andra delen av verksamheten är främst 
lokalbefolkningens möjligheter till att hitta fler lokaler att nyttja för olika 
kulturella ändamål centralt i Ockelbo.  
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Ockelbo kommun 

Datum 
2020-03-11 

 
KS 3.1.2.2 
2020/00148 

Sida 
2(2) 

 

 

Utformning av byggnad 
Exakt utformning är inte fastställd. Byggnaderna kommer följa de krav som 
ställs i detaljplanen. Rent arkitektoniskt kommer de byggnader som uppförs 
påminna om äldre träladugårdar för att passa in i den omgivande 
kulturmiljön. Inspiration kommer bland annat från den så kallade Ateljén på 
Wij Trädgårdar. Färgsättning i traditionella färgskalor.  
 
Teknisk försörjning 
Idag finns ingen teknisk infrastruktur på fastigheten. V/A behöver anläggas 
liksom framdragning av el och fiber. Pumphus för V/A finns i områdets 
södra del. Elcentral finns vid fastighetens västra del. 
 
En mindre besöksparkering av grus anläggs för att bättre kunna ta hand om 
dagvattnet. Verksamheten beräknas inte ge upphov till ökat industribuller 
eller miljöskadlig verksamhet. 
 
Tidplan 
Om markköp beviljas och bygglov sedan godkänns är planerad byggstart 
sommaren/hösten 2020. 
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Ockelbo Kommun, 816 80 Ockelbo  Södra Åsgatan 30 D  0297-555 00  www.ockelbo.se 
Tekniska  David Hedman  0297-554 91  073-726 29 75  david.hedman@ockelbo.se 
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David Hedman 

Teknisk chef 
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Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 54 Dnr 2020/00148  

Försäljning - del av fastigheten Prästbordet 1:51 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Ockelbo kommun försäljer del av fastigheten Prästbordet 1:51 till ett pris 
enligt värdering. 
 
Joel Strömner (SD) meddelar jäv och deltar inte i handläggningen av 
ärendet. 
                       

Ärendebeskrivning 
Martin Gunnarsson på Sustainabil, har kontaktat kommunen med önskemål 
om att köpa en del av fastigheten Prästbordet 1:51 på Ersbacka. Syftet med 
markköpet är att anlägga en verksamhetslokal för småskalig industri och 
besöksnäring.  
Fastigheten anses extra lämplig för verksamhetens art på grund av närheten 
till järnvägsstationen och Ockelbo centrum. 
Tekniska beslutade att ta hjälp av en arkitekt för att utreda om Martin 
Gunnarssons önskemål kan förena sig med kommunens önskemål om att öka 
antalet bostäder i kommunen. Enligt skisserna, är det möjligt att försälja 
marken samtidigt som det finns mark kvar att bygga t ex bostäder på 
(detaljplanen kan behöva ändras). 
                         

Beslutsunderlag 
Bilaga_Försäljning mark ersbacka 

Inlägg 
Stig Mörtman (M), Marit Rempling (C), Birger Larsson (C) 
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-03-16 

Referens 
KS 2019/00217  
1.1.1.1  

  

 
 [Huvudmottagare]  

 

Svar på medborgarförslag - Rehabiliteringscentrum  

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att starta upp ett 
Rehabiliteringscentrum i kommunen och förslagsvis vid Wij Trädgårdar. 
Under 2018 och 2019 har arbete pågått med ärendet om Wij Trädgårdar. Fr o 
m januari 2019 övertog kommunen skötseln av fastigheter, park, drift och 
skötsel, fastighetsförvaltning och aktuell personal. Beslut om att ta över 
fastigheterna har behandlats.  
Parallellt med detta har fokus under det senast året har varit att nya aktörer 
och entreprenörer som vill driva de kommersiella verksamheterna såsom 
logi, restaurang, konferens och kafé på Wij trädgårdar. 
Vilka verksamheter som kommer att bedrivas inom Wij Trädgårdar kommer 
att klargöras under 2020.  
Information om vad som händer kommer att delges successivt under 2020 på 
Ockelbo kommunen och hemsida Wij. 
                         

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag Rehabiliteringscentrum, inkommen 2019-03-12 
                           

395



396



 

Kommunstyrelsen 

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL 
Sida 
1(1) 

Sammanträdesdatum 
2020-03-31 

 
 

  
 

 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
     

 

§ 58 Dnr 2019/00217  

Svar på medborgarförslag - Rehabiliteringscentrum  
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Medborgarförslaget anses besvarat                       
 

Ärendebeskrivning 
Ett medborgarförslag har inkommit med förslag att starta upp ett 
Rehabiliteringscentrum i kommunen och förslagsvis vid Wij Trädgårdar. 
Under 2018 och 2019 har arbete pågått med ärendet om Wij Trädgårdar. Fr o 
m januari 2019 övertog kommunen skötseln av fastigheter, park, drift och 
skötsel, fastighetsförvaltning och aktuell personal. Beslut om att ta över 
fastigheterna har behandlats.  
Parallellt med detta har fokus under det senast året har varit att nya aktörer 
och entreprenörer som vill driva de kommersiella verksamheterna såsom 
logi, restaurang, konferens och kafé på Wij trädgårdar. 
Vilka verksamheter som kommer att bedrivas inom Wij Trädgårdar kommer 
att klargöras under 2020.  
Information om vad som händer kommer att delges successivt under 2020 på 
Ockelbo kommunen och hemsida Wij.                         

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag Rehabiliteringscentrum, inkommen 2019-03-12 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-04 

Referens 
KS 2020/00250  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av obesvarade medborgarförslag 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med § 32 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska 
medborgarförslag som inte beretts färdigt redovisas. 
 

Medborgarförslag   Svar beräknas 
Kuxaturer till Rönnåsen   Juni 2020 
VA-taxa    Juni 2020 
Trivsammare väntplats   Juni 2020 
Fixar Malte    Juni 2020 
Bättre parkering vid Lingbo förskola  Oktober 2020 
Utökad gatubelysning   Oktober 2020 
                         
 

398



 

 

 
 
Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-04 

Referens 
KS 2020/00251  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Redovisning av obesvarade motioner 

Förslag till beslut 
Redovisningen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
I enlighet med § 31 i arbetsordningen för kommunfullmäktige ska motioner 
som inte beretts färdigt redovisas. 
 

Motion    Svar beräknas 
Väntsalen i stationshuset    Juni 2020 
Avskaffa tiggeri   Juni 2020 
Tillföra internetabonnemang på förtroendevaldas  Juni 2020 
Ipads  
Låt landsbygden få tillbaka sitt billiga drivmedel Oktober 2020 
Stöd till byavakter och föreningar för ökad trygghet Oktober 2020 
Utred arbetstidsförkortning för heltidstjänster inom  Oktober 2020 
äldreomsorgen  
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-04 

Referens 
KS 2020/00238  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Anmälan av medborgarförslag - "Motorgård" till 
Ockelbos ungdomar 

Förslag till beslut 
Medborgarförslaget överlämnas till kommunstyrelsen för beredning. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
Följande medborgarförslag har inkommit: 
”I Ockelbo har vi ett antal ungdomar som idag kör EPA traktorer och 
mopedbilar runt i byn. Ungdomarna har ett väldigt brinnande intresse för 
sina EPA traktorer/mopedbilar men de har ingenstans att hänga och det ger 
med sig att de håller till vid Preem och OK macken sent in på nätterna samt 
med flera andra ställen som kanske övriga invånare inte är så förtjusta i då 
det blir mycket klagomål pga av störningar och nedskräpning. Dessa 
ungdomar skulle bli överlyckliga att få ha en liten s.k "motorgård" som kan 
vara öppen några vardagskvällar och ett par helger i månaden. Där de kan 
mecka med sina bilar, köpa lite fika och bara få vara och spela lite musik. 
Det skulle gynna både ungdomarna och övriga invånare i Ockelbo.”                         

Beslutsunderlag 
Medborgarförslag_motorgård – KS20200511                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunstyrelsen 

400



Ärendenummer: #1751 | (signerad) | Datum: 2020-04-24 16:21 Sida  av 1 3

Medborgarförslag
Ärendenummer: #1751 | (signerad) | 2020-04-24 16:21

1. Förslag

Förslaget

Här skriver du kortfattat vilket beslut du anser att Kommunfullmäktige bör fatta. Om du vill
lämna ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

I ockelbo har vi ett antal ungdomar som idag kör EPA traktorer och mopedbilar runt i byn.
Ungdomarna har ett väldigt brinnande intresse för sina EPA traktorer/mopedbilar men de har
ingenstans att hänga och det ger med sig att de håller till vid Preem och OK macken sent in på
nätterna samt med flera andra ställen som kanske övriga invånare inte är så förtjusta i då det blir
mycket klagomål pga av störningar och nedskräpning.

Dessa ungdomar skulle bli överlyckliga att få ha en liten s.k "motorgård" som kan vara öppen
några vardagskvällar och ett par helger i månaden. Där de kan mecka med sina bilar, köpa lite
fika och bara få vara och spela lite musik. Det skulle gynna både ungdomarna och övriga
invånare i Ockelbo.
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Ärendenummer: #1751 | (signerad) | Datum: 2020-04-24 16:21 Sida  av 2 3

Motivering

Motivera varför du tycker att Kommunfullmäktige skall fatta detta beslut. Om du vill lämna
ditt förslag som fil, så kan du göra det nedan. Skriv i så fall "se bifogad fil" i fältet nedan.

Ungdomarna är framtiden för Ockelbo och det viktigt att ta till vara på dom..

I ockelbo finns inte speciellt mycket att göra för ungdomar. Visst finns det saker att göra men det
kanske inte vänder sig till just den gruppen av ungdomar. Det är viktigt att ta till vara på alla
ungdomars intressen och just EPA /mopedbilar är ett stort intresse bland ungdomarna i Ockelbo.
Jag tror också att vi får bra och fina ungdomar om man vågar satsa, det gäller att ta till vara på
denna grupp nu .Får man ingen respons och uppbackning är det lätt att det spårar ur till slut. I
ockelbo borde det finnas utrymme för att kommun skulle kunna driva en motorgård under
enklare former det behöver inte alltid vara så avancerat. Det finns säkert folk som är villiga att
vara s.k ledare på en sådan gård och som själva kanske har ett brinnande intresse för
motorfordon och framför allt ungdomar. Det finns flertal billiga fastigheter som inte är dyrt att
köpa in för kommunen som kunde vara en motorgård.

Tack för ordet

2. Övrigt

Jag önskar själv presentera mitt förslag vid kommunfullmäktiges sammanträde

Nej

3. Kontaktuppgifter
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Ärendenummer: #1751 | (signerad) | Datum: 2020-04-24 16:21 Sida  av 3 3

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon
-

 E-postadress
agnethabeijner@live.se

 Telefon
-

 Postnummer och ort
816 30 Ockelbo

 Adress
TORGGATAN 14 A

 För- och efternamn
Gun Inger Agneta Sköld Beijner

 Personnummer

Kontaktuppgifter

Signering

Följande parter har signerat detta ärende.

Gun Inger Agneta Sköld BeijnerNamn: 
Person ID: 

2020-04-24 16:21Datum: 
1696C14AC7040FFB6A72069E30CCF2942A8B5A30Signerad checksumma: 
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Stensson, Ann-Sofie, 0297-55514 
Ann-Sofie.Stensson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(2) 

Datum 
2020-04-29 

Referens 
KS 2020/00199  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Reglemente arbetsformer, kompletterande text 
avseende distansmöten 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
Komplettering av Reglemente arbetsformer godkänns  
                       

Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av pågående pandemi med coronavirus och dess smittorisk 
samt att många eventuellt kan komma att bli sjuka har möjlighet till 
deltagande på distans för fullmäktiges och nämndernas ledamöter 
aktualiserats.  

Deltagande på distans finns angivet i gällande Arbetsordning för fullmäktige 
och i Reglemente för arbetsformer. Antal dagar där anmälan om att delta via 
distans skiljer sig mellan olika reglementen. 

Arbetsordning för fullmäktige 

I arbetsordning för fullmäktige finns det angivet att ledamot som önskar 
delta på distans ska senast åtta (8) dagar före sammanträdet anmäla detta till 
kommunkontoret.  

Gällande Reglemente arbetsformer 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två (2) dagar i förväg 
anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli.  

Förslag från Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd/Överförmyndarnämnd 

Förslag till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och 
Överförmyndarnämnden reglementen anges följande bestämmelse, 

Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar (5) i förväg 
anmäla detta till kommunledningskontoret. Under processens gång har 
kommunfullmäktige i Sandvikens kommun ändrat ovanstående text till  

Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till 

kommunledningskontoret.  
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Ockelbo kommun 
Datum 
2020-04-29 

 
KS 2020/00199 

Sida 
2(2) 

 

 

Övervägande  

Vid jämförelse med andra kommuner så finns flera olika alternativ, från en 
dag till åtta dagar. Det är ofta lokala förhållanden som avgör. För att ge 
utrymme i tid föreslås att reglementet ändras till att  

För att få det enhetligt föreslå att Ockelbo kommun korrigerar tidigare 
förslag till beslut till  

Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till 

kommunkontoret. 

Riktlinjer 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars beslutades att 
riktlinjer/instruktioner ska tas fram avseende att styrelsen/nämnden får 
bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ 
nämnden. 

Riktlinjer för distansarbete för kommunstyrelsen och nämnder i Ockelbo 
kommun har utarbetats och behandlas i särskilt ärende. 

                         

Beslutsunderlag 
Reglemente arbetsformer, 2019-05-13, § 37 
                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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1 (7) 

 

MENTE FÖR STYRELSE/NÄMND  

REGLEMENTE FÖR ARBETSFORMER 
KOMMUNSTYRELSE OCH NÄMNDER 
Antagen av kommunfullmäktige 2019-05-13, § 37 

 

Tidpunkt för sammanträden 

1 §  

Styrelsen/nämnden sammanträder på dag och tid som styrelsen/ nämnden bestämmer.  

Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det 
eller om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras 
skriftligen hos ordföranden och inne-hålla uppgift om det eller de ärenden som önskas be-
handlas på det extra sammanträdet.  

Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordförandena om tiden för extra sam-
manträde.  

Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra da-
gen eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.  

Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för 
ett sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snar-
ast underrättas om beslutet.  

 

Kallelse 

2 §  

Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken ordföran-
den eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i nämn-
den längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång tjänstgö-
ringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident.  

Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet. Kallel-
sen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara 
vid sammanträdet senast sex dagar före sammanträdesdagen. Kallelse får ske elektro-
niskt om det inte är olämpligt. Ordföranden bestämmer formen för kallelse.  

I undantagsfall får kallelse ske inom annan tid och/eller på annat sätt.  
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning 
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföran-
den ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.  

 

Offentliga sammanträden 

3 §  

Styrelsen/nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får 
inte hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter 
som omfattas av sekretess.  

 

Sammanträde på distans 

4 §  

Styrelsen/nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närva-
rande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring 
sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika 
villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdes-
handlingar, bild eller ljud.  

Ledamot som önskar delta på distans ska senast två dagar i förväg anmäla detta till sty-
relsens/nämndens kansli. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.  

Styrelsen/nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i 
styrelsen/ nämnden.  

 

Närvarorätt 

5 §  

Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid styrelsens/nämndernas 
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnd får därutöver medge ledamot av sty-
relsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den utsträckning nämnden beslutar rätt att få 
sin mening antecknad i protokollet.  

Härutöver får styrelsen/nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersät-
tare i nämnden att närvara vid sammanträde med styrelsen/nämnden för att lämna upp-
lysningar. Även anställd i kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om 
styrelsen/nämnden beslutar det, får den som kallats delta i överläggningarna.  

Styrelsen/nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämn-
dens sammanträden.  
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Ordförande 

6 §  

Det åligger ordföranden  

1. att leda styrelsens/nämndens arbete och sammanträden,  
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,  
3. kalla ersättare,  
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i styrelsen/nämnden 

vid behov är beredda,  
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i styrelsen/nämnden,  
6. bevaka att styrelsens/nämndens beslut verkställs.  

Härutöver åligger det styrelsens ordförande att under styrelsen  

1. ha uppsikt över kommunens hela nämndförvaltning,  
2. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för kommunens utveckling och eko-

nomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ i dessa frågor,  
3. främja samverkan mellan styrelsen, kommunens övriga nämnder och fullmäktige 

samt  
4. representera styrelsen vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser och sam-

manträden om inte styrelsen bestämt annat i ett särskilt fall.  
 

Presidium 

7 §  

Styrelsens/nämndernas presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. Viceord-
förandena ska biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den 
mån ordföranden anser att det behövs.  

 

Ersättare för ordförande och vice ordförande 

8 §  

Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. 
Tills valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i styrel-
sen/nämnden längst tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordfö-
randens uppgifter av den äldste av dem.  

Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag 
under en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets upp-
gifter.  
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Kommunalråd 

9 §  

Sedan val av kommunstyrelsen skett utser fullmäktige bland styrelsens ledamöter ett 
kommunalråd.  

Valet sker vid första sammanträdet efter det att val av fullmäktige hållits i hela landet.  

Fullmäktige beslutar om kommunalrådens uppgifter, ansvarsområden och tjänstgörings-
grad.  

 

Förhinder 

10 §  

En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett samman-
träde, ska snarast anmäla detta till styrelsens/nämndens sekreterare eller någon annan 
anställd vid styrelsens kansli. Kansliet ska underrätta den ersättare som står i tur om att 
denne ska tjänstgöra.  

 

Ersättares tjänstgöring 

11 §  

Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en er-
sättare tjänst-göra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänst-
göra och som inte redan har kallats in. En ledamot som inställer sig under ett pågående 
sammanträde har rätt att tjänstgöra även om en ersättare trätt i ledamotens ställe.  

Ersättarna ska, om dessa inte valts proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som full-
mäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de ta-
gits upp i fullmäktiges protokoll från valet.  

Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna. 

En ersättare som börjat tjänstgöra har alltid företräde till tjänstgöring framför annan ersät-
tare. Ersättaren tjänstgör under pågående ärende även om ordinarie ledamot återkom-
mer. Ordinarie ledamot återgår som tjänstgörande ledamot när handläggningen av aktuellt 
ärende är avslutad. 

 

Jäv, avbruten tjänstgöring 

12 §  

En ledamot som inte deltar i handläggningen av ett ärende på grund av jäv bör lämna sin 
plats under handläggningen av ärendet. 
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När en ledamot inte deltar i handläggningen av ett ärende på grund av jäv ska en ersät-
tare gå in som ledamot i aktuellt ärende. Den jävige ledamoten återgår som tjänstgörande 
ledamot när handläggningen av aktuellt ärende är avslutad. 

 
Yrkanden 

13 §  

När styrelsen/nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden 
igenom de yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har 
uppfattats korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får 
inte något yrkande ändras eller läggas till, om inte styrelsen/nämnden enhälligt beslutar 
att medge det.  

Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande av-
fatta det skriftligt. 

 

Deltagande i beslut 

14 §  

En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas.  

En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om styrel-
sen/nämnden fattar det med acklamation.  

 

Initiativrätt 

15 §  

Varje ledamot i nämnd får väcka ärenden i nämnden. 

Ärenden ska vara skriftliga och undertecknade av en eller flera ledamöter.  
Ett ärende kan bara behandlas i sak i nämnden om det ligger inom nämndens befogen-
hetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma ärende.  
Ett ärende väcks vid ett sammanträde med nämnden.  
En ersättare i nämnden får väcka ett ärende bara när ersättaren tjänstgör som ledamot 
vid ett sammanträde. 
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Reservation 

16 §  

Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera reservationen 
ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före den tid-
punkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid omedelbar 
justering.  

 

Justering av protokoll 

17 §  

Protokollet ska justeras av ordföranden och en ledamot.  

Styrelsen/nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. Pa-
ragrafen ska redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en le-
damot.  

 

Kungörelse och tillkännagivanden av föreskrifter m m 

18 §  

Styrelsen och nämnderna ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvars-
området kungörs enligt gällande bestämmelser.  

Nämnderna ska underrätta styrelsen om ändringen och dess innehåll så snart en uppda-
tering av den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  

 

Delgivningsmottagare 

19 §  

Delgivning med styrelsen/nämnden sker med ordföranden, (kommunchef), förvaltnings-
chefen eller annan anställd som styrelsen/ nämnden beslutar.  

 

Undertecknande av handlingar 

20 §  

Skrivelser, avtal och andra handlingar från styrelsen/nämnden ska på styrelsens/nämn-
dens vägnar undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av sekreteraren. Vid förfall 
för ordföranden inträder vice ord-föranden och vid förfall för denne den ledamot som sty-
relsen utser.  
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Styrelsen/nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av styrel-
sen/nämnden lämnade direktiv underteckna handlingar på styrelsens/nämndens vägnar. 
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekom-
mande fall, kontrasigneras av den som utses därtill.  

 

Utskott 

21 §  

Inom kommunstyrelsen ska det finnas ett ekonomiutskott, ett personalutskott, ett tillväxtut-
skott och de utskott i övrigt som kommunstyrelsen väljer att inrätta. I de fall utskott inrättas 
i nämnd gäller tillämpliga delar av nedan angivna principer för utskott.  

Utskotten ska bestå av 3 - 5 ledamöter och 3 - 5 ersättare. 

Styrelsen/nämnden väljer för den tid styrelsen/nämnden bestämmer bland utskottets leda-
möter en ordförande och en vice ordförande. 

Om ordföranden i utskottet på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
sitt uppdrag för en längre tid får styrelsen/nämnden utse en annan ledamot i utskottet som 
ersättare för ordföranden fullgöra dennes uppgifter. 

Ersättare får närvara och yttra sig vid utskottets sammanträden. 

Avgår en ledamot eller en ersättare i utskottet, som inte utsetts vid proportionellt val, ska 
fyllnadsval snarast förrättas. 

Utskotten medges rätt att till sina sammanträden adjungera företrädare för fullmäktigepar-
tier som inte är representerade i utskottet. Även inte tjänstgörande ersättare i utskotten 
kan adjungeras om de fungerar som sitt partis företrädare. 

Utskotten sammanträder på dag och tid som varje utskott bestämmer. Sammanträden ska 
också hållas när ordföranden anser att det behövs eller när minst tre ledamöter begär det. 

Utskottet får handlägga ärenden bara när mer än hälften av ledamöterna är närvarande. 
Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.  

De ärenden som ska avgöras av styrelsen/nämnden i dess helhet ska beredas av utskot-
tet om beredning behövs. Ordförande eller för sakområdet ansvarig chefstjänsteman över-
lämnar sådana ärenden till utskottet. När ärendet beretts ska utskotten lägga fram förslag 
till beslut. 

Vad som i övrigt föreskrivs om kallelse till sammanträde, anmälan av hinder att närvara 
vid sammanträde och inkallande av ersättare samt i fråga om jäv, förfarandet vid fattande 
av beslut, protokollföring, protokollets innehåll och justering samt reservation gäller i till-
lämpliga delar även utskott. För beslutsförhet i utskott erfordras att mer än hälften av leda-
möterna är närvarande. 

Utskott får från styrelsens/nämndernas, beredningar och tjänstemän infordra de yttranden 
och upplysningar som behövs för att utskottet ska kunna fullgöra sina uppgifter. 
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§ 73 Dnr 2020/00199  

Reglemente arbetsformer 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
Komplettering av Reglemente arbetsformer godkänns.  
                      

Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av pågående pandemi med coronavirus och dess smittorisk 
samt att många eventuellt kan komma att bli sjuka har möjlighet till 
deltagande på distans för fullmäktiges och nämndernas ledamöter 
aktualiserats.  

Deltagande på distans finns angivet i gällande Arbetsordning för fullmäktige 
och i Reglemente för arbetsformer. Antal dagar där anmälan om att delta via 
distans skiljer sig mellan olika reglementen. 

Arbetsordning för fullmäktige 
I arbetsordning för fullmäktige finns det angivet att ledamot som önskar 
delta på distans ska senast åtta (8) dagar före sammanträdet anmäla detta till 
kommunkontoret.  
 
Gällande Reglemente arbetsformer 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast två (2) dagar i förväg 
anmäla detta till styrelsens/nämndens kansli.  
 
Förslag från Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd/Överförmyndarnämnd 
Förslag till Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och 
Överförmyndarnämnden reglementen anges följande bestämmelse, 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast fem dagar (5) i förväg 
anmäla detta till kommunledningskontoret. Under processens gång har 
kommunfullmäktige i Sandvikens kommun ändrat ovanstående text till:  
Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till 

kommunledningskontoret.  

Övervägande  
Vid jämförelse med andra kommuner så finns flera olika alternativ, från en 
dag till åtta dagar. Det är ofta lokala förhållanden som avgör. För att få det 
enhetligt föreslå att Ockelbo kommun korrigerar tidigare förslag till beslut 
till: 
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Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till 

kommunkontoret. 

 

Riktlinjer 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 31 mars beslutades att 
riktlinjer/instruktioner ska tas fram avseende att styrelsen/nämnden får 
bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans i styrelsen/ 
nämnden. 
 
Riktlinjer för distansarbete för kommunstyrelsen och nämnder i Ockelbo 
kommun har utarbetats och behandlas i särskilt ärende.                         

Beslutsunderlag 
Reglemente arbetsformer, 2019-05-13, § 37 
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 Kommunfullmäktige 

 

Extra ersättare och möjlighet att delta på distans för 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och 
Överförmyndarnämnd 

Förslag till beslut 
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige 
1. Antalet ersättare i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd utökas 

med ett antal om tre (3) avseende representanter från Ockelbo kommun. 
2. Antalet ersättare i Överförmyndarnämnden utökas med ett antal om en 

(1) avseende representanter från Ockelbo kommun. 
3. Utse xx, xx och xx till ersättare i Västra Gästriklands 

samhällsbyggnadsnämnd 
4. Utse XX till ersättare i överförmyndarnämnden. 
5. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och 

Överförmyndarnämnden reglementen kompletteras med följande: 
”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- 
och bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga 
deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så 
beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud. 
Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till 
kommunledningskontoret. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på 
distans i nämnden.” 

6. Beslut enligt punkt 1–4 innebär ingen ändring i reglementen och gäller 
tills nytt beslut fattas. 

7. Besluten gäller från och med den 1 juni 2020.  
                       

Sammanfattning av ärendet 
Mot bakgrund av pågående pandemi med coronavirus har Sandvikens 
kommun beslutat om att ändra antalet ersättare samt möjlighet att delta på 
distans. Grunden är att säkerställa en fungerande nämndprocess.  
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Ockelbo kommun 
Datum 
2020-04-29 

 
KS 2020/00209 

Sida 
2(2) 

 

 

Extra ersättare 
Genom att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och 
Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd mellan Hofors, Ockelbo 
och Sandviken behöver respektive kommun anta samma förändringar av 
reglemente.  
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd består idag av 11 ledamöter 
och 11 ersättare, varav Sandvikens kommun utser 5 ledamöter och ersättare, 
Hofors 3 ledamöter och ersättare och Ockelbo 3 ledamöter och ersättare.  
Förslaget är att utöka antalet ersättare till ett antal om 22. Utökning medför 

5 extra ersättare för Sandvikens kommun och 3 extra för Hofors kommun 

respektive Ockelbo kommun. 

Överförmyndarnämnden består idag av fem ledamöter och 3 ersättare. Varav 
tre ordinarie och en ersättare från värdkommunen Sandviken samt en 
ordinarie och en ersättare från vardera Hofors och Ockelbo kommuner.  
Förslaget är att utöka antalet ersättare till ett antal om 6. Utökning medför 

en extra ersättare för vardera kommunen 

Distansmöten 
Mot bakgrund av pågående pandemi med coronavirus och dess smittorisk 
samt att många eventuellt kan komma att bli sjuka föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar att införa möjligheten till deltagande på distans 
för ledamöter i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och 
Överförmyndarnämnden. 
Förslag om ändring i ovan nämnders reglementen, 
”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Ledamot som önskar delta på distans ska snarast anmäla detta till 
kommunledningskontoret. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans. 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden.” 
Det är inte rättsligt prövat om samtliga deltagare i ett nämndssammanträde 

kan delta på distans. 

Fullmäktige- och nämndsmöten kan inte hållas per telefon eller genom så 

kallade per capsulam beslut (cirkulerat mötesprotokoll för underskrift).…                         

Beslutsunderlag 
Reglemente Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 
kommunfullmäktige 2019-09-30, § 84 
Reglemente Överförmyndarnämnden Västra Gästrikland                          

Beslutet ska skickas till 
Kommunfullmäktige 
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Reglemente för Sandviken, Hofors och Ockelbo kommuners 
gemensamma överförmyndarnämnd. 
 
Överförmyndarnämnden är gemensam nämnd för Sandviken, Hofors och Ockelbo, 
kommuner. Sandvikens kommun är värdkommun för den gemensamma 
nämnden. Nämnden och dess förvaltning ingår i Sandvikens kommuns organisation. 
Sandvikens kommun är arbetsgivare för all personal i förvaltningen. 
 
NÄMNDENS UPPGIFTER 
1 § 
Nämnden ansvarar för att den för kommunerna gemensamma överförmyndarverksamheten 
bedrivs i enlighet med reglerna i föräldrabalken och andra författningar som reglerar frågor 
knutna till överförmyndarverksamhet.  
Nämnden har också det ansvar för ärenden som enligt lag (2005:429) om god man 
för ensamkommande barn stadgas för överförmyndaren. 
Utöver vad som följer av lagar och förordningar gäller detta reglemente och det 
mellan kommunerna ingångna samverkansavtalet. 
 
NÄMNDENS ÖVRIGA VERKSAMHETER 
 
Personalpolitik 
2 § 
Nämnden har arbets- och arbetsmiljöansvar för arbetstagare inom nämndens 
verksamhetsområde.  
 
Personuppgiftsansvar 
3 § 
Nämnden är personuppgiftsansvarig för behandling av personuppgifter enligt 
personuppgiftslagen. 
 
Nämndens ställning 
4 § 
Nämnden fattar beslut för Sandvikens kommun och ingår avtal för Sandvikens 
kommuns räkning. Sandvikens kommun har därför att hantera och svara för civilrättsliga 
krav som en utomstående part kan komma att ställa på grund av avtal som 
nämnden ingått. 
Sandvikens kommun har regressrätt mot Hofors och Ockelbo kommuner, i anledning av 
civilrättsliga krav som riktas mot Sandvikens kommun enligt första 
stycket. 
Den gemensamma nämnden är part vid laglighetsprövning och den enskildes 
motpart vid förvaltningsbesvär. 
 
Processbehörighet 
5 § 
Nämnden får själv eller genom ombud föra de samverkande kommunernas talan i 
alla mål och ärenden inom nämndens ansvarsområde. Nämnden äger i sådana mål 
och ärenden rätt att på kommunens vägnar träffa överenskommelse om betalning av 
fordran, anta ackord, ingå förlikning och sluta avtal. 
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Annan verksamhet 
6 § 
Nämnden har vidare ansvar för 
att information lämnas om nämndens verksamhet; 
regelreformering och regelförenkling inom nämndens verksamhet 
 
ANSVAR OCH RAPPORTERINGSSKYLDIGHET 
7 § 
Nämnden ska samråda med berörda kommunala nämnder i de samverkande 
kommunerna samt med andra myndigheter och berörda enskilda organisationer. 
Nämnden ska se till att verksamheten bedrivs i enlighet med de mål och riktlinjer 
som fullmäktige i Sandvikens kommun har bestämt, föreskrifter i lagar och 
förordningar, bestämmelser i detta reglemente och samverkansavtal. 
Nämnden ska delårsvis till respektive fullmäktige rapportera hur verksamheten utvecklas och 
hur den ekonomiska ställningen är under budgetåret. 
 
NÄMNDENS ARBETSFORMER 
Sammansättning 
8 § 
Nämnden består av 5 ledamöter och 3 ersättare. 
Sandvikens kommun utser 3 ledamöter och 1 ersättare. 
Hofors kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare. 
Ockelbo kommun utser 1 ledamot och 1 ersättare. 
Sandvikens kommun utser ordförande och vice ordförande. 
 
Ersättarnas tjänstgöring 
9 § 
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde eller att vidare 
delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt ledamoten 
tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Om det inte finns någon ersättare närvarande från den frånvarande ledamotens 
kommun ska ersättare från samma parti som den ordinarie ledamoten tjänstgöra i 
ledamotens ställe. Saknas ersättare från samma parti ska ersättare inträda för 
tjänstgöring i den ordning övriga partier är representerade i nämnden. En ersättare 
som har börjat tjänstgöra har dock företräde före annan ersättare oberoende av 
turordningen. 
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra 
även om en ersättare har trätt in i ledamotens ställe. 
 
10 § 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett 
ärende får åter tjänstgöra sedan ärendet har handlagts. 
 
 
Inkallande av ersättare 
11 § 
En ledamot som är hindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, skall snarast anmäla detta nämndens kansli. Det åligger den ledamot som 
planerar att vara frånvarande att underrätta den ersättare som står i tur att tjänstgöra om att 
hon/han ska tjänstgöra vid sammanträdet. 
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Ersättare för ordföranden 
12 § 
Om varken ordföranden eller en vice ordförande kan delta i ett helt sammanträde 
eller i en del av ett sammanträde fullgör den till tjänsteåldern äldste ledamoten 
ordförandens uppgifter. Vid lika tjänsteålder fullgör den till levnadsåldern äldste 
ledamoten dessa uppgifter. 
Om ordföranden på grund av sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
uppdraget för en längre tid får nämnden utse en annan ledamot att vara ersättare för 
ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter. 
 
Sammanträdena 
 
Tidpunkt 
13 § 
Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer. Nämnden 
sammanträder i Sandvikens kommun om inte nämnden själv bestämmer annat. 
 
Kallelse 
14 § 
Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. 
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt, senast fem dagar före sammanträdesdagen, 
tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som får närvara vid 
sammanträdet. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingarna som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas 
kallelsen. 
I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde skall 
den till tjänsteåldern äldste ledamoten göra detta. Vid lika tjänsteålder fullgörs 
uppgiften av den till levnadsåldern äldste ledamoten. 
Ersättarna ska tillställas kallelse till alla sammanträden med nämnden. Ersättare 
har närvarorätt när de inte tjänstgör. 
 
Ordföranden 
15 § 
Det åligger nämndens ordförande att 
med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för verksamhetens utveckling 
och ekonomiska intressen samt effektiviteten i verksamheten och ta initiativ 
i dessa frågor främja samverkan mellan nämnden och de samverkande kommunernas 
övriga nämnder; och representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter, konferenser 
och sammanträden om inte nämnden bestämt annat i ett särskilt fall. 
Nämndens ordförande får närvara vid sammanträde med de nämnder som 
respektive fullmäktige angivit i ett särskilt beslut. Ordföranden får därvid delta i 
överläggningarna men inte i besluten. Närvarorätten gäller inte ärenden som rör 
myndighetsutövning mot någon enskild. 
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Protokoll 
16 § 
Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot. 
Nämnden kan beslut att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart. 
Paragrafen bör redovisas skriftligt innan nämnden justerar den. 
Nämndens protokoll ska anslås på varje samverkande kommuns anslagstavla. 
Nämndens kansli har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll har anslagits 
på de olika anslagstavlorna. Anslagstiden räknas från dagen för när ett protokoll sist 
blivit anslaget på någon av kommunernas anslagstavla. 
 
Reservation 
17 § 
Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas före 
justeringen av protokollet. 
 
Delgivning 
18 § 
Delgivning med nämnden sker med ordföranden, nämndens sekreterare eller annan 
anställd som nämnden bestämmer. 
 
Undertecknande av handlingar 
19 § 
Handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska undertecknas av 
ordföranden. Vid förfall för ordföranden gäller vad nämnden i delegationsordning 
anger. 
 
Revision 
20 § 
Nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de samverkande 
kommunerna. Fråga om ansvarsfrihet för nämnden ska prövas av fullmäktige i var 
och en av de samverkande kommunerna. Det är enbart fullmäktige i den kommun 
som valt personen i fråga som vid vägrad ansvarsfrihet kan besluta om entledigande 
av den förtroendevalde från uppdraget. 
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Tillsammans skapar vi framtidens samhälle i Hofors, Ockelbo och Sandviken. 
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Reglemente för Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 
Antagen av kommunfullmäktige i Hofors 2019-09-17 § 78 
Antagen av kommunfullmäktige i Ockelbo 2019-09-30 § 84 
Antagen av kommunfullmäktige i Sandviken 2019-09-23 § 140 
Utöver vad som föreskrivs i kommunallagen gäller bestämmelserna i detta 
reglemente samt det ingångna samverkansavtalet mellan kommunerna för 
den gemensamma nämnden.  
Sandvikens kommun är värdkommun och den gemensamma nämnden ingår i 
Sandvikens kommuns organisation. 

Nämndens uppgifter 

§ 1 Verksamhetsområde  
Den gemensamma nämnden fullgör de samverkande kommunernas uppgifter 
enligt: 

Miljö- och livsmedelsområdet 
• De uppgifter som enligt miljölagstiftningen ankommer på kommunen 

som tillsynsmyndighet enligt svensk lagstiftning och EU-lagstiftning. 
• De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den 

kommunala nämnden inom miljö- och hälsoskyddsområdet. 
• De uppgifter som enligt livsmedelslagstiftningen ankommer på 

kommunen som kontrollmyndighet enligt svensk lagstiftning och 
EU-lagstiftning. 

• Uppgifter enligt Lag om foder och animaliska biprodukter. 
• De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den 

kommunala nämnden inom livsmedels- och foderkontrollområdet. 
• Beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor inom 

miljöområdet. 

Plan- och byggområdet 
• Nämnden är kommunernas byggnadsnämnd i enlighet med plan- och 

bygglagstiftningen inom svensk lag och EU-lagstiftning. 
• De övriga uppgifter som enligt författning ska fullgöras av den 

kommunala nämnden inom plan- och byggväsendet. 
• Beredning och planering i samhällsbyggnadsfrågor såsom den 

kommunala fysiska planeringen avseende detaljplaner och 
områdesbestämmelser. 

• Nämnden får anta en detaljplan som inte är av stor vikt eller har 
principiell betydelse.  

• På uppdrag av respektive kommun svara för kommunens strategiska 
arbete för samhällsutveckling såsom fysisk översiktsplanering och 
bostadsförsörjningsprogram. 
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• Prövning och tillsyn enligt Lag med särskilda bestämmelser om 
gaturenhållning och skyltning. 

• Bevakning av det allmännas intresse enligt fastighetsbildnings-, 
anläggnings- och ledningsrättslagarna. 

Geografisk information 
• Hålla kommunernas primärkartor. 
• Mät-, kart- och beräkningsverksamhet. 
• Ansvara för utveckling och samordning av kommunernas geografiska 

informationssystem (GIS). 
• Ansvara för adressättning enligt Lag om lägenhetsregister. 

Trafik  
• Nämnden är kommunernas trafiknämnd i enlighet med 

trafiklagstiftningen med ansvar för bland annat lokala 
trafikföreskrifter och prövning av parkeringstillstånd enligt 
trafikförordning. 

• Flyttning av fordon enligt Lag om flyttning av fordon i vissa fall. 
• Kommunernas ansvar enligt Sjötrafikförordning. 
• Samråd enligt Svävarfartsförordning. 

Övriga områden 
• Kommunens uppgifter enligt Lag om tobak och liknande produkter 
• Kommunens uppgifter enligt Lag om handel med vissa receptfria 

läkemedel. 
• Kommunens uppgifter enligt Strålskyddslag. 
• Kommunens uppgifter enligt Lag om sprängämnesprekursorer. 
• På uppdrag av respektive kommun svara för strategiskt miljöarbete.  
• Ansvar för kommunal energi- och klimatrådgivning inom ramen för 

åtagandet enligt Förordning om bidrag till kommunal energi- och 
klimatrådgivning. 

• Ansvar för att samordna kommunernas klimatanpassningsarbete. 
• Nämnden är kommunernas naturvårdsorgan. 
• Ansvar för kalkning (åtgärder vid försurning). 
• Ansvar för uppgifter rörande bostadsanpassningsbidrag enligt Lag 

om bostadsanpassningsbidrag. 

För Sandvikens och Hofors kommuner 
Ansvara för: 

• Skyddsjakt enligt Jaktförordning. 

För Sandviken och Ockelbo kommuner 
Ansvara för: 

• Beredning och namnsättning av allmänna platser och gator. 

För Hofors kommun 
Svara för:  

• Kommunens kontakt mot Region Gävleborg i färdtjänst- och 
riksfärdtjänstsfrågor. 

För Sandvikens kommun 
Ansvara för: 

• Kommunens uppgifter enligt Lag om färdtjänst och Lag om 
riksfärdtjänst samt för anordnande av skolskjutsar enligt Skollag. 

• Bidrag till enskild väghållning och vägföreningar. 
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• Yttranden enligt ordningslagen rörande användning av offentlig plats. 
Svara för:  

• Samråd och samordning med Region Gävleborg kring kollektivtrafik. 
• Kommunal lantmäterimyndighet med ansvar i enlighet med Lag om 

kommunal lantmäterimyndighet. 

Nämnden ska inom sitt ansvarsområde: 
Nämnden ska uppmärksamt följa den allmänna utvecklingen inom 
kommunerna och dess närmaste omgivning samt ta de initiativ som behövs i 
frågor om planläggning, byggande och fastighetsbildning. Nämnden ska 
verka för en god bebyggd miljö samt en god stads- och 
landsbygdsutveckling. 
Nämnden ska i sitt arbete beakta miljö-, likabehandlings-, jämställdhets-, 
integrations-, mångfalds- och folkhälsofrågor, frågor som rör personer med 
funktionsnedsättning samt intentionerna i Förenta Nationernas 
barnkonvention. 
Nämndens förvaltning ska delta i respektive kommuns krisorganisation 
utifrån respektive kommuns behov och de möjligheter som ges enligt lag. 
Nämnden ska samarbeta med myndigheter, organisationer och enskilda 
vilkas arbete och intressen rör nämndens verksamhet. 
Nämnden ansvarar för att informera externt och internt inom 
verksamhetsområdet samt att allmänhet och företag får den service som 
anges i förvaltningslagen.  

Övriga uppgifter 
Nämnden ska ansvara för de uppgifter som med stöd av lag eller annan 
författning överlämnas från statliga myndigheter och som 
kommunfullmäktige i respektive kommun beslutar ska ligga inom nämndens 
verksamhetsområde. Nämnden ska i övrigt fullfölja de uppdrag som 
respektive kommunfullmäktige ger nämnden.  

§ 2 Ledning, styrning och uppföljning  
Den gemensamma nämnden ska leda och samordna verksamheten inom 
nämndens ansvarsområde. Nämnden ska utforma övergripande mål, 
riktlinjer och ramar för styrning av verksamheten samt ansvara för att de, av 
respektive kommun-fullmäktige, fastställda målen för verksamheten 
efterlevs.  
Nämnden ska övervaka efterlevnaden av de lagstiftningar som reglerar 
nämndens ansvarsområde och med stöd av dessa meddela föreskrifter och 
beslut. Nämnden ansvarar för reformering av sitt regelbestånd.  
Nämnden ska arbeta med kvalitetsarbete och ta till vara de möjligheter som 
lagstiftningen ger till att förenkla och underlätta för den enskilde. 
Information, råd och upplysning ska vara en naturlig del av verksamheten. 
Nämnden ska särskilt följa utvecklingen inom sitt verksamhetsområde och ta 
de initiativ som behövs och i det arbetet ta nödvändiga kontakter samt 
samarbeta med andra myndigheter, organisationer och enskilda vars 
verksamhet berörs.  
Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde avge de yttranden och lämna de 
upplysningar som begärs av kommunfullmäktige, kommunstyrelse, annan 
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nämnd eller kommunalförbund i någon av de samverkande kommunerna. På 
samma sätt ska nämnden svara på remisser och avge yttranden i övrigt inom 
sitt verksamhetsområde som inte är av strategisk eller kommunövergripande 
betydelse. 
Nämnden får tillämpa och efter delegation ändra taxor i enlighet med av 
respektive fullmäktige fastställda beslut.  
Nämnden ska tillse att den löpande förvaltningen sköts rationellt och 
ekonomiskt samt i enlighet med de föreskrifter som kan finnas i lag eller 
förordning eller som bestämmelse i detta reglemente. Nämnden kan 
omfördela medel som anslagits till nämnden inom den budgeterade 
verksamhetsvolymen och av respektive fullmäktige beslutad beloppsram och 
andra riktlinjer.  
Ärenden i nämnden får väckas av medlem i den gemensamma nämnden 
genom framställan från respektive kommunfullmäktige eller 
kommunstyrelse.  
Nämnden ska samråda med medlemmarna innan beslut fattas om att ändra 
befintlig verksamhet eller om ändringen är av principiell beskaffenhet, av 
större ekonomisk betydelse eller annars av större vikt.  
Ledamöterna i de fullmäktige som är medlemmar i nämnden äger rätt att 
ställa frågor och interpellationer inom nämndens verksamhetsområde.  

§ 3 Nämndens ställning 
Nämnden fattar beslut i Sandvikens kommun och ingår avtal för Sandvikens 
kommuns räkning. Sandvikens kommun har därför att hantera och svara för 
civilrättsliga krav som en utomstående part kan komma att ställa på grund av 
annat avtal som nämnden ingått. Sandvikens kommun har regressrätt mot 
övriga samverkande parter med anledning av eventuella civilrättsliga krav 
som riktas mot Sandvikens kommun enligt ovanstående. 
Nämnden ansvarar för myndighetsutövning inom sitt verksamhetsområde 
Nämnden får själv eller genom ombud föra de samverkande kommunernas 
talan i mål och ärenden inom sitt verksamhetsområde. Nämnden äger i 
sådana mål och ärenden rätt att på kommunernas vägnar träffa 
överenskommelse om betalning av fordran, anta ackord, ingå förlikning och 
sluta andra avtal. 
Kommunmedlemmar i de samverkande kommunerna har rätt att få 
lagligheten av nämndens beslut prövad enligt bestämmelserna i 
kommunallagen. 

§ 4 Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige 
Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet. Nämnden ska två 
gånger per år redovisa till respektive fullmäktige hur de har fullgjort de 
uppdrag som full-mäktige har lämnat till dem i reglementet. 
Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur de uppdrag som 
delegerats till den fullgjorts. 
Redovisningen ska ske enligt riktlinjer som fastställts av respektive 
fullmäktige. Redovisningen lämnas till respektive kommunstyrelse. 
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Nämnden ska tillse att respektive kommunstyrelse får rapporter om den 
ekonomiska ställningen och hur verksamheten utvecklas enligt 
överenskommen plan samt till respektive fullmäktige årligen lämna en 
redogörelse över föregående års verksamhet.  

§ 5 Arkiv  
Nämnden är ansvarig för vård och förvaring av verksamhetens 
arkivhandlingar enligt Sandvikens kommuns arkivreglemente.  

§ 6 Förvaltningsorganisation 
Under nämnden lyder en förvaltning benämnd Västra Gästriklands samhälls-
byggnadsförvaltning. Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig 
och ändamålsenlig med hänsyn till av fullmäktige fastställda mål och 
styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten. 

§ 7 Personalansvar 
Nämnden har arbetsgivar- och arbetsmiljöansvar för förvaltningens personal. 
Nämnden ska inom sin verksamhet ansvara för frågor rörande förhållandet 
mellan nämnden som arbetsgivare och dess arbetstagare, förutom i frågor 
inom kommun-styrelsens ansvarsområde. 

§ 8 Personuppgifter 
Nämnden är inom sin verksamhet personuppgiftsansvarig enligt 
Europaparlamentets och Rådets förordning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 (”Dataskyddsförordningen”) samt nationell lagstiftning i anslutning till 
Dataskyddsförordningen.  
Nämnden ska utse ett dataskyddsombud. 
Dataskyddsombudet ska rapportera till personuppgiftsansvarig nämnd. 
Nämnden är i sin roll som personuppgiftsbiträde till andra nämnders 
behandling av personuppgifter skyldig att följa Dataskyddsförordningen 
samt nationell lagstiftning i anslutning till dataskyddsförordningen och 
instruktioner från personuppgiftsansvarig nämnd. Nämnden ska vidta 
samtliga åtgärda som anges i Artikel 28 Dataskyddsförordningen. 
Dataskyddsombudet ska rapportera personuppgiftsbiträdesfrågor till 
förvaltningschef. 

§ 9 Sammansättning  
Nämnden består av 11 ledamöter och 11 ersättare, varav Sandvikens 
kommun utser 5 ledamöter och ersättare, Hofors 3 ledamöter och ersättare 
och Ockelbo 3 ledamöter och ersättare. 
Nämnden ska ha en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande 
som utses av Sandvikens kommunfullmäktige. Ordföranden ska komma från 
Sandviken. Förste vice respektive andre vice ordföranden ska komma från 
Hofors och Ockelbo. 
Nämnden beslutar själv om utskott ska inrättas. Inrättas inget utskott ska 
nämnden ha ett presidium som består av ordförande och de två vice 
ordförandena.  
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§ 10 Mandatperiod 
Den första mandatperioden för den gemensamma nämnden ska löpa från och 
med den 1 april 2016 till och med den 31 december 2018. Därefter ska 
mandatperioden vara 4 år från och med den 1 januari året efter det att 
allmänna val hållits i hela landet. 

§ 11 Presidieberedning  
Om nämnden har ett presidium enligt 9 § ska de ärenden som ska avgöras av 
nämnden i dess helhet beredas av presidiet om beredning behövs. Presidiet 
be-stämmer dag och plats för sina sammanträden. Protokoll behöver inte 
föras från presidieberedningen. 

§ 12 Utskott 
Vid behov har nämnden rätt att inrätta ett utskott. Ett utskott är en mindre del 
av den beslutande nämnden med särskild uppgift som ska definieras av 
nämnden. 
Om nämnden inrättar ett utskott beslutar den om antal ledamöter och 
ersättare. Nämnden väljer för den tid nämnden bestämmer bland nämndens 
ledamöter, en ordförande samt en förste och en andre vice ordförande. 
Utskottet sammanträder på tid och plats som det själv bestämmer. Utskottet 
sammanträder när ordföranden anser att det behövs eller när minst två 
ledamöter begär det. I övrigt ska vad som föreskrivs för nämnden i dess 
reglemente om arbetsformer även gälla för utskottet i tillämpliga delar. 

§ 13 Ordförande 
Det åligger nämndens ordförande att med uppmärksamhet följa frågor av 
betydelse för verksamhetens utveckling och ekonomiska intressen samt 
effektiviteten i verksamheten. Ordförande ska vidare ta initiativ i dessa 
frågor samt främja sam-verkan mellan nämnden och de samverkande 
kommunernas övriga nämnder. Ordförande representerar nämnden vid 
uppvaktningar, konferenser och samman-träde om inte nämnden bestämt 
annat. 

§ 14 Ersättare för ordföranden  
Om varken ordföranden eller någon av vice ordförandena kan delta i ett helt 
sammanträde, eller del av sammanträde, fullgör den ledamot med längst 
tjänst-göringstid i nämnden ordförandens uppgifter. Vid lika tjänsteålder 
fullgör den till levnadsålder äldste ledamoten dessa uppgifter. 
Om ordföranden p.g.a. sjukdom eller av annat skäl är hindrad att fullgöra 
upp-draget, för en längre tid, får nämnden utse en annan ledamot att vara 
ersättare för ordföranden. Ersättaren fullgör ordförandens samtliga uppgifter.  

§ 15 Ersättarnas tjänstgöring  
Om en ledamot är förhindrad att inställa sig till ett sammanträde, eller att 
vidare delta i ett sammanträde ska en ersättare från den kommun som valt 
ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. Om det inte finns någon ersättare 
närvarande från den frånvarande ledamotens kommun ska ersättare från 
samma parti som den ordinarie ledamoten tjänstgöra i ledamotens ställe. 
Saknas ersättare från samma parti ska ersättare inträda för tjänstgöring i den 
ordning övriga partier är representerade i nämnden. En ersättare som har 
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börjat tjänstgöra har dock företräde före annan ersättare oberoende av 
turordningen. 
En ledamot som inställer sig under pågående sammanträde har rätt att 
tjänstgöra även om ersättare trätt in i ledamotens ställe.  
Ersättarna har rätt att närvara och yttra sig på sammanträdet även när de inte 
tjänstgör, men inte i beslutet eller rätt att få sin mening antecknad i 
protokollet.  

§ 16 Anmälan av förhinder 
En ledamot eller ersättare som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller 
del av ett sammanträde ska meddela detta till sitt parti som snarast meddelar 
namn på ersättare till nämndsekreteraren. 

§ 17 Närvarorätt för kommunalråd och oppositionsråd 
Kommunalråd och oppositionsråd från medlemskommunerna får närvara vid 
nämndens sammanträden och delta i överläggningarna men inte i besluten. 
Närvarorätt gäller inte ärenden som rör myndighetsutövning mot någon 
enskild. 

§ 18 Jäv och andra hinder 
En ledamot eller en ersättare som har avbrutit sin tjänstgöring på grund av 
jäv i ett ärende får tjänstgöra igen, sedan ärendet har handlagts. 
En ledamot som avbrutit tjänstgöringen en gång under ett sammanträde på 
grund av annat hinder än jäv, får tjänstgöra igen om ersättarens inträde har 
påverkat styrkebalansen mellan partierna.  

§ 19 Tidpunkt och offentlighet för sammanträden  
Nämnden sammanträder på de dagar och tider som nämnden bestämmer. 
Sammanträden ska dessutom hållas om minst en tredjedel av nämnden begär 
det eller ordföranden anser att det behövs. 
Nämnden får besluta att ett sammanträde ska vara offentligt. Nämndens 
samman-träde ska dock alltid hållas inom stängda dörrar i ärenden 
1. som avser myndighetsutövning, eller 
2. i vilka det förekommer uppgifter som hos nämnden omfattas av sekretess 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

§ 20 Kallelse  
Ordföranden ansvarar för kallelse till sammanträde. Kallelsen ska vara 
elektronisk, i undantagsfall skriftlig, med uppgift om tid och plats för 
sammanträdet. 
Kallelsen ska på ett lämpligt sätt skickas till varje ledamot och ersättare samt 
till annan förtroendevald som får närvara vid sammanträdet. Kallelse ska 
skickas minst sju kalenderdagar före sammanträdesdagen. 
Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken 
utsträckning handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska 
bifogas kallelsen. I undantagsfall får kallelse ske på annat sätt. 
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När varken ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde 
ska den ledamot som har längst tjänstgöringstid i nämnden göra detta. Vid 
lika tjänsteår fullgörs uppgiften av den till levnadsåldern äldste ledamoten. 
Ersättare ska tillställas kallelse till alla sammanträden med nämnden. 

§ 21 Ärenden i nämnd på initiativ av nämndsledamot 
Ärenden ska vara skriftliga och undertecknade av en eller flera ledamöter.  
Ett ärende kan bara behandlas i sak i nämnden om det ligger inom nämndens 
befogenhetsområde. Ämnen av olika slag får inte tas upp i samma ärende. 
Ett ärende väcks vid ett sammanträde med nämnden. 
En ersättare i nämnden får väcka ett ärende bara när ersättaren tjänstgör som 
ledamot vid ett sammanträde. 

§ 22 Justering och anslag av protokoll  
Protokollet justeras av ordföranden och ledamot. Nämnden kan besluta att en 
paragraf ska justeras omedelbart. Paragrafen ska redovisas skriftligt innan 
justering sker. 
Anslagsbevis ska anslås på var och en av de samverkande kommunernas 
anslagstavla. Protokollet i sin helhet ska finnas på respektive kommun. 
Nämndens sekreterare har ansvar för att kontrollera när nämndens protokoll 
har anslagits på de olika anslagstavlorna. Anslagstiden räknas från dagen när 
sista protokollet blivit anslaget på någon av kommunernas anslagstavla. 

§ 23 Reservation  
Om ledamot har reserverat sig mot ett beslut, och ledamoten vill motivera 
reservationen, ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas 
före den tidpunkt som har fastställts för justering av protokollet. 

§ 24 Delgivning  
Handlingar som ska delges nämnden lämnas till ordföranden, 
förvaltningschef eller annan anställd som nämnden utser. 

§ 25 Undertecknande av handlingar  
Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutas av nämnden ska 
undertecknas av ordföranden eller vid förfall för denne, av 1: e vice 
ordförande eller 2: e vice ord-förande i nämnd ordning, och kontrasigneras 
av förvaltningschef. 
I övrigt bestämmer nämnden vem som ska underteckna handlingar. 

§ 26 Anmälan om delegationsbeslut 
Beslut som fattas på delegation från nämnden ska anmälas till nämnden. 
Delegationsbeslut anmäls genom att särskild beslutsförteckning lämnas till 
nämnden. Förteckningen sammanställs inför varje nämndssammanträde. 

§ 27 Revision och ansvarsfrihet 
Den gemensamma nämnden ska granskas av revisorerna i var och en av de 
samverkande kommunerna.  
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Frågan om ansvarsfrihet ska prövas av kommunfullmäktige i var och en av 
de samverkande kommunerna.  
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§ 72 Dnr 2020/00209  

Extra ersättare och möjlighet att delta på distans för 
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och 
Överförmyndarnämnd 
Kommunstyrelsens beslut 
Kommunstyrelsens förslag till fullmäktige 
1. Antalet ersättare i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd utökas 
med ett antal om tre (3) avseende representanter från Ockelbo kommun. 
2. Antalet ersättare i Överförmyndarnämnden utökas med ett antal om en (1) 
avseende representanter från Ockelbo kommun. 
3. Utse xx, xx och xx till ersättare i Västra Gästriklands 
samhällsbyggnadsnämnd 
4. Utse XX till ersättare i överförmyndarnämnden. 
5. Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och 
Överförmyndarnämnden reglementen kompletteras med följande: 
”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla 
detta till kommunledningskontoret. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. 
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans 
i nämnden.” 
Beslut enligt punkt 1–4 innebär ingen ändring i reglementen och gäller tills 
nytt beslut fattas. 
6. Besluten gäller från och med den 1 juni 2020.  
                       

Ärendebeskrivning 
Mot bakgrund av pågående pandemi med coronavirus har Sandvikens 
kommun beslutat om att ändra antalet ersättare samt möjlighet att delta på 
distans. Grunden är att säkerställa en fungerande nämndprocess.  
 
Extra ersättare 
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Genom att Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och 
Överförmyndarnämnden är en gemensam nämnd mellan Hofors, Ockelbo 
och Sandviken behöver respektive kommun anta samma förändringar av 
reglemente.  
Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd består idag av 11 ledamöter 
och 11 ersättare, varav Sandvikens kommun utser 5 ledamöter och ersättare, 
Hofors 3 ledamöter och ersättare och Ockelbo 3 ledamöter och ersättare.  
Förslaget är att utöka antalet ersättare till ett antal om 22. Utökning medför 

5 extra ersättare för Sandvikens kommun och 3 extra för Hofors kommun 

respektive Ockelbo kommun. 

Överförmyndarnämnden består idag av fem ledamöter och 3 ersättare. Varav 
tre ordinarie och en ersättare från värdkommunen Sandviken samt en 
ordinarie och en ersättare från vardera Hofors och Ockelbo kommuner.  
Förslaget är att utöka antalet ersättare till ett antal om 6. Utökning medför 

en extra ersättare för vardera kommun 

Distansmöten 
Mot bakgrund av pågående pandemi med coronavirus och dess smittorisk 
samt att många eventuellt kan komma att bli sjuka föreslås att 
kommunfullmäktige beslutar att införa möjligheten till deltagande på distans 
för ledamöter i Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd och 
Överförmyndarnämnden. 
 
Förslag om ändring i ovan nämnders reglementen, 
”Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter 
närvarande på distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och 
bildöverföring sker i realtid och på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan 
se och höra varandra på lika villkor. Lokalen ska vara så beskaffad att inte 
obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 
Ledamot som önskar delta på distans ska senast 5 dagar i förväg anmäla 
detta till kommunledningskontoret. Ordföranden avgör om närvaro får ske på 
distans. Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande 
på distans i nämnden.” 
Det är inte rättsligt prövat om samtliga deltagare i ett nämndssammanträde 

kan delta på distans. 

Fullmäktige- och nämndsmöten kan inte hållas per telefon eller genom så 

kallade per capsulam beslut (cirkulerat mötesprotokoll för underskrift).                          
 

Beslutsunderlag 
Reglemente Västra Gästriklands samhällsbyggnadsnämnd, 
kommunfullmäktige 2019-09-30, § 84 
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Reglemente Överfömyndarnämnden Västra Gästrikland. 
………………………... 

Inlägg 
Marit Rempling (C) 
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Kommunkontoret 
Eriksson, Ann-Chatrine, 0297-55506 
ann-chatrine.eriksson@ockelbo.se 

TJÄNSTESKRIVELSE 
Sida 
1(1) 

Datum 
2020-05-04 

Referens 
KS 2020/00011  
 

  

 
 Kommunfullmäktige 

 

Rapporter 

Förslag till beslut 
Rapporteringen godkänns. 
                       

Sammanfattning av ärendet 
 Rapportering av ej verkställda beslut enligt 4 kap 1 § 

Socialtjänstlagen och 9 § Lag om stöd och service till vissa 
funktionshindrade, kvartal 1, 2020 
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RAPPORTERING AV EJ VERKSTÄLLDA BESLUT OCH 
AVBRUTEN VERKSTÄLLIGHET ENLIGT 4 KAP 1 § 
SOCIALTJÄNSTLAGEN OCH  
9 § LAG OM STÖD OCH SERVICE TILL VISSA 
FUNKTIONSHINDRADE, KVARTAL 1, 2020  
 
Rapportering sker enligt 16 kap 6 h § Socialtjänstlagen, SoL och 28 h § 
Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS. 
Rapporteringen gäller hur många gynnande beslut enligt 4 kap. 1 § SoL 
och 9 § LSS som inte har verkställts inom tre månader samt som inte har 
verkställts på nytt inom tre månader från den dag då verkställighet 
avbröts.  
 
Nio individrapporter har rapporterats till inspektionen för vård och omsorg, 
IVO, kvartal 1,2020. 
 

Individ och familjeomsorgen, IFO  
Två ej verkställda beslut gäller kontaktperson enligt SoL. 
För en person har det förflutit 103 dagar från dagen för beslut 2019-12-19 
och fram till 2020-03-31. För den andra personen har förflutit 271 dagar 
från dagen för beslut 2019-07-04 och fram till 2020-03-31. Båda besluten 
är inte verkställda. 
 
Ett ej verkställda beslut gällande kontaktperson enligt SoL. 
Det har förflutit 200 dagar från dagen för beslut 2019-06-24 och fram till 
2020-01-10 då ärendet avslutades utan att verkställas.  
 
Ett avbrott av verkställt beslut gällande kontaktfamilj enligt SoL. 
Det har förflutit 117 dagar från dagen för avbrottet 2019-12-05 och fram till 
2020-03-31. Beslutet är inte verkställt. 
 
Ett ej verkställda beslut gällande Ekonomiskt bistånd enligt SoL. Biståndet 
avser glasögon. Det har förflutit 126 dagar från dagen för beslut 2019-11-
01 och fram till 2020-03-06 då beslutet verkställdes. Rutin finns att betala 
fakturorna direkt till optiker och sällan direkt till klient.  
 
Ett ej verkställda beslut gällande Ekonomiskt bistånd enligt SoL. 
Biståndet avser en korrigering/komplettering till redan fattat beslut för juli, 
2018 för felaktigt frånvaroavdrag på 531 kr. Det har förflutit 552 dagar från 
dagen för beslut 2018-07-19 och fram till 2020-01-22 då beslutet 
verkställdes.  
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Två ej verkställda beslut gäller ekonomiskt bistånd. Båda bistånden avser 
tandvård. Klienternas behandling dröjde liksom fakturan för att kunna 
verkställa beslutet. Rutin finns att inte betala ut pengar till klient utan att 
tandvård påbörjats och faktura finns som styrker det. För en person har 
det från beslutet 2019-09-24 förflutit 157 dagar fram till 2020-02-28 då 
beslutet verkställdes. För den andra personen har det från beslutet 2019-
09-04 förflutit 176 dagar fram till 2020-02-27 då beslutet verkställdes. 
 
 
LSS 
Ett ej verkställda beslut gällande Daglig verksamhet enligt 9§10 LSS 
Det har förflutit 469 dagar från dagen för beslut 2018-12-17 och fram till 
2020-03-30 då insatsen verkställdes. 
 
 
 
 
   
 

 

Birgitta Hänninen, Handläggarchef/kvalitétsutvecklare 
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