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ÖP - Interaktionen mellan tätort 
och landsbygd

Utvecklingen utanför kommunens stationsorter ska: 

• komplettera och utveckla befintliga 
bebyggelsestrukturer 

• skapa förutsättningar för en bärkraftig 
landsbygdsutveckling

• tillgängliggöra naturområden. 

Ett väl fungerande samspel mellan tätort och landsbygd 
är viktigt för att Älvkarleby ska uppnå sin fulla potential.
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• Upplands nordligaste kommun

• 9400 invånare (6400 i centralorten Skutskär)

• 3 (!) trafikerade tågstationer 

- Gävle (11), Uppsala (50), Arlanda (80), Stockholm C (120)

• Turismen har stark koppling till naturen
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Översiktsplan 2050 

• Kommunövergripande ÖP

• Strategisk plan med Boverkets 
ÖP-modell i grunden

• Digital översiktsplan - story map
från Esri

• Utställning andra kvartalet 2019

Älvkarleby 

kommun



Strategi för ÖP 2050

• Naturmiljön den självklara utgångspunkten

• Det geografiska läget med regionalt och 
nationellt kommunikationsstråk

• Stationsorter är prioriterade utvecklingsområden

• Fler och bättre kopplingar mellan prioriterade 
områden
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Utveckling på landsbygden

• Älvkarleby kommun har ett varierande och kontrastrikt 
landskap med älven, havet, kusten och odlingslandskap. Målet 
är en levande landsbygd där människor kan både bo och 
verka.

• Landsbygden och tätorten är beroende av varandra och utgör 
en helhet. 

• För att skapa en långsiktigt hållbar bebyggelseutveckling på 
landsbygden har kommunen tagit fram prioriteringar och 
riktlinjer. 
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Riktlinjer och prioriteringar 

• Prioritera anläggningar som gynnar turism och 
friluftsliv, areella näringar och annan 
landsbygdsutveckling. Undvik anläggningar i närheten 
av värdefulla naturområden som är känsliga för 
störningar.

• Kopplingar till bebyggelse, service, natur- och 
kulturmiljöer samt rekreations- och friluftsområden 
ska beaktas vid bebyggelseutveckling.

• Pågående markanvändning ska fortgå om inget annat 
anges i karta eller text. Enstaka bostadshus kan 
prövas genom förhandsbesked och bygglov förutsatt 
att VA-försörjningen säkerställs. I annat fall regleras 
bebyggelse och anläggningar genom detaljplan.
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Riktlinjer och prioriteringar 

• Lokalisera tillkommande bebyggelse intill befintliga 
bystrukturer och husgrupper. Anpassa bebyggelsen 
till befintlig bebyggelse, vägar, topografi, vegetation 
och vatten samt bevara landskapsbilden och 
kulturmiljövärden genom en medveten placering och 
skala.

• Bygg vidare på det historiska mönstret. Anpassa ny 
bebyggelse till befintligt bebyggelsemönster och dess 
täthet. Ny bebyggelse bör inte placeras så att byar 
växer ihop eller där det stör ett värdefullt 
landskapsparti.

• Undvik iögonfallande placeringar i öppna landskap. 
Ta stöd av rumsbildande element såsom skogsbryn, 
åkerholmar, sluttningar eller platser med markerad 
terräng för att få bebyggelsen att bättre smälta in i 
landskapet. Bebyggelsen ska upplevas vara en 
självklar del av dess omgivning.

Älvkarleby 

kommun
Foto: Joel Ericsson



Riktlinjer och prioriteringar 

• Ny bebyggelse ska placeras med hänsyn till det 
öppna landskapet och utblickar ska bevaras. 
Bebyggelse på brukningsvärd åkermark bör undvikas.

• Anpassa ny bebyggelse efter platsens speciella och 
värdeskapande förutsättningar. Bevara naturliga 
nivåskillnader och undvik markarbeten. Bevara träd 
och annan vegetation som bebyggelsen kan 
integreras i och omslutas av.

• Ta hänsyn till den lokala byggnadstraditionen vad 
gäller utformning av ny bebyggelse, tillbyggnader eller 
förändring av befintlig bebyggelse. Bebyggelsens 
utformning avseende form, detaljer, materialval och 
färgsättning har betydelse för hur den nya 
bebyggelsen upplevs och passar in på landsbygden.
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Målbilder och landsbygd
Översiktsplanens målbilder är att kommunen ska:

• Stärka och utveckla sin identitet.

• Anpassa bebyggelse och infrastruktur för livets olika skeden.

• Skapa goda livsmiljöer, utvecklad turism och rikt friluftsliv genom 
älven, skogen och havet. 

• Varierat näringsliv. 

Här är kommunens landsbygd väldigt viktig för hela kommunens 
fortsatta utveckling:  

- På kommunens landsbygd är identiteten redan stark. 

- Landsbygden har delvis goda livsmiljöer, förutsättningar för turism 
och friluftsliv. 

- De andra delarna måste vi jobba vidare med för att lyckas med 
målsättningen. 

Kommunen måste fortsätta verka för goda pendlingsmöjligheter, 
fortsatt tillgång till välfärdstjänster, en god miljöuppmuntra 
befolkningens intresse för de lokala resurserna. Om dessa 
förutsättningar är uppfyllda, finns potential för utveckling utanför 
tätorten.
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Landsbygden - porten 
till höga värden

Gunnel Forsberg skriver att ”jord- och skogsbruk är 
mycket viktiga som näringsfång och 
naturresursförvaltare. Det öppna landskapet skapar 
attraktiva boendemiljöer och rekreationsupplevelser”. 

Kommunens medborgare har landsbygden att tacka för 
den stolthet som finns idag

- Därför har vi på kommunen en viktig uppgift i att 
bevara och utveckla dessa värdekärnor.
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ÖP-filmen



Frågor? 

Johannes Siirtola

Fysisk planerare

Johannes.siirtola@alvkarleby.se

026-830 44
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