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PLANBESKRIVNING 

 

Ändring av byggnadsplan för fastigheten Hassela Kyrkby 4:39 m.fl. 

(Svartberget) i Hassela, Nordanstigs kommun, Gävleborgs län. 
 
 
 
 
 

 
 
 

Handlingar 
Till planen hör: 

1. Plankarta med bestämmelser  
(ändringen tillförs plankartan för underliggande byggnadsplan aktnr. 21-83:248). 

2. Planbeskrivning för aktuell ändring 
3. Undersökning om betydande miljöpåverkan  

4. Planbeskrivning tillhörande underliggande byggnadsplan (aktnr 21-83:248), bilaga 1. 

5. Fastighetsförteckning 
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PLANFÖRFARANDE  

 

Byggnadsnämnden beslutade 2021-03-25 BN § 28 att uppdra till samhällsbyggnadsenheten att ta 

fram förslag till ändring av Byggnadsplan för Hassela Kyrkby 4:39 m.fl. (aktnr. 21-83:248)  Detta för 

att möjliggöra en bättre lämpad bebyggelse för fritidhusändamål inom området. 

Planprocessen regleras i 5 kap. plan- och bygglagen (2010:900). Aktuell detaljplan handläggs med 

ett standardförfarande. Förfarandets olika steg redovisas nedan: 

 

Uppdrag Hassela Fastigheter AB (exploatör) har ansökt om planbesked för ändring av 
byggnadsplan för Hassela Kyrkby 4:39 m.fl. Ändringen syftar till att ta bort 
och lägga till egenskapsbestämmelser för att möjliggöra en bättre lämpad 
bebyggelse.  

Samråd Förslag till planhandlingar upprättas. Myndigheter, sakägare och andra 
berörda ges möjlighet att lämna synpunkter. Samrådstiden pågår under tre 
veckor. 

Underrättelse När ett förslag till detaljplan har varit på samråd och bearbetats ska

kommunen informera om nytt förslag till detaljplan på kommunens 

anslagstavla samt underrättar de som berörs av planförslaget. 

Granskning Innan planen antas ska kommunen låta förslaget till detaljplan granskas. Den 

som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra detta skriftligen. 

Granskningsutlåtande Efter granskningstiden sammanställs inkomna synpunkter i ett 

granskningsutlåtande. Handlingarna revideras om det bedöms vara relevant. 

Antagande Byggnadsnämnden antar detaljplanen. 

Laga kraft Om ingen överklagar beslutet att anta detaljplanen inom tre veckor vinner 

detaljplanen laga kraft. Endast skriftliga synpunkter som inte blivit 

tillgodosedda kan ligga till grund för ett överklagande. 
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PLANENS SYFTE OCH BAKGRUND 

Nordanstigs kommun, genom sin samhällsbyggnadsenhet, fick den 2021-03-25 i uppdrag av 

byggnadsnämnden (BN § 28) att påbörja aktuell detaljplaneändring.  

 

Detaljplaneändringen syftar till att främja en mer lämpad bebyggelse för delområden inom den 

idag gällande byggnadsplanen (21-83:248). Att inom en avgränsad del för användningen bostäder 

(B) möjliggöra för en mer lämpad fritidshusbebyggelse än den som regleras av gällande plan. I 

denna medges för aktuella fastigheter (delområden) idag flerbostadshus. Ändringen innebär att 

bestämmelser i gällande plan som reglerar våningsantal, våningsyta i kvadratmeter, antalet 

lägenheter samt mark som inte får bebyggas (prickmark), inom angivna delområden tas bort. 

Ändringen innebär också att bestämmelser lämpade för den tilltänkta fritidshusbebyggelsen 

tillförs inom aktuella delområden. Vidare så blir en ny genomförandetid gällande för de 

delområden ändringen berör.  

 

Ändring av detaljplan 
Ändringar i en detaljplan kan göras om ändringen bedöms vara förenlig med planens syfte, med 
övriga planbestämmelser och i övrigt inte innebär några olägenheter. Det finns i plan-och 
bygglagen (2010:900) ingen uttrycklig begränsning för vad en plan kan ändras för, så länge 
ändringen är förenlig med den ursprungliga planens syfte och tydlighetskravet i 4 kap. 32 § plan-
och bygglagen (2010:900) uppfylls. Det är möjligt att genom ändring ta bort, justera eller tillföra 
planbestämmelser. I detta fall görs bedömningen att syftet med gällande plan (21-83:248) 
fortfarande är aktuellt, men justeringar av planbestämmelser behövs för att skapa en mer 
användbar och funktionell detaljplan som svarar till den rådande efterfrågan och den utveckling 
som kommunen och exploatören vill uppnå med området.  
  
Av 4 kap. 30 § plan-och bygglagen (2010:900) framgår att det endast ska finnas en plankarta för 
ett geografiskt område. Detta innebär således att tillägg som ska läsas med den ursprungliga 
planen inte ska göras, det är i den ursprungliga planen som ändringarna ska göras.  
För att uppfylla ovan redovisade kriterier så kommer den ursprungliga plankartan att ersätts av 
den plankarta som upprättas inom ramen för denna ändring. De fastigheter (delområden) som är 
aktuella för föreslagen ändring markeras i plankartan och inom dessa tas planbestämmelser bort 
och läggs till. Planbestämmelserna som tas bort från de markerade områdena kommer följaktligen 
fortsätta gälla för de områden som inte markerats ut på plankartan. Planbeskrivningen tillhörande 
byggnadsplanen (21-83:248) läggs i sin helhet till som bilaga till denna planbeskrivning, se bilaga 1, 
och är fortsatt en gällande handling. För de delar i den tidigare beskrivningen som berörs av 
ändringen har kommentarer som beskriver ändringen lagts till. Dessa kommentarer har markerats 
med en röd avgränsning. I övriga delar gäller den ursprungliga planbeskrivningen och den 
ändrade plankartan för hela området.    
 
Eftersom denna detaljplaneändring endast syftar till att ta bort och tillföra nya 
egenskapsbestämmelser sker ingen fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning enligt 2 kap. 
plan-och bygglagen (2010:900). Prövningen omfattar de planbestämmelser som tas bort och 
tillförs. Övriga delar av gällande byggnadsplan har redan prövats i samband med den ursprungliga 
detaljplaneläggningen.  
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PLANDATA 

 

Områdets läge, areal och markägoförhållanden 
Planområdet är beläget i Hassela, sydost om Kyrkbyn mellan Älvåsen och Hasselasjön. Området 

är en del av befintlig skid-och konferensanläggning i Hassela. Planområdet i sin helhet utgör idag 

50,5 hektar. Delområdena aktuella för föreslagen ändring utgör tillsammans cirka 9,8 hektar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gällande byggnadsplan omfattar fastigheterna Hassela Kyrkby 4:39, 4:40, 4:42: 4:43, 4:46, 4:47, 

4:48, 4:49, 4:53, 4:57, 4:58, 4:59, 4:60, 4:61, 4:62, 4:63, 4:64, 4:65, 4:66, 4:67, 4:68, se figur 2.    

Aktuell ändring omfattar fastigheterna Hassela Kyrkby 4:43, 4:46, 4:47, 4:48, 4:49, 4:59, 4:60, 

4:61, 4:62, 4:63, 4:64, 4:65, 4:66, 4:67, 4:68, se figur 3.  

Samtliga fastigheter inom området är privatägda. Majoriteten av fastigheterna ägs av exploatör, 

resterande av privatpersoner och bostadsrättsförening. Inom området finns idag 

gemensamhetsanläggningar för vatten, avlopp samt väg. För ytterligare redovisning kring 

Figur 1. Översiktskarta med planområdet markerat.  
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fastigheter och rättigheter, se Genomförandebeskrivningen, fastighetsrättsligafrågor samt 

fastighetsförteckningen.  

 

 

 

 

  

Figur 2. Gällande byggnadsplan för fastigheten Hassela Kyrkby 4:39 m.fl. i Nordanstigs kommun. 

Figur 3. Aktuella delområden för föreslagen ändring.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

 

Översiktliga planer 
Översiktsplanen för Nordanstigs kommun antogs 2004. Planen ligger till grund till planeringen i 
kommunen. I översiktsplanen pekas området ut som ett utvecklingsområde för 
fritidsanläggningar. Aktuell ändring bedöms överensstämma med översiktsplanens intentioner för 
området.  

 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 
Området är sedan tidigare planlagt och Byggnadsplan för fastigheten Hassela Kyrkby 4:39 m.fl. i 
Nordanstigs kommun, aktnr. 21-83:248, lagakraftvunnen 1983-01-12, är gällande.  
 
Planområdet är en del av befintlig skid-och konferensanläggning i Hassela. Syftet med 
byggnadsplanen var att medge uppförandet av bostadshus för fritidsanvändning (B) samt att i 
delar bekräfta den då redan pågående markanvändningen för campingvagnar (Rc), handels- och 
samlingslokaler (HC) samt skidlift (R1).  Av gällande plan anges för aktuella fastigheter 
användningen bostäder (B). Våningsantalet regleras till en våning (I). Det finns också 
bestämmelser som reglerar vånings yta i kvadratmeter samt antalet lägenheter.  Ett fullt utbyggt 
alternativ, för hela det planlagda området, i enlighet med ovan redovisade bestämmelserna, skulle 
innebära totalt 480 lägenheter.  
 
Genomförandetiden för byggnadsplanen (21-83:248) har gått ut.  

 

Riksintressen 
Enligt 3 kap. 5-8 §§ och 4 kap. miljöbalken kan områden av särskild betydelse ur ett nationellt 

perspektiv vara av riksintresse. Områden av riksintresse ska skyddas mot åtgärder som kan 

påtagligt försvåra, skada eller motverka dem. 

Söder om aktuellt område finns riksintresset för naturvård. Bedömningen är dock att en ändring 

av egenskapsbestämmelserna inte är sådan omfattning att riksintresset kommer att påverkas 

negativt. 

 

Kulturskydd 
Planområdet omfattas inte av något kulturskydd. Inga kända fornlämningar finns inom området. 

 

Naturskydd 
Enligt 3 kap. 2-5 § miljöbalken (1998:808) ska stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga 

områden, åker och skog av nationell betydelse samt fiskevatten skyddas mot påtaglig skada.  

Områden med värden som har betydelse ur allmän synpunkt på grund av deras naturvärden eller 

med hänsyn till friluftslivet ska, enligt 3 kap. 6 § miljöbalken, så långt möjligt skyddas mot 

åtgärder som kan medföra påtaglig skada.  



                                                         Upprättad: 2022-09-19  
                                                          
 
                                                                                             DnrBYGG.2021.59     
   

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Samrådshandling                         Planbeskrivning   

Ändring av byggnadsplan för fastigheten Hassela Kyrkby 4:39 m.fl.  6 
 

 

Öster om befintlig skidanläggning finns naturreservatet & Natura 2000-området Älvåsen. 

Bedömningen är dock att föreslagen ändring inte är av sådan omfattning att naturreservatet eller 

Natura 2000-området riskeras att påverkas.  

 

Området ingår i Länsstyrelsens värdetrakter för skog. En värdetrakt är ett geografiskt område där 

vissa värdekärnor av viss naturtyp har pekats ut. Värdetrakter kan därför innehålla höga 

ekologiska värden kopplade till den naturtyp som de pekats ut för. Värdetraktsområdena är ofta 

stora och all mark i en värdetrakt har inte höga naturvärden. Tanken med värdetrakter är att de 

ska hjälpa aktörer att se marken i ett större perspektiv än just för den enskilda fastigheten, en 

värdetrakt är dock inte en juridisk skyddsform och innebär således ingen förändring för 

markägarens eller fastighetsägarens rättigheter och skyldigheter.    

 

Eftersom den juridiska bindande markanvändningen inom de delområden som berörs av 

föreslagen ändring, prövats för bostadsändamålet (B) i den ursprungliga planläggningen, ser 

kommunen inte att åtgärder för att utreda och skydda tänkbara värden ska genomföras inom 

ramen för aktuell ändring. Gällande byggnadsplan (21-83:248) innebär i ett fullt utbyggt alternativ 

480 lägenheter, inom aktuella delområden för ändringen skulle 300 av dessa lägenheter inrymmas. 

Bygglovsansökningar för flerbostadshus, kan följaktligen redan idag beviljas med stöd av 

byggnadsplanen utan att speciell hänsyn behöver tas till eventuella, idag okända, naturvärden. 

Föreslagen ändring innebär en mer småskalig bebyggelse där mellan 100-150 tomter möjliggörs. 

Antalet boendeenheter förväntas således bli avsevärt färre. Stora ytor för allmän plats (park eller 

plantering) har pekats ut i den underliggande byggnadsplanen och dessa blir i och med ändringen 

helt oförändrade. Med stöd av ovan fört resonemang är kommunens bedömning att någon 

fullständig lämplighets- och lokaliseringsprövning enligt 2 kap. plan-och bygglagen (2010:900) 

inte ska göras. Prövningen kommer endast omfatta de planbestämmelser som tas bort och 

tillförs. Följaktligen ser kommunen inget behov av att utreda eventuella, idag okända, naturvärden 

för mark som redan planlagts för bostadsändamål (B).  

 

Artskydd 
Några kända skyddade arter finns inte registrerade inom området.  
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Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer (MKN) finns för föroreningar i utomhusluft, vattenförekomster, 

föroreningar i fisk- och musselvatten och omgivningsbuller. Ändringen syftar till att möjliggöra 

en mer lämpad fritidshusbebyggelse inom angivna områden än den flerbostadshusstruktur som 

medges av gällande byggnadsplan. Bedömningen är att en sådan ändring inte kommer att 

medföra sådana konsekvenser som påverkar gällande miljökvalitetsnormer.   

 

Strandskydd 
Strandskyddet reglerar enligt 7 kap. miljöbalken (13-18 §) och omfattar vanligtvis en zon på 100 

meter från såväl land- som vatten sidan av strandkanten (generellt strandskyddsområde). På vissa 

ställen har dessa 100 meter utökats till 300 meter från strandlinjen eftersom det behövs för att 

tillgodose något av strandskyddets syften. Även små bäckar, småvatten och anlagda vattendrag 

omfattas av skyddet.  

Området omfattas inte av strandskyddsbestämmelserna.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

 

Mark- och vattenområden 

 

Natur- och terrängförhållanden 
Aktuella delområden för denna ändring är idag till största del obebyggda och består främst av 

skogsmark. Topografiskt är fastigheterna Hassela Kyrkby 4:47, 4:48 och 4,49 högre belägna än 

fastigheterna Hassela Kyrkby 4:43 och 4:46 (m.fl.). Inom de förstnämnda tre fastigheter är 

marken relativt kuperad och sluttar i nordlig riktning. Marken inom fastigheterna Hassela Kyrkby 

4:43 och 4:46 (m.fl.) är relativt plan.  

 

 

  

 

 

  

Figur 4.  Markerat område inom vilka aktuella fastigheter för ändringen är belägna. Marken består idag främst av skogsmark.  
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Vattenförhållanden 
Öster om skidanläggningen finns sjön Viggtjärnen. Norr om området finns Hasselasjön. Inom 

aktuella delområden för detaljplaneändringen finns inga vattenförekomster.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rekreation och friluftsliv 
Området som helhet utgörs av en skidanläggning och möjligheten till rekreation och friluftsliv är 

således mycket god. Bedömningen är att aktuell ändring inte kommer att påverka denna möjlighet 

i en negativ bemärkelse. Det skidspår/motionsspår som idag går genom fastigheterna Hassela 

Kyrkby 4:47, 4: 48 och 4:49 bedöms på ett full gott sätt kunna anpassas till framtida avstyckningar 

för fritidshus. Vidare kommer övriga delar av fastigheterna, som idag består av en relativt 

otillgänglig terräng, vid en exploatering för bostäder att tillgängliggöras.  

 

  

Figur 5.  Befintlig hotellanläggning och vattenförekomsten Viggtjärn.  

Figur 6.  Skidanläggningens alpina nedfarter.  
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Geotekniska förhållanden  

Enligt kartor från Sveriges geologiska institut (SGU) består berggrunden av granit. Jordarten i 

området består främst av morän. Enligt SGU:s översiktlig fastmarks kartering är samtliga 

delområden inom fastmark. 

Ingen geoteknisk utredning har utförts för aktuella områden inom ramen för denna 

detaljplaneändring.  

Lämpligt grundläggningssätt ska redovisas i bygglovsskedet. 

 

Markavvattning 
Inget markavvattningsföretag eller våtområde bedöms komma att påverkas negativt av aktuell 

ändring. 

 

Förorening av mark och vatten 
Ingen misstanke finns om att markföroreningar förekommer inom området. Om frågan om 

sanering skulle bli aktuell ska den hanteras enligt miljöbalkens bestämmelser.  

 

Radon 
Ingen undersökning av markradonrisk har genomförts inom området i samband med 

planändringen. Översiktliga kartor visar dock att ingen hög radonrisk finns inom planområdet.  

 

 

Bebyggelseområden 

 

Befintliga förhållanden  
Området som helhet utgörs idag av Hassela Ski Resorts skidanläggning med tillhörande hotell-

och konferensverksamhet. I områdets nordvästra del finns ett område som nyttjas för camping. 

Vidare finns ett flertal uthyrningsstugor i områdets norra del. Hotellbyggnaden ligger i områdets 

sydöstra del i direkt anslutning till liftsystemet och nedfarterna.  
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Figur 7.Illustration över befintliga användningar samt områdena för aktuell ändring (se rödmarkerade områden). Ortofoto hämtat 
från Lantmäteriets ”Min karta”.  
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Detaljplaneändringen berör endast vissa delområden i den underliggande byggnadsplanen och 

dessa är till största del idag obebyggda. Inom fastigheterna Hassela Kyrkby 4:64 samt Hassela 

Kyrkby 4:66 finns två fritidshus uppförda. I anslutning till dessa fritidshus finns också en väg 

som angör de intilliggande fastigheterna.  

 Figur 8.Karta över uppförda fritidshus inom fastigheterna Hassela Kyrkby 4:64 och 4:66 samt avstyckade intilliggande fastigheter. Ortofoto hämtat 
från Lantmäteriets ”Min karta”.  

 

 

 

 

 

Figurerna 9 & 10. Befintliga fritidshus inom fastigheterna Hassela Kyrkby 4:64 och 4:66.   
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Fastigheten Hassela Kyrkby 4:43 ligger i anslutning till befintliga uthyrningsstugor samt intill den 

pågående användningen för camping inom fastigheten Hassela Kyrkby 4:58, se figur 7. 

Inom fastigheterna Hassela Kyrkby 4:48, 4,47 samt 4:49 passerar idag ett längdskidsspår. Öster 

om fastigheterna 4:47 och 4:49 finns en släplift, se figur 7. I övrigt utgörs dessa tre fastigheter av 

skogsmark.  

 

 

PLANFÖRSLAG 

 
Detaljplaneändringen syftar till att främja en mer lämpad bebyggelse för delområden inom den 

gällande byggnadsplanen (21-83:248). Att inom en avgränsad del för användningen bostäder (B) 

möjliggöra för en fritidshusbebyggelse som inte utgörs av den flerbostadshusstruktur som 

medges av byggnadsplanen.  

 

För att åstadkomma och möjliggöra detta tas egenskapsbestämmelser som reglerar våning, 

våningsyta, antal lägenheter samt mark som inte får bebyggas bort: 

 

 
 

Exploateringen av området förväntas pågå under en tid framöver. Det är därför viktigt att denna 

ändring bidrar till en flexibilitet som kan svara mot marknadens efterfrågan och bidrar till en 

utveckling av området som helhet. Att följaktligen inte begränsa bestämmelserna till enbart 

friliggande småhus eller enbart flerbostadshus. Bestämmelserna som tillförs syftar till att skapa en 

mer flexibel och lämpad exploatering för fritidshusändamålet som anpassas till omkringliggande 

bebyggelse. Bestämmelserna som läggs till redovisas i tabell på nästkommande sida:  

 

 

 

  

Egenskapsbestämmelser 
som tas bort inom 
markerade delområden.  
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Bestämmelser  Formulering  Förklaring/Syfte  

d1 Minsta fastighetsstorlek 

är 440 m2. 

Plan-och bygglagen (2010:900) 4 kap 18 §  

För att styra exploateringsgraden i områdena 

införs en bestämmelse kring minsta 

fastighetsstorlek. Nya fastigheter ska till sin minsta 

storlek anpassas till redan genomförda 

avstyckningar inom delområdena för ändringen. 

Bestämmelsen säkrar, tillsammans med d2, p1 och 

e1 att den tilltänkta bebyggelsen inte blir alltför tät.    

d2 Största fastighetsstorlek 

är 1250 m2 

Plan-och bygglagen (2010:900) 4 kap 18 §  

För att styra exploateringsgraden i områdena 

införs en bestämmelse kring största 

fastighetsstorlek. För att möjliggöra även annan 

bebyggelse än fristående småhus skapas 

förutsättningar för större fastigheter som kan 

inrymma mindre flerbostadshus. Bestämmelsen 

säkrar, tillsammans med d1, p1 och e1 att den 

tilltänkta bebyggelsen inte blir alltför tät.     

p1 Ny bebyggelse ska 

placeras minst 2,5 meter 

från fastighetsgräns.  

Plan-och bygglagen (2010:900) 4 kap 16 §  

Av aktuell ändring utgår den tidigare prickmarken 

som syftat till att reglera hur nära de planerade 

flerbostadshusen skulle placeras till 

fastighetsgräns. Aktuell ändring syftar till att 

möjliggöra fler fastigheter inom respektive 

delområde, att behålla prickmarken som var 

avsedd för de tilltänkta flerbostadshusen, skulle 

vid framtida avstyckningar försvåra nya 

byggnadernas placering inom fastigheterna. 

Genom att säkra att ny bebyggelse inte placeras 

närmare än 2,5 meter från fastighetsgräns är 

bedömningen att tillräckligt utrymme för drift, 

underhåll och säkerhet tillskapats.   

Eftersom fastigheterna Hassela Kyrkby 4:64 och 

4:66 redan är bebyggda är formuleringen 

preciserad så att Ny bebyggelse ska placeras minst 

2,5 meter från fastighetsgräns. De bebyggda 

fastigheterna uppfyller inte måttet och 

formuleringen är preciserad för att inte skapa 

planstridighet. Med föreslagen reglering blir 

befintliga byggnader inte planstridiga. Rivs dessa 

byggnader för att sedan uppföras på nytt 

aktualiseras dock bestämmelsen och angivet 

avstånd från fastighetsgräns. 
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h1 Högsta byggnadshöjd är 

7,5 meter.  

Plan-och bygglagen (2010:900) 4 kap. 11 § 

& 16 §. 

Byggnadshöjden regleras till 7,5 meter från 

medelmarknivån. Anpassning sker till 

omkringliggande bebyggelse förhållandevis 

låga siluett. Suterrängvåningar och 

vindsvåningar kan utföras inom ramen för 

högsta byggnadshöjd. Suterränghus kan vara 

lämpligt i de brantare partierna inom 

områdena.  

 

Då terrängen inom delområdena är kuperad 

och bebyggelsen bör följa terrängen så ska 

byggnadshöjden mätas från den medelnivå 

som marken har invid byggnaden. Mätningen 

sker utifrån den färdiga marknivån, alltså den 

nivå som marken ska ha efter att 

byggnadsverket har uppförts.  

e1 Största byggnadsarea är 

30 % av fastighetsarean 

inom 

användningsområdet.  

Bestämmelsen säkrar att framtida fastigheter 

fortsatt har en andel obebyggd yta som kan 

sörja för parkering, lokalt omhändertagande 

av dagvatten etc. Eftersom bestämmelsen 

regleras i procent i förhållande till framtida 

fastighetsstorlekar skapas en flexibilitet. 

Efterfrågas en större byggrätt inom något 

område, finns möjligheten att avstycka en 

större fastighet (dock max 1250 m2, d2) och 

på detta sätt erhålla en större byggrätt.  

 

Bestämmelsen reglerar inte hur byggnadsarean 

fördelas mellan bostadshus och 

komplementbyggnader. Fördelning av 

byggnadsarean kan därmed göras utifrån den 

blivande fastighetsägarens behov och för att 

tillskapa ett funktionellt boende med ett 

bostadshus och t.ex. dubbelgarage eller större 

komplementbyggnad för förvaring. 

 

 



                                                         Upprättad: 2022-09-19  
                                                          
 
                                                                                             DnrBYGG.2021.59     
   

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Samrådshandling                         Planbeskrivning   

Ändring av byggnadsplan för fastigheten Hassela Kyrkby 4:39 m.fl.  16 
 

Friytor 
 

Naturmiljö, längdskidsspår och skidanläggning 
I delområdenas direkta närhet finns led för längdskidåkning som under sommartid kan nyttjas för 

promenader och löpning. Områdena är belägna i direkt närhet till skidanläggningens liftsystem 

och nedfarter. Österut finns också naturreservatet Älvåsen. Förutsättningarna för att bedriva ett 

aktivt friluftsliv är följaktligen goda. Samtliga blivande fastigheteter inom områdena erhåller ett 

mycket attraktivt läge för nyttjande av skidanläggningen. Bedömningen är att friytorna i 

anslutning till delområden ger mycket goda och lättillgängliga förutsättningar för rekreation och 

friluftsliv.   

 

 

Kommunikationer 
Någon ändring gällande den vägmark som, inom fastigheten Hassela Kyrkby 4:39, pekas ut av 
byggnadsplanen sker inte. Vägutbyggnaden och angöringen till de utpekade delområdena för 
bostäder sker följaktligen i enlighet med byggnadsplanen. Inom respektive delområde anordnas 
lämpliga väganslutningar till framtida fastigheter.  
 

 

 

  

Figurer11. Utdrag från plankartan som redogör för hur vägar är tänkt anordnas till aktuella delområden och inom området som helhet. Aktuell 
ändring berör inte vägmarkens tilltänka utformning.    
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Teknisk försörjning  

 

Vatten och avlopp 

 

Dricks- och spillvatten 
För att bedöma hur framtida exploatering inom planområdet kommer att påverka den 

kommunala vatten- och spillvattenanläggningen samt för att säkerställa att området kan 

ombesörja vattenförsörjningen till framtida fastigheter behöver det göras en kapacitetsutredning. 

Detta för att försäkra sig om att den bedömning som gjordes av kapaciteten i samband med den 

ursprungliga planläggningen 1983, fortsatt kan ses som aktuell. Även om aktuell ändring innebär 

ett färre antal boendeenheter, kan förutsättningarna i närområdet förändrats och innebära att 

kapaciteten nu inte är tillräcklig. En sådan kapacitetsutredning genomförs av MittSverigeVatten 

AB (Nordanstigs Vatten, kommunalägt bolag) och bekostas av exploatören. Planområdet ligger 

utanför verksamhetsområdet för kommunalt vatten och spillvatten. Området ansluts till 

kommunalt vatten och spillvatten via gemensamhetsanläggning. Eventuell uppdimensionering av 

den kommunala anläggningen ska bekostas av exploatören. 

 

För planens genomförande tecknas ett exploateringsavtal mellan kommunen & exploatören, där 

ansvars- och kostnadsfördelning kopplat till bland annat VA-frågan regleras, se 

planbeskrivningen avsnitt Genomförande, Avtal.   

 

Dagvatten 
Dagvattenhanteringen löses i första hand lokalt genom markinfiltration inom kvartersmarken 

(aktuella delområden för denna ändring).  Bestämmelsen gällande utnyttjandegrad tillförsäkrar att 

yta inom framtida fastigheter hålls obebyggd. Aktuell ändring syftar inte till att ändra den 

underliggande byggnadsplanen vad gäller den allmänna platsmarken, vilket betyder att 

dagvattenfrågan som rör den allmänna platsmarken är densamma som reglerats i ursprunglig 

planläggning och tillhörande exploateringsavtal.  Där framgår att det vid vägmark inom området 

ska uppföras vägdiken. Dessa kan omhänderta dagvattnet från de hårdlagda ytorna inom den 

allmänna platsmarken. Vidare är bedömningen att det inom den allmänna platsmarken finns stora 

genomsläppliga ytor (parkmark) som kan omhänderta dagvatten. Samtliga anläggningar inom den 

allmänna platsmarken bekostas och iordningsställs av exploatören. För drift och skötsel av dessa 

anläggningar ansvarar den enskilda huvudmannen.   

 

Hantering av snö 
För området gäller ett enskilt huvudmannaskap. Snöröjning av vägarna inom området sker 

således även fortsättningsvis av den enskilde huvudmannen. Bedömningen är att tillräckliga ytor 

(parkmark) för att omhänderta snön finns inom gällande plan.  
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Placeringsbestämmelsen tillförsäkrar att byggnaderna inom kvartersmark placeras på ett sådant 

avstånd från framtida fastighetsgräns att snöras från tak inte innebär en negativ påverkan för 

närliggande fastigheter.   

 

Tele- och datakommunikationer  
Exploatören tar kontakt med respektive leverantör för tele-och datakommunikation i samband 

med projektering.   

 

Skydd av ledningar  
Alla ledningar inom området ska, så långt det är möjligt, samlas för att minimera antalet 

ledningsstråk och utbredningen av dessa. Det finns inget behov att reservera mark för allmänna 

ledningar inom aktuella delområden. I underliggande byggnadsplan finns dock ett utpekade 

områden som ska vara tillgängliga för allmännyttiga ledningar, så kallade u-områden. Av 

delområdena för aktuell ändring berörs en fastighet, Hassela Kyrkby 4:43, av ett sådant u-område. 

Planändringen innebär dock ingen förändring vad gäller u-området.  

Vid all planerad grävning i mark ska ledningsägaren kontaktas och kabelutsättning begäras. 

 

Avfall 
Avfallshanteringens behov av transportvägar och rätt dimensionerade avfallsutrymmen ska alltid 
beaktas i samband med ny- och ombyggnationer. Vägar på kvartersmark ska anläggas så att de är 
farbara med sedvanliga avfallsfordon fram till avfallsutrymmen. Vidare ska det finnas tillräcklig 
yta i anslutning till avfallsutrymme för att vända avfallsfordon. Vid behov anlägger exploatören 
erforderliga ytor, byggnader mm som behövs för områdets avfallshantering. Driften och skötseln 
av sådan anläggning sköts av den enskilde huvudmannen. Avfallshanteringen (hämtning) inom 
området sköts dock av Nordanstigs kommun. 
 
För planens genomförande tecknas ett exploateringsavtal mellan kommunen & exploatören, där 

ansvars- och kostnadsfördelning kopplat till bland annat avfallsfrågan regleras, se 

planbeskrivningen avsnitt Genomförande, Avtal.   

 

Räddningstjänstens behov  
Räddningstjänstens behov av framkomlighet ska beaktas i samband med markprojektering, samt 

behov av brandposter och släckvatten. 

 

Offentlig och kommersiell service  
Viss service finns på befintlig hotellanläggning. Service finns även i Hassela tätort cirka 6,7 km 
från området.  
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FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

 

Markanvändning 
Den angivna markanvändningen för bostäder (B) inom gällande byggnadsplan (21-83:248) berörs 
inte av aktuell ändring. Markanvändningen för den allmänna platsmarken förblir också 
oförändrad. Det är endast hur bostäderna och fastigheter ska utformas gällande storlek, 
byggnadshöjd, placering och utnyttjandegrad som förändras i och med denna ändring.  
 

Kommunikation och trafik 
Utbyggnaden av vägmarken (anslutningar till de angivna delområdena) sker i enlighet med 
underliggande byggnadsplan, se figur 11. Tillskapandet av nya fastigheter förväntas öka 
trafikeringen i området, jämfört med dagens faktiska förhållanden, där stora delar av områdena är 
obebyggda. Bedömningen är dock att den ökade trafikalstringen inte påverkar området negativt. 
Ett fullt utbyggt alternativ i enlighet med byggnadsplanen skulle innebära fler boendeenheter och 
troligtvis också innebära högre alstringstal än den, genom ändringen, föreslagna bebyggelsen 
förespås att göra.  
 

Landskapsbild  

Inom de aktuella delområdena har ingen exploatering i enighet med flerbostadshusstruktur som 

medges av gällande plan skett. Delområdena är till största del obebyggda. En exploatering 

innebär följaktligen att landskapsbilden kommer att påverkas. Bedömningen är dock att en bättre 

och mer lämpad utformning av bebyggelsen föreslås av denna ändring.  Ett utbyggt alternativ i 

enighet med byggnadsplanen skulle innebära stora marktäckande huskroppar i en våning inom de 

angivna delområdena. Ändringen innebär i stället att bestämmelserna kring våningsyta, antal 

lägenheter, våning (I) och prickmark tas bort och att egenskapsbestämmelser kring 

fastighetsstorlek, byggnadshöjd, placering och utnyttjandegrad tillförs och möjliggör för en sådan 

exploatering som återfinns på flera skidorter i landet. Nya byggnaders höjdsättning anpassas till 

den befintliga och planlagda (detaljplan för Övre Älvåsen) bebyggelsens förhållandevis låga 

siluett. Vid nybyggnation kommer byggnadshöjden att utgår ifrån markens medelnivå, vilket 

möjliggör för ny bebyggelse att följa terrängen. Bedömningen att föreslagen bebyggelse kommer 

att bidra till områdets utveckling och att landskapsbilden inte påverkas i negativ bemärkelse, en 

utveckling av den pågående skidanläggningen bör ses som positiv.  

 

Risk och säkerhet  
 

Klimatförändringar  
Klimatet förändras och det pågår en global uppvärmning. Exakt hur klimatet förändras över tid 
är svårt att förutse och det finns olika scenarier för klimatets föränderlighet över tid. Av SMHI:s 
rapport Framtidsklimat i Gävleborgs län 1framgår att det kommer ske en gradvis uppvärmning av 

 
1 SMHI (2015), Klimatologi NR 36, Framtidsklimat i Gävleborgs län.  
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årsmedeltemperaturerna i Gävleborgs län under seklet. I slutet av seklet visar scenariot RCP4.5 en 
uppvärmning på cirka 3 grader medan scenariot RCP.8.5 visar en ökning på dryga 5 grader. Störst 
uppvärmning är att vänta under vinterhalvåret. En ökad nederbörd kan väntas som ett resultat av 
en varmare atmosfär. Årsmedelnederbörden förväntas öka med 20- respektive 30 % för 
scenariona RCP4.5 respektive RCP8.5. Nederbörden kommer öka mest under vintern. Enligt de 
två beskrivna scenarierna minskar snötäcket i länet till slutet av seklet. Av rapporten Snö i framtida 
klimat 2 framgår av SMHI:s utökade analyser att kraftiga minskningar av såväl snödjup som antal 
dagar med olika snömängd kan väntas över hela norra Sverige och att minskningarna väntas bli 
mest påtagliga bland annat längs Norrlandskusten. 
 

Skred och höga flöden 
De ovanbeskrivna klimatförändringarna medför risker kopplade till skred, höga flöden och 
översvämningar. I samband med framtagandet av kommunens VA-plan (2014) gjordes en 
beskrivning av de risker som kan förväntas i Nordanstigs kommun, bland annat kopplade till ras 
och skred samt höga flöden.  
 
Delområdena ligger inte i direkt närhet till större vattenområden som kan förväntas svämma över 
eller utsättas för erosion vid ökad tillförsel av vatten. Av kommunens VA-plan beskrivs ingen risk 
kopplat till de vattendrag som ligger i anslutning till området, däremot beskrivs att Hassela 
vattentäkt påverkas (färg, organiskt material) av höga nivåer i Skansån och Hasselasjön. Vidare 
beskriv att den ökade temperaturen medför risk för högintensiva regn, vilket kan skapa lokala 
översvämningar om dagvattensystemet har för låg kapacitet. För aktuella delområden bedöms 
dock, med anledning av deras lokalisering samt de ytor som finns för att omhänderta dagvatten, 
risken för påverkan av höga flöden och översvämningar som låg.  
 
Störst risk för skred och ras är det i jordslänter som innehåller jordlager med låg hållfasthet och i 
slänter med svagheter i berggrunden. Jordarterna silt och lera är särskilt skredkänsliga. Aktuella 
delområden består främst av jordarten morän och SGU:s fastmarks kartering påvisar fast mark i 
samtliga delområden. Längre söderut i anslutning till skidanläggningens nedfarter finns ett 
område som har pekats ut av Skogsstyrelsen, i samverkan med SIG och SGU., som ett ”område 
där skogsbruk och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar”. Inget dokumenterat ras har 
skett inom 1 km från området. Området har inte heller hög andel av erosionskänslig grovjord och 
här finns inte heller finjord av silt eller lera. Utpekat område ligger cirka 800-900 meter ifrån   
aktuella delområden och bedöms därför inte utgöra någon risk. Även om delområdenas topografi 
är varierande finns inga branta lutningar med skredkänsliga jordarter. Bedömningen är att risken 
för ras och skred inom delområdena är att betrakta som låg.  
 
 

Störningar och buller 
Bedömningen är att prövningen för bostäder (B) redan gjorts i samband med framtagandet av 
gällande byggnadsplan. Några utredningar för eventuell störningspåverkan har därför inte gjorts 
inom ramen för denna ändring. Konstateras kan dock att delområdena ligger i nära anslutning till 
befintligt hotell och skidanläggningen. Störningar kopplat till skidanläggningen är därför 
förekommande. Den alpina verksamheten är en känd pågående verksamhet och en naturlig del av 
området.  

 
2 Länsstyrelsen (2021) Snö i framtida klimat. Gävleborgs rapport nr: 2021-03, resultatrapport enligt uppdrag SMHI rapport nr 2020-29. 
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Trygghet och tillgänglighet 
Att människor med olika typer av funktionsnedsättningar och att människor i alla  
åldrar ska göras delaktiga i samhällslivet är av stor vikt att beakta vid nybyggnation.  
Den byggda miljön ska kunna användas både av personer som har full rörlighet och  
personer som använder till exempel rullstol, rollator eller käpp. Även personer som  
har nedsatt syn, nedsatt hörsel eller nedsättning av andra orienteringsförmågor ska  
kunna använda den byggda miljön. Alla gemensamma ytor skall göras tillgängliga, trygga och 
användbara för alla grupper i samhället, så långt det är möjligt och inom rimliga kostnader. 
Tillgänglighetskraven i plan-och bygglagen (PBL) och plan- och byggförordningen (PBF) ska 
beaktas. 
 

Barnens perspektiv 
Aktuell detaljplaneändring sker i direkt anslutning till skidanläggningen där barn och unga ofta 

vistas. Ändringen berör således barn och unga. Föreslagen ändring möjliggör en utbyggnad av 

området med bebyggelse i form av bostäder. Ett större naturområde (park) kommer fortsatt 

finnas kvar och ge möjligheter för spontanlek. Runt delområdena för ändringen, finns fortsatt 

möjligheter till olika aktiviteter som exempelvis alpin åkning och längdskidåkning. Bedömningen 

är att aktuellt förslag inte innebär någon negativ påverkan för barn och unga.  
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MILJÖKONSEKVENSER 

 

Miljöbedömning 
Enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808), om miljöbedömningar och miljökonsekvensbeskrivningar 

av planer och program, ska den myndighet eller kommun som upprättar eller ändrar en plan eller 

ett program göra en miljöbedömning av planen, programmet eller ändringen. Detta om dess  

genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Syftet med en miljöbedömning är 

att integrera miljöaspekten i planeringen så att en hållbar utveckling främjas, i enlighet med 1 kap. 

1 § miljöbalken. 

Bedömningen ska göras enligt de kriterier som anges i förordning (1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivningar och ska alltid utmynna i ett motiverat ställningstagande. Innan 

kommun eller myndighet tar ställning till om betydande miljöpåverkan kan antas uppstå ska den 

eller de länsstyrelser, kommuner och andra myndigheter som berörs av planen, programmet eller 

ändringen, ges tillfälle att yttra sig. Regeringen får meddela föreskrifter om vilka slags planer och 

program som alltid kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  

Om förändringen antas innebära betydande miljöpåverkan ska det upprättas en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där konsekvenserna identifieras, beskrivs och bedöms. 

Kravet på innehåll återfinns i 6 kap. 12-13 §§ miljöbalken. Hänvisningar till detta görs även i 4 

kap. 34 § plan- och bygglagen. 

 

Ställningstagande till betydande miljöpåverkan 
Kommunens bedömning är att genomförande i enlighet med aktuell ändring inte kan antas 

medföra någon betydande miljöpåverkan. Någon miljöbedömning med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning görs därför inte.  
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GENOMFÖRANDE 

 

Administrativa frågor  
 

Tidplan  
Planarbetet bedrivs enligt reglerna för standardförfarande 5 kap. plan-och bygglagen (2010:900). 

Planprocessen beräknas i huvudsak kunna följa nedanstående tidplan. Tidplanen är preliminär 

och kan förändras under planarbetets gång som en följd av oförutsedda händelser.  

Tidplan för detaljplanen:  

Samråd tredje kvartal 2022 

Granskning tredje kvartal 2022 alt. första kvartal 2023 

Antagande första kvartal 2023 

Laga kraft andra kvartal 2023 

 

Genomförandetid 
Genomförandetiden för ändringen är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Planen gäller 

dock tills den upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Inom genomförandetiden förutsätts att 

syftet med ändringen förverkligas. 

 

Ändring av detaljplan under gällande genomförandetid  

Enligt plan- och bygglagen 4 kap. 39 § får en detaljplan inte ändras eller upphävas före 

genomförandetidens utgång om någon fastighetsägare som berörs motsätter sig och det inte är 

nödvändigt på grund av nya förhållanden av stor allmän vikt. Dessa förhållanden ska inte kunnat 

förutses vid planläggning.  

 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap  
Nordanstigs kommun ansvarar för upprättandet av detaljplaneändringen.  

Ansvar för planens genomförande åligger exploatören och framtida fastighetsägare.  

Enligt 4 kap.7 § plan-och bygglagen (2010:900) ska alla allmänna platser i planlagda områden ha 

en huvudman. Huvudmannen för de allmänna platserna är ansvarig för att ställa i ordning och 

förvalta platserna, till exempel för att sköta gator. Om det finns särskilda skäl för att tillämpa ett 

enskilt huvudmannaskap för den allmänna platsmarken, så ska kommunen redogöra för skälen i 

planbeskrivningen. Huvudmannaskapet i underliggande byggnadsplan (21-83:248) berörs inte av 

aktuell ändring. Huvudmannaskapet förblir således enskilt. De särskilda skälen för det enskilda 

huvudmannaskapet motiveras dock inte tydligt i den ursprungliga planläggningen varför följande 

anförs här; bostadsbebyggelsen vid Hassela Ski förväntas främst nyttjas under delar av året, vidare 

så finns i kommunen en tradition av att tillämpa enskilt huvudmannaskap för allmän plats. För att 

främja en enhetlig förvaltning gör således inget undantag för detta område.  
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Vid enskilt huvudmannaskap åligger ansvaret för den allmänna platsen på fastighetsägarna 

gemensamt. Vid enskilt huvudmannaskap sker detta ofta genom att gemensamhetsanläggning 

inrättas. Denna kan i sin tur organiseras genom en samfällighetsförening. För området idag finns 

redan gemensamhetsanläggningar och samfällighetsföreningar. En omprövning av redan 

befintliga gemensamhetsanläggningar kan därför komma att ske.  

För genomförande av detaljplanen rättighetsupplåtelser, flytt av ledningar, nedläggning av rör 

samt eventuella ombyggnadsåtgärder på angränsande ytor ansvarar exploatören.  

 

Avtal 

Ett plankostnadsavtal som reglerar kostnader för framtagandet av detaljplaneändringen har 

upprättats mellan Nordanstigs kommun och exploatören. 

Kommunen avser ingå exploateringsavtal med exploatören. Upprättandet av ett sådant avtal sker 
parallellt med planprocessen. Exploateringsavtalet ska vara färdigställt, underskrivet av motparten 
samt politiskt godkänt av kommunen innan detaljplaneändringen antas. Exploateringsavtalet blir 
giltigt i samband med att beslutet om antagandet av planändringen vinner laga kraft. 
Exploateringsavtalet kommer bland annat att reglera exploatörens åtagande att vidta och 
finansiera åtgärder för anläggande av vägar inom den allmänna platsmarken, åtgärder kopplade till 
avfallshantering samt anläggningar för och vattenförsörjning och avlopp inom området. Vidare 
ska även åtaganden kopplat till framtida lantmäteriförrättningar regleras av avtalet.  

 

Lovplikt 

Enligt 4 kap. 15 § plan- och bygglagen kan kommunen inom visa ramar besluta att minska eller 

utöka bygglovspliktens omfattning. Lättnader i bygglovsplikten får emellertid inte beslutas om 

bygglov krävs för att tillvarata grannars intresse eller allmänna intressen. Kommunen bedömer att 

det inte finns anledning till förändrad lovplikt. 
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FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR  

 

Fastighetsbildning  
Med fastighetsbildning avses bl.a. nybildning av fastigheter, ändring av fastighetsgränser och  
bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter. Fastighetsbildningsåtgärder  
prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av Lantmäterimyndigheten. 

För genomförandet av aktuell ändring kommer omprövning av befintliga 

gemensamhetsanläggningar behövas. Det kan också bli aktuellt att bilda nya 

gemensamhetsanläggningar.  I lantmäteriförrättningen bestäms hur kostnader för drift och 

underhåll ska fördelas mellan de delägande fastigheterna. Vid ombildning kan ersättningsfrågor, 

för upplåtelse av mark och de befintliga anläggningar som gemensamhetsanläggningarna utökas 

med, bli aktuella. För eventuella inträdande eller utträdande fastigheter kan ersättningar också bli 

aktuella. Hur kostnader för drift och underhåll ska fördelas samt eventuella ersättningar som ska 

betalas bestäms i lantmäteriförrättningen.  

Nedläggningar av ledningar och rör under mark ska samordnas. Exploatören ska i samråd med 

ledningssägare svara för samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som 

krävs för exploateringens genomförande. Det åligger exploatören att i god tid förvissa sig om 

befintliga ledningars läge inom området samt informera sig om eventuella flyttningskostnader för 

genomförandet av ny bebyggelse. Exploatören ska ansvara för att befintliga ledningars funktions 

säkerställs under byggtiden och bekosta eventuell flyttning av ledningar inom området. Behöver 

ledningsrätter bildas, omprövas eller upphävas ansvarar exploatören för ansökan om 

lantmäteriförrättning och bekostar förrättningskostnader. 

Exploatören bekostar och ansöker om erforderliga lantmäteriförrättningar för avstyckningar samt 

bildandet/ombildandet av gemensamhetsanläggning och/eller servitut för de berörda 

fastigheterna.  

 

Fastighetskonsekvenser  
I tabellen på nästkommande sida redovisas de fastighetsrättsliga konsekvenserna för de 
fastigheter som bedöms beröras av aktuell ändring. 
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Fastighet Konsekvenser av aktuell ändring 

Hassela Kyrkby 4:39  De ändrade egenskapsbestämmelserna inom 
utpekade delområden, medför att avstyckning och 
exploatering främjas inom dessa. En utveckling och 
exploatering inom dessa bedöms påverka den 
omkringliggande fastigheten Hassela 4:39.  
 
Inom fastigheten anges av gällande byggnadsplan 
parkmark och vägmark. Inom vägmarken anges 
beteckningen z som innebär att marken ska hållas 
tillgänglig för samfälld vägtrafik. Vidare är ett 
område avsatt för skidlift (Rl). Ändringen innebär 
inte någon förändring av dessa bestämmelser, dessa 
fortsätter således att gälla.  
 
Fastigheten ingår dag i 
gemensamhetsanläggningarna Hassela Kyrkby 
GA:2, Hassela Kyrkby GA: 9 och Hassela Kyrkby 
GA:10. 
 
Inom denna fastighet kommer bland annat 
tillskapandet av nya tillfartsvägar/väganslutningar 
och ledningsdragningar behöva genomföras. 
 
Detta medför att ombildandet av befintliga 
gemensamhetsanläggning sannolikt blir aktuellt. 
Nya gemensamhetsanläggningar, servitut och 
ledningsrätter kan behöva bildas.   

Hassela Kyrkby 4:43 
 

De ändrade egenskapsbestämmelserna blir gällande 

för aktuell fastighet. Egenskapsbestämmelserna 

möjliggör en utveckling av ändamålsenlig 

fritidshus/bostadsbebyggelse och innebär med 

största sannolikhet att flera avstyckningar kommer 

att ske för att skapa nya fastigheter för framtida 

fritidshus/bostadsbebyggelse. Detta förespås ge 

fastigheten ett ökat värde.  

Av byggnadsplanen framgår att det genom 

fastigheten (horisontellt) finns ett utpekat u-

område. Ändringen innebär ingen förändring av 

denna bestämmelse och u-området är fortsatt 

gällande.  
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Inom fastigheten skapas, vid bildandet av nya 

fastigheter, nya tillfartvägar/väganslutningar och 

ledningar. Vilket medför att nya 

gemensamhetsanläggningar kan behöva inrättas 

eller/och befintliga gemensamhetsanläggningar 

ombildas. Servitut och ledningsrätter kan behöva 

bildas.  

Hassela Kyrkby 4:46 De ändrade egenskapsbestämmelserna blir gällande 

för aktuell fastighet. Egenskapsbestämmelserna 

möjliggör en utveckling av ändamålsenlig 

fritidshus/bostadsbebyggelse och innebär med 

största sannolikhet att flera avstyckningar kommer 

att ske för att skapa nya fastigheter för framtida 

fritidshus/bostadsbebyggelse. Detta förespås ge 

fastigheten ett ökat värde.  

Fastigheten ingår idag i 

gemensamhetsanläggningarna Hassela Kyrkby 

GA:9 och Hassela Kyrkby GA:10. 

Inom fastigheten skapas, vid bildandet av nya 

fastigheter, nya tillfartvägar/väganslutningar och 

ledningar. Vilket medför att befintliga 

gemensamhetsanläggningar behöver ombildas. Det 

kan också bli aktuellt med nya 

gemensamhetsanläggningar, servitut och 

ledningsrätter.  

Hassela Kyrkby 4:59 
Hassela Kyrkby 4:60 
Hassela Kyrkby 4:61 
Hassela Kyrkby 4:62 
Hassela Kyrkby 4:63 
Hassela Kyrkby 4:65 
Hassela Kyrkby 4:67 
Hassela Kyrkby 4:68 

Fastigheterna är redan avstyckade från 

ursprungsfastigheten Hassela Kyrkby 4:46 och 

ingår idag i gemensamhetsanläggningarna Hassela 

Kyrkby GA:9 och Hassela Kyrkby GA:10.  Vid 

framtida avstyckningar i anslutning till de aktuella 

fastigheterna, kan gemensamhetsanläggningarna 

behöva ombildas och nya 

gemensamhetsanläggningar behöva inrättas.  

De ändrade egenskapsbestämmelserna blir gällande 

för aktuell fastighet och möjliggör en utveckling av 

ändamålsenlig fritidshus/bostadsbebyggelse. Detta 

förespås ge fastigheterna ett ökat värde. 
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Hassela Kyrkby 4:64 Fastigheten är redan avstyckade från 

ursprungsfastigheten Hassela Kyrkby 4:46 och 

ingår idag i gemensamhetsanläggningarna Hassela 

Kyrkby GA:9 och Hassela Kyrkby GA:10 Vid 

framtida avstyckningar i anslutning till de aktuella 

fastigheterna, kan gemensamhetsanläggningarna 

behöva ombildas och nya 

gemensamhetsanläggningar behöva inrättas.   

Fastigheten är redan idag bebyggd med ett 

fritidshus. De ändrade egenskapsbestämmelserna 

blir gällande för aktuell fastighet och möjliggör en 

utökad byggrätt. Detta förespås ge fastigheten ett 

ökat värde. 

Om befintlig byggnad rivs och ersätts med ny 

byggnad ska denna placeras 2,5 meter från 

fastighetsgräns i enlighet med den nya 

placeringsbestämmelsen (p1). 

Hassela Kyrkby 4:66 Konsekvenserna förespås bli desamma som för ovan 

redovisad fastighet. 

Hassela Kyrkby 4:47 De ändrade egenskapsbestämmelserna blir gällande 

för aktuell fastighet. Egenskapsbestämmelserna 

möjliggör en utveckling av ändamålsenlig 

fritidshus/bostadsbebyggelse och innebär med 

största sannolikhet att flera avstyckningar kommer 

att ske för att skapa nya fastigheter för framtida 

fritidshus/bostadsbebyggelse. Detta förespås ge 

fastigheten ett ökat värde.  

Fastigheten ingår idag i 

gemensamhetsanläggningarna Hassela Kyrkby 

GA:9 och Hassela Kyrkby GA:10. 

Inom fastigheten skapas, vid bildandet av nya 

fastigheter, nya tillfartvägar/väganslutningar och 

ledningar. Vilket medför att befintliga 

gemensamhetsanläggningar behöver ombildas. Det 

kan också bli aktuellt med nya 

gemensamhetsanläggningar, servitut och 

ledningsrätter. 
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Ledningsrätt, servitut m.m. 
Nedläggningar av ledningar och rör under mark ska samordnas. Exploatören ska i samråd med 

ledningssägare svara för samordning av ledningsdragning och de eventuella ledningsflyttar som 

krävs för exploateringens genomförande. Det åligger exploatören att i god tid förvissa sig om 

befintliga ledningars läge inom området samt informera sig om eventuella flyttningskostnader för 

genomförandet av ny bebyggelse. Exploatören ska ansvara för att befintliga ledningars funktions 

säkerställs under byggtiden och bekosta eventuell flyttning av ledningar inom området. Behöver 

ledningsrätter bildas, omprövas eller upphävas ansvarar exploatören för ansökan om 

lantmäteriförrättning och bekostar förrättningskostnader. 

  

Hassela Kyrkby 4:48 Konsekvenserna förespås bli desamma som för ovan 

redovisad fastighet. 

Hassela Kyrkby 4:49 Konsekvenserna förespås bli desamma som för ovan 

redovisad fastighet. 



                                                         Upprättad: 2022-09-19  
                                                          
 
                                                                                             DnrBYGG.2021.59     
   

 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Samrådshandling                         Planbeskrivning   

Ändring av byggnadsplan för fastigheten Hassela Kyrkby 4:39 m.fl.  30 
 

TEKNISKA FRÅGOR  

Behov av ytterligare utredningar  
Eventuell detaljerad geoteknisk undersökning för grundläggande av byggnader med mera 
genomförs och bekostas av berörd fastighetsägare. 

 
Fastighetsägare ansvarar och bekostar även detaljutredning angående 
utformning av ledningsnät och dagvattensystem inom kvartersmarken, vilket ska redovisas i 
samband med bygglov. Exploatören ansvarar och bekostar detaljutredningar angående 
utformning av ledningsnät och dagvattensystem inom den allmänna platsmarken, vilket kommer 
att regleras i exploateringsavtalet.  
 

Vatten och avlopp  
Anläggning för vatten och avlopp ska ske gemensamt. Exploatören står kostnaden för den 
kapacitetsutredning som krävs och bekostar, som tidigare redovisats, även eventuell 
uppdimensionering av den kommunala anläggningen. Frågan kommer att regleras i 
exploateringsavtalet.   
 

Dagvatten 
Dagvattenhanteringen löses genom markinfiltration inom kvartersmarken. Om ytterligare arbeten 
är nödvändiga för dagvattenhantering, inom den allmänna platsmarken, ansvarar och bekostar 
exploatören för detta. Samordning sker då med Norrhälsinge Miljökontor. 

 

Behov av kompletterande tillstånd 
Inga kompletterande tillstånd bedöms behövas i samband med planens genomförande. 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

 

Planekonomi 
Kommunen ansvarar för upprättandet av detaljplanen. Alla kostnader för planens framtagande 
och genomförande bekostas av exploatören. 
 

Plankostnader 
Ett plankostnadsavtal har upprättats. Samtliga kostnader för planarbetet bekostas av exploatören 

och tas ut i enlighet med upprättat plankostnadsavtal. 
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SAMRÅD/GRANSKNING 

Efter samråd respektive granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställas i en 

samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. Handlingarna kommer att revideras om så 

bedöms vara relevant. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

 

Kommunens handläggare 
 

Nordanstigs kommun    
Plan- och bygglovskontoret  
 

 

Anna Ryttlinger  

Planarkitekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bilaga 1  
Planbeskrivning byggnadsplan  
(21-83:248)





Utgår för markerade  
delområden genom aktuell 
ändring.

Utgår för markerade  
delområden genom aktuell 
ändring. 



Utgår för markerade  
delområden genom aktuell 
ändring. 

Utgår för markerade  
delområden genom aktuell 
ändring. 



Utgår för markerade  
delområden genom aktuell 
ändring. 






