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PLANBESKRIVNING 

 

Detaljplan för JÄTTENDALS-GÄRDE 1:13 och del av 1:10 i 

MELLANFJÄRDEN, Nordanstigs kommun, Gävleborgs län 
 
 
 

 
 
 
 

Handlingar 
Till planen hör: 

1. Plankarta med bestämmelser 
2. Planbeskrivning 
3. Behovsbedömning av miljökonsekvensbeskrivning  

4. Gällande plankarta 

5. Gällande planbeskrivning 
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PLANFÖRFARANDE  
Byggnadsnämnden beslutade 2020-04-23 (§25) att uppdra till samhällsbyggnadsenheten att ta 

fram förslag till upprättande av detaljplan för JÄTTENDALS-GÄRDE 1:13 och del av 1:10 för 

att pröva lämpligheten att bedriva verksamhet inom området.  

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

ett standardförfarande. Förfarandets olika steg redovisas nedan: 

 
 
Bild från Boverket. 

 
 
Uppdrag John Lundholm Förvaltning AB har ansökt om planbesked för att 

upprätta en detaljplan för att pröva lämpligheten för att bedriva 
verksamhet på fastigheten Jättendals-Gärde 1:13 och del av 1:10. 
 

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 

I utkanten av Mellanfjärden har byggnader uppförts och en verksamhet utvecklats inom mark 

som är planlagd för bostäder och allmän parkmark. Detaljplanen syftar till att pröva och bekräfta 

den pågående markanvändningen. 

 

PLANDATA 

Områdets läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet ligger i utkanten av tätbebyggelsen i Mellanfjärden ca. 17 km öster om Bergsjö och 

avgränsas av Edsmyrsån i söder, av ett buskage i norr och av Lindesvägen i öster. 

Planområdet omfattar Jättendals-Gärde 1:13 och del av Jättendals-Gärde 1:10 och har en areal av 

4 680 m2. Fastigheterna är privatägda.  

 

Planområdets läge i förhållande till Bergsjö. Planområdet markerat med rött.  

 

Planområdets läge i Mellanfjärden. Planområdet markerat med rött.  
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Bild över planområdet sett från norr. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

I översiktsplanen från 2004 omfattas hela Mellanfjärden av utvecklingsområde som inte närmare 

preciseras för berört planområde. Inledningsvis i översiktsplanen står dock att Mellanfjärdens 

utvecklingsområden planeras för småindustri, kontor och bostäder. En ändring av markens 

användning bedöms därför vara förenlig med översiktsplanen.  

 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 

Berörda fastigheter omfattas av byggnadsplan för delar av gärde, Dvästa m.fl. Mellanfjärden 

antagen av Nordanstigs kommunfullmäktige 1974-02-04. I den anges föreliggande planområde 

som bostadsändamål med friliggande hus i en våning (BFI) samt område för allmänt ändamål (A). 
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 Byggnadsplan för delar av Gärde, Dvästa m.fl. 

 Mellanfjärden, antaget 1974-02-04. I den anges  

Jättendals-Gärde 1:13 utgöra bostadsändamål med 

friliggande hus i en våning (BFI) samt allmän plats 

för park eller parkering samt väg 

 

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. 

Planområdet ligger inte inom något riksintresseområde. 

 

Kulturskydd 

Planområdet omfattas inte av något kulturskydd. 

 

Naturskydd 

Enligt 3 kap. 2-5 § miljöbalken ska stora opåverkade områden, ekologiskt känsliga områden, åker 

och skog av nationell betydelse samt fiskevatten skyddas mot påtaglig skada. Föreslagen planering 

tar inte i anspråk något sådant område. 

 

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. Påverkan på naturområdena inom planområdet 

bedöms vara liten. 

 

 

 

 

Detaljplan för del av Jättendals-Gärde 1:9, antagande 

1994-05-24. Planen omfattar enbart fastigheten 

Jättendals-Gärde 1:10 och anger bostadsmark med 

byggrätt för uthus och garage.    
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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. För Dellensjöarna är strandskyddet utökat till 200 meter. 

Inom strandskyddsområde får inte åtgärder vidtas som går emot strandskyddets syften. En 

förutsättning för upphävande av strandskyddet är att djur- och växtlivet inte påverkas på ett 

oacceptabelt sätt., att allmänhetens tillgång till strandområden inte försämras och att det finns så 

kallade ”särskilda skäl” som anger i lagtexten: 

1. Arean har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften, 

2. Genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering är väl avskilt 

från området närmast strandlinjen, 

3. Behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och behovet inte 

kan tillgodoses utanför området, 

4. Behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan genomföras 

utanför området, 

5. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan 

tillgodoses utanför området, eller 

6. Behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

7. En byggnad, anläggning, verksamhet eller åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden. 

En översiktsplan ska ge vägledning vid bedömningen om en plats ligger inom ett område 

som är lämpligt för utvecklingen av landsbygden, så kallat LIS-område. 

 

Både vid enskilda dispenser och i detaljplaner ska alltid en så kallas ”fri passage” mellan 

strandlinjen och byggnaderna/anläggningarna finnas.  

 

Planområdet omfattas idag inte av strandskyddsbestämmelser eftersom gällande detaljplan 

(byggnadsplan) är upprättad före 1975 då generellt strandskydd infördes. Strandskyddet prövas på 

nytt i samband med att en ny detaljplan upprättas vilket innebär att allmänt strandskydd gäller för 

planområdet. Därför krävs det att strandskyddet upphävs genom planbestämmelse.  
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Befintlig bebyggelse i relation till bäcken 

 

Särskilda skäl 

En bäck rinner genom planområdets södra del ned mot Mellanfjärden. Ingen ny bebyggelse 

planeras närmare bäcken än befintlig bebyggelse. Området har således tagits i anspråk och 

särskilda skäl föreligger enligt Miljöbalken 7 kap. 18 c. punkt 2. Upphävandet av strandskyddet 

bedöms inte motverka strandskyddets syften vad gäller trygga förutsättningarna för möjligt 

friluftsliv eller att bevara goda livsvillkor på land och vatten för djur- och växtlivet. 

Passagemöjligheten utmed stranden påverkas inte. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR  

 

Mark- och vattenområden 

 

Natur- och terrängförhållanden 

Mark som omgärdar befintlig verksamhetslokal och bostadsgarage är till viss del är asfalterad. 

Planområdets norra del är bevuxet med högt gräs. Slänt ned mot bäck i planområdets södra del är 

delvis bevuxen med lövträd. 
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Ortofoto över området, planområdet markerat i rött. 

 

Geotekniska förhållanden  

Enligt kartor från Sveriges geologiska institut (SGU) består berggrunden av metamorf intrusiv- 

och ytbergart. Jordarten i området består av postglacial finsand. 

Ingen geoteknisk utredning har utförts för aktuellt område inför detaljplaneläggningen.  

Förorening av mark och vatten 

Ingen misstanke finns om att markföroreningar förekommer inom planområdet. Om frågan om 

sanering skulle bli aktuell ska den hanteras enligt miljöbalkens bestämmelser.  

Radon 

Radonsäkert utförande rekommenderas för att uppnå nu gällande värde för byggnader (200 

Bq/m3) enligt Boverkets byggregler. Mätning i byggnad som nyttjas stadigvarande bör ske efter 

inflyttning. 

 

Bebyggelseområden 

 

Befintliga förhållanden  

Planområdet är bebyggt med en röd plåtbyggnad i sadeltak samt ett större garage. Verksamheten, 

som är den röda plåtbyggnaden i sadeltak, som bedrivs i området är en industrilokal. Det 

förekommer säsongsbetonad transport till och från området.  

I planförslaget så ges möjligheten även för del av fastigheten 1:10, att få ha kvar 

komplementbyggnaden. Denna komplementbyggnad är ett garage för privat bruk för bostaden på 

fastighet 1:10, och ej kopplat till verksamheten, som ligger på fastigheten 1:13. 
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Vägen in till planområdet, sett från öster. 

PLANFÖRSLAG 

 

Verksamheter (Z)  

Fastigheten Jättendals-Gärde ges markanvändningen (Z) verksamheter vilket innebär service, 

lager, tillverkning med tillhörande försäljning, handel med skrymmande varor och andra 

verksamheter av likartad karaktär med begränsad omgivningspåverkan. Den verksamhet som 

bedrivs på området bedöms förenlig med den föreslagna markanvändningen.  

 

e1  

Största byggnadsarea är 250m². Endast tillfälligt bygglov kan medges. Temporär byggnad får ej 

ligga närmre än 4,5 meter från fastighetsgräns och 2 meter från vägkant angränsande mot 

fastighet 1:13. Detta syftar till att skärma av del av verksamheten säsongsvis med t.ex. ett 

väderskydd. Uppförande av väderskydd eller liknande tillfällig byggnad kräver en separat 

tillståndsprövning i form av tillfälligt bygglov. 

 

e2  

Största byggnadsarea är 560m2, detta motsvarar storleken på den befintliga byggnaden för 

verksamhet. 

 

Bostäder (B)  

Jättendals-Gärde 1:10 planläggs som bostadsmark. Byggrätten som medges är enbart för 

komplementbyggnad. Huvudbyggnaden ligger inom samma fastighet norr om vägen. Högsta 

totalhöjd är 6 meter. Större delen av marken får inte bebyggas ytterligare.  

 

e3 

Största byggnadsarean är 130m2, detta motsvarar storleken på den befintliga byggnaden inom 

området för bostäder.  
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Teknisk anläggning (E)  

I planområdets västra del står det en transformatorstation. Denna planläggs som teknisk 

anläggning (E).  

 

Öppet vattenområde (W)  

Den bäck som rinner i södra delen av planområdet planeras som öppet vattenområde (W).  

 

Mark som ska vara tillgänglig för underjordisk ledning (u)  

I utkanten av fastigheten Jättendals-Gärde 1:13 till gränsen Jättendals-Gärde 1:9 går en 

underjordisk ledning. Denna ledning tryggas med ett u-område.  

 

Gemensamhetsanläggningar  

Den väg som sträcker sig över fastigheten Jättendals-Gärde 1:13 till JättendalsGärde 1:9 ingår i 

den gemensamhetsanläggning som sköts av Mellanfjärdens vägförening (Mellanfjärden Ga:3). 

Vägen är i angränsande detaljplan planlagd som allmän plats väg.  

 

Störningsskydd  
Högsta tillåtna ekvivalenta (genomsnittliga) ljudnivå från verksamhet är 50 dBA kl. 06-18, 45 dBA 

kl. 18-22 samt 45 dBA kl. 22-06 invid bostadsfasader i grannskapet, vid ljuddämpad sida ej över 

45 dBA. Ljudnivån utgår från Boverkets riktvärden. 

 

Teknisk försörjning  

 

Vatten och avlopp 

Dricks- och spillvatten 

Fastigheten Jättendals-Gärde 1:13 försörjs idag av kommunalt vatten- och avloppssystem. Om ny 

komplementbyggnad inreds med faciliteter som kräver vatten- och avloppssystem ska byggnaden 

kopplas till det kommunala systemet. 

Dagvatten 

Dagvattnet kan inom den temporära byggrättens område lösas genom att dagvattnet filtreras 

genom genomsläppligt grus och sten samt en markduk underst, innan vattnet leds mot ett 

plaströr, som slutligen leder vattnet mot Edsmyrsån. Grunderna för denna lösning finns redan 

idag. Tanken är att förbättra det som redan finns för att fördröja avrinningen och rena vattnet 

ytterligare innan det når recipient.  

 

För att säkerställa att dagvatten, som ej går att leda mot diket omhändertas på bästa sätt, införs 

det bestämmelse för hela planområdet att dagvatten ska tas om hand inom planområdet, som 

t.ex. att filtrera vattnet genom en grönyta eller annan lösning. Detta för att fördröja dagvattnet 

innan det når recipient eller annan fastighet 

 

Hantering av snö 

Hantering av snö vid till exempel snöskottning ska enligt MB 15 kap 1§ ses som avfall och ska 

därför inte dumpas i närheten av Edsmyrsån. Bestämmelsen utgår från Naturvårdsverket 
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Värme  

Eventuell uppvärmning av nytt garage sker via enskild lösning 

El  

Industrifastighet tillgodoses av lågspänningsström från transformatorstation som finns på 

fastigheten. Nytt garage på industriområde utnyttjar också denna lösning. Garage för bostad är 

kopplat till en transformatorstation utanför planområdet. 

Trafik  

Eventuellt behov av ökad parkering med anledning av planen omhändertas inom fastigheten för 

verksamheten. Detaljplanen omfattas av bullerbegränsningar för att minska påverkan från trafik 

för närområdet.  

 

KONSEKVENSER 

Markanvändning 

Inom planens område finns för nuvarande två planer från 1974 och 1994 som medger 

markanvändningen bostad, parkering och väg samt för uthus och garage. Planens genomförande 

innebär att den byggnad som idag används som en verksamhet får rätten att fortsätta användas 

för verksamhet. Planen medger också att verksamheten får rätt att bygga ut med en tillfällig 

komplementbyggnad, det kräver dock en separat tillståndsprövning i form av bygglov. 

Konsekvenser blir också att befintligt garage inom fastighet 1:10 får rättigheten att stå kvar i sitt 

befintliga skick på område markerat (B) i planen. 

 

Störningar och buller 
Föreslagen markanvändning för verksamheter-Z kan, i begränsad omfattning, innebära risker och 

störningar på omgivningen. Angränsande fastigheter (bostäder) har en lägre tålighet för 

störningar och risker vilket i stor mån beaktas i planen genom bullerbegränsning och genom att 

inte tillåta en utökning av den befintliga verksamheten.  

 

Trafikmängd  

Trafikmängden och andelen tung trafik till området förväntas öka jämfört med tidigare 

detaljplaner där marken planlagts som bostad. För att begränsa störningar för att öka tryggheten 

ytterligare rekommenderas vägföreningen se över trafikföreskrifter som t.ex. reglering av 

hastighet, tyngd på trafik etc.  

Landskapsbild  

Landskapsbilden förändras delvis jämfört med tidigare detaljplaner som tillåter bostäder. 

Byggnaden för verksamhet är större än vad som tillåtits för bostäder. Byggnaden anses ändå ha 



                                                                                                                  Upprättad: 2020-06-17 
                                                                                                                   Dnr: BYGG.2020.149     

__________________________________________________________________________________________ 
 

Samrådshandling                         Planbeskrivning   

Detaljplan för Jättendals-Gärde 1:13 och del av 1:10 

en lämplig placering i utkanten av Mellanfjärden som samhälle och i utkanten av 

bebyggelseområden.  

Rekreation och friluftsliv  

Områden för rekreation och friluftsliv förväntas inte innebära en betydande förändring i 

jämförelse med tidigare planer för bostäder.  

 

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. 

 

Slutsatsen och kommunens bedömning är att planens genomförande kan förväntas ha en viss 

miljöpåverkan på en lokal nivå (omkringliggande bebyggelse) då framförallt vad gäller 

trafiksäkerhet och buller.  Kommunen drar dock slutsatsen att planen inte kan antas medföra en 

betydande miljöpåverkan i stort och anser att den förväntade miljöpåverkan kan minskas genom 

att reglera bullernivåer i detaljplanen. Någon miljöbedömning med tillhörande 

miljökonsekvensbeskrivning görs därför inte. 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 

Administrativa frågor  

Tidplan  

Detaljplanen förväntas laga kraft under fjärde kvartalet 2020. 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Planen gäller dock tills den 



                                                                                                                  Upprättad: 2020-06-17 
                                                                                                                   Dnr: BYGG.2020.149     

__________________________________________________________________________________________ 
 

Samrådshandling                         Planbeskrivning   

Detaljplan för Jättendals-Gärde 1:13 och del av 1:10 

upphävs eller ersätts med en ny detaljplan. Inom genomförandetiden förutsätts att syftet med 

detaljplanen 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.  

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Inga förändringar i fastighetsindelning eller rättighetsupplåtelser är erforderliga för att genomföra 

planen.  

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap  

Nordanstigs kommun ansvarar för upprättandet av detaljplanen.  

 

Planförslaget omfattas av allmänplatsmark i form av lokalgata. Huvudman för lokalgatan är 

Mellanfjärdens vägförening (Mellanfjärden Ga:3). Huvudmannaskapet för allmänplatsmark inom 

planområdet är därmed enskilt.   

 

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

samt eventuella ombyggnadsåtgärder på angränsande ytor ansvarar aktuell fastighetsägare.  

Nedläggningar av ledningar och rör under mark ska samordnas.  

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 om förändrad lovplikt. 

 

SAMRÅD/GRANSKNING 
Efter samråd respektive granskning kommer inkomna synpunkter att sammanställas i en 

samrådsredogörelse respektive granskningsutlåtande. Handlingarna kommer att 

revideras/kompletteras om så bedöms vara relevant. 

Planfrågor diskuteras med berörda under arbetes gång.  

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Kommunens handläggare 

 

Douglas Helsing, Stadsarkitekt 

Isabelle Törnhult, Planarkitekt 



                                                                                                                  Upprättad: 2020-06-17 
                                                                                                                   Dnr: BYGG.2020.149     

__________________________________________________________________________________________ 
 

Samrådshandling                         Planbeskrivning   

Detaljplan för Jättendals-Gärde 1:13 och del av 1:10 

 

Nordanstigs kommun    

Samhällsbyggnadsenheten 

 

 

 


