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___________________________________________ 

 
Planområdets läge i Nordanstigs kommun 

 
 

Handlingar som hör till planen: 

 Denna planhandling 

 Checklista miljöbedömning  

 Plankarta 

 Fastighetsförteckning 

 Karta sakägare 
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Planförfarande 

Prövning av detaljplanen sker genom ett standardförfarande enligt plan- och 

bygglagen,  (2010:900) 5 kap. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och plan- 

och byggenheten bedömer att detaljplanen inte är av ett större allmänt intresse 

eller i övrigt av stor betydelse. Detaljplanen antas heller inte medföra en 

betydande miljöpåverkan. 

 
Bild från Boverket 

 

Planprocess 

Uppdrag Gårdar i Nordanstig AB har ansökt om ny 

detaljplan för fastigheten Högen 1:38. 

 

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 informerar 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. 

 

Granskningutlåtande 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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Vy över planområdet fotograferat från områdets entré. 

 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Gårdar i Nordanstig AB har ansökt om ny detaljplan för att skapa möjlighet för ett 

campingområde med småstugor, uppställningsplatser för husbilar, husvagnar, tält 

samt en servicebyggnad. De har önskemål om att utveckla den gamla campingen 

som funnits på platsen tidigare men inte varit i drift under ett par år till en 

modernare camping. Den gamla byggnadsplanen från 1978 upphävdes av 

länsstyrelsen 1987 och därmed återinfördes strandskyddet. Syftet med 

detaljplanen är att ge förutsättningar för större byggrätt med fler byggnader för 

övernattning, uppställningsplatser för husbilar och husvagnar, tältning, servicehus 

och tillhörande komplementbyggnader. 

 

PLANDATA 

 
Planområdets placering i Högen, Bergsjö. 
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Markägoförhållanden 

Fastigheten Högen 1:38 ägs av Gårdar i Nordanstig AB. Intilliggande 

fastigheter är privatägda, där de tre rågrannarna bedöms som sakägare i 

planprocessen. 

 

Områdets läge och areal 

Planområdet är beläget 3km söder om Bergsjö. Planområdet avgränsas av främst 

åkermark och naturmark i väst, Storsjön i öst, naturmark i söder och skogsmark 

med bebyggelse i norr. 

Planområdet är bebyggt med ett antal mindre byggnader samt att ett servicehus 

som är under uppförande. Planområdet omfattas av fastigheten Högen 1:38 och 

har en areal av cirka 12500m² .  

 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

Enligt kommunens översiktsplan från 2004 framgår att besöksnäringen är en 

viktig företagsamhet vilket överensstämmer med detaljplanens intentioner med ett 

ökat antal gästnätter i besöksnäringen. I övrigt benämns inte området i 

översiktsplanen. En ny detaljplan bedöms därför inte strida mot översiktsplanens 

intentioner. 

 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

 

Nedanstående bild är den detaljplan som gällde mellan åren 1978 och 1987.  

 

 
 
Den tidigare planen gav förutsättningar för camping inom dagens planområde. Strandskyddet var även upphävt till 1987 

då planen upphävdes och strandskyddet återinfördes. 
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Behovsbedömning 

En behovsbedömning enligt Plan- och bygglagen har gjorts av Nordanstigs 

kommun. En särskild miljökonsekvensbeskrivning krävs för detaljplaner som 

medger en användning av mark, vatten och byggnader eller andra anläggningar 

som riskerar innebära en betydande påverkan på miljön, hälsan eller 

hushållningen med mark, vatten och andra resurser, dvs. allmänna intressen enligt 

3 och 4 kap. i Miljöbalken. Avgörande kan vara såväl planens karaktär som 

områdets känslighet eller värden. 

 

Kommunen anser att uppförandet av detaljplanen inte kan anses innebära sådan 

betydande miljöpåverkan som avses i PBL 4:34. Att upprätta en särskild 

miljökonsekvensbeskrivning bedöms därför inte vara nödvändigt.  

 

Därför görs bedömningen av plan- och byggenheten att detaljplanen inte är av ett 

större allmänt intresse utan endast av betydelse för berörda fastighetsägare inom 

och i gräns till planområdet. Framtagandet av detaljplanen föreslås därför ske med 

ett standardförfarande. 

 

Strandskydd  

Planområdet ligger inom strandskyddat område dels från Storsjön samt också 

från den bäck som rinner genom området. Kommunen ämnar att häva 

strandskyddet för hela planområdet i detaljplanen då hela planområdet 

innefattas av strandskyddsbestämmelser. För att dispens ska kunna ges måste 

det finnas särskilda skäl. De särskilda skäl som får användas finns 

uppräknade i miljöbalken och avser ett område som: 

 

1. redan tagits i anspråk på ett sådant sätt att det saknar betydelse 

för strandskyddets syften, 

2. genom väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan 

exploatering som 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, 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket 

angeläget intresse, 

7. Om platsen ligger inom ett utpekat område för 

landsbygdsutveckling i strandnära lägen om det bidrar till 

utvecklingen av landsbygden. 



Datum            Dnr 
2020-01-22   2019.164   6 (12)  

______________________________________________________________________________ 
 

Samrådsshandling     Planbeskrivning   
Detaljplan för Högen 1:38 Sagalidens Camping  

 
Befintliga byggnader i relation till den bäck som rinner genom området. 

 

De särskilda skäl som kommunen åberopar är att området sedan tidigare tagits 

i anspråk som campingområde och att det därmed saknar betydelse för 

strandskyddets syften. Användningen bedöms vara en turistanläggning där 

tillgång till vatten och strand är en förutsättning, eller åtminstone en avsevärd 

fördel. Området ligger även inom ett förslaget LIS-område till kommande 

LIS-plan där Länsstyrelsen har gjort en första bedömning och anser att ”en 

mindre förtätning av befintlig område kan eventuellt vara möjlig”. 

 

 
Till vänster visas NATUR-marken i områdets norra del med befintlig paviljong höger i bild. Mittenbilden visar 

promenadstig längst med Storsjöns strand samt passage över bäck. Till höger ses befintliga byggnader i relation till 

bäcken som rinner genom området. 

 

Kommunen anser även att allmänhetens tillgång till strandlinjen kan säkras 

genom den nya detaljplanen. Detta genom användningen av bestämmelsen 

NATUR längst med strandzonen vid både Storsjöns strand samt runt den bäck 

som rinner genom området . Fastighetsägare har dessutom sedan tidigare 

anlagt en stig längst strandremsan för att möjliggöra för allmänheten att både 

ta sig till platsen men också passera den längst med stranden utan hinder. 

Platsen har en lång historia som erkänd och populär campingplats sedan 

1980-talet. Strandskyddet har tidigare varit upphävt inom området och det 

finns redan befintliga byggnader som är placerade inom gränsen för 

strandskydd. Av ovan nämnda anledningar finner kommunen det lämpligt att 

upphäva strandskyddet inom planområdet.  
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Kulturhistoriska lämningar 

 

.  

Fornlämningens placering i förhållande till planområdet. Bild från Riksantikvarieämbetet.  

 

Inom planområdet finns inga kulturhistoriska lämningar. Det finns dock 

fornlämningar i nära anslutning till planområdet i nordväst och hänsyn bör tas till 

dessa om åtgärder genomförs i nära relation till dem. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, BESTÄMMELSER OCH KONSEKVENSER 

 
Nytt detaljplaneförslag över fastigheten. 

 

Beskrivning av området 

Området är beläget söder om Bergsjö och strax öster om väg 307, 

”Bergsjövägen”.  Området sluttar ner mot Storsjöns västra strand med en 

nivåskillnad på ca 11 meter. Området består av öppna ytor med ett flertal mindre 

byggnader och enstaka träd. Centralt i området så har en större servicebyggnad 

givits bygglov under 2018 och är under uppbyggnad. Genom området rinner även 

en mindre bäck. Inom området finns spår av tidigare campingverksamhet i form 

av stora plana ytor för husvagnsuppställning, badstrand med tillhörande bryggor 

samt ett antal äldre byggnader.  

 
Kollektivtrafik 

Närmsta busshållplats ligger inom ett avstånd av 300 meter från planområdet. Där 

avgår bussar till både Bergsjö och Hudiksvall med regelbundna tider. 
 

Mark och vegetation 

Mark som omgärdar fastigheten är till övervägande del naturmark i form av 

skogsmark och åkermark. Området består till stora delar av plana ytor samt en del 

träd och mindre buskage. Områdets nordöstra del ner mot Storsjön omfattas 

främst av sandstrand. Strandkanten i de söndra delarna av planområdet består 

främst av sten. 
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Geologiska förhållanden 

Ingen geologisk undersökning är utförd. Provgrop har grävts och markens 

beskattning har konstaterats bestå av främst morän och sand varpå ingen vidare 

utredningar bedömts nödvändig.  

 
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.   

 
Buller 

Från och med 2017 har regeringen beslutat om nya riktvärden för buller vid en 

bostadsbyggnads fasad från spår- och vägtrafik. För bostäder upp till 35 kvm 

ligger nivån på 65 dBA. För bostäder större än 35 kvm gäller 60 dBA. 

 Då närliggande vägar till planområdet är på så pass långt anstånd samt har en 

hastighetsbegränsning på 50km/h samt ett väldigt lågt antal passerande fordon per 

dygn så bedöms trafiken inte påverka bullernivåerna nämnvärt. Utifrån detta så 

görs bedömningen att inga reglerande bestämmelser gällande buller behöver 

införas i detaljplanen. 

 

 

Teknisk försörjning 
Dagvatten 

All ökning av dagvattenflöden som kommer av fler hårdgjorda ytor ska 

omhändertas lokalt och fördröjas innan det når gällande recipient. Exempel på 

lokalt omhändertagande av dagvatten är olika typer av infiltrations- och 

perkolationsanläggningar, infiltration genom grönytor eller så kallade 

översilningsytor samt infiltrationsmagasin.  

 
Trafik  

Infart till planområdet sker från Sagalidenvägen. Parkering för verksamhetens 

behov tillåts ske inom planområdet. Tillhörande parkering kommer även anläggas 

utanför planområdet. 

 
Värme 

Uppvärmning sker genom bergvärmelösning. 

 
Vatten och avlopp 

Fastigheten Högen 1:38 har sedan tidigare godkänd enskild lösning för avlopp. 

Vattenförsörjningen sker genom gemensam vattenlösning i Högen. 

 
El 

Den som har nätkoncession för området ansvarar för campingens 

energiförsörjning. 
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Service 

Livsmedelsbutik, skola, hälsocentral etc. nås inom ett avstånd av tre kilometer 

från planområdet i centralorten Bergsjö. 

 

Bestämmelser 
 

Natur (NATUR) 

Fastigheten planläggs med NATUR för att säkra allmänhetens tillgång till 

strandzonen. 

 
Camping (N) 

Fastigheten planläggs med möjlighet för campingverksamhet. 
 

Tillfällig vistelse (O) 

Fastigheten planläggs med möjlighet för tillfällig vistelse för att möjliggöra kurs- 

och turistverksamhet. Största tillåtna byggnadsarea är totalt 1250m² inom 

användningsområdet. Med en högsta tillåtna nockhöjd på 5 meter över marknivå.  
 

Handel, Kontor, Bostäder (HKB) 

Högen 1:38 planläggs för handel, kontor och bostadsändamål. Detta för att skapa 

möjlighet för verksamhet knytet till campingverksamheten. Största tillåtna 

byggnadsarea är totalt 250m² inom användningsområdet. Högsta tillåtna nockhöjd 

är 8 meter. Huvudbyggnad placeras minst 4.5 meter från fastighetsgräns. 

Komplementbyggnad inom detta område kan tillåtas. 

 
Sjöbod/Båtlänning (V) 

Hamnanläggning i form av sjöbod/båtlänning kopplat till verksamhetens turist- 

och kursverksamhet får anläggas. Största tillåtna byggnadsarea är 50m². Högsta 

tillåtna nockhöjd är 5 meter. 
 

Badplats (W1) 

Vattenområdet med beteckningen W1 planläggs för badplats.  Inom området finns 

idag befintliga bryggor. 

 
Öppet vatten (W2) 

Den sydöstra delen av vattenområdet planläggs med öppet vatten. 

 

 

Konsekvenserna av genomförandet av detaljplanen 

En ny detaljplan innebär att idag till viss del bebyggd mark kan bebyggas 

med ett antal fler småstugor för camping och en större servicebyggnad. 

Landskapsbilden kommer i viss mån påverkas men då liknande verksamhet 

har bedrivits på platsen tidigare anser kommunen att inga betydande 

förändringar av landskapsbilden kommer ske genom en ny detaljplan. 

Trafikmängden uppskattas inte öka jämfört med när platsen tidigare användes 

för campingverksamhet, antalet uppställningsplatser avses minska från 42 
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stycken till 13 stycken vilket ger en mindre mängd tyngre trafik till platsen 

jämfört med tidigare. I och med den tänkta kurs-och turistverksamheten så 

beräknas trafikmängden bli likvärdig med när tidigare campingverksamhet 

bedrevs på platsen. 

 

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft. Ändras eller 

upphävs detaljplanen under genomförandetiden har fastighetsägare rätt till 

ersättning för eventuell förlorad byggrätt som inte nyttjats. Efter 

genomförandetiden fortsätter detaljplanen med dess rättigheter att gälla men 

ändras eller upphävs planen utgår ingen ersättning för de rättigheter som går 

förlorade. 

 

Planförfarande 

Upprättandet av detaljplanen sker genom ett standard förfarande. Förfarandet 

består av samråd, granskning och antagande innan planens antagande kan vinna 

laga kraft. Beslut om antagande görs av Byggnadsnämnden i Nordanstigs 

kommun. Detaljplanen beräknas vinna laga kraft andra kvartalet 2020.  

 

Servitut 

Upphävandet av detaljplanen innebär inte några förändringar av servitut som 

berör planområdet. Gällande servitut inom planområdet påverkas ej och är fortsatt 

gällande. 
 

Huvudmannaskap 

Huvudmannaskapet tillfaller fastighetsägaren. 

  

Fastighetsrättsliga frågor 

Inga förändringar i fastighetsindelning eller rättighetsupplåtelser är erforderliga 

för att genomföra detaljplanen.  

 

Sociala aspekter 

På område avses det bedrivas campingverksamhet med kurs- och turism 

verksamhet med närliggande och stödjande funktioner. En ökad rörelse 

främjar tryggheten i området och att detaljplanen skapar förutsättningar för 

allmänheten att ta del av platsen och framför allt strandzonen bedöms som 

positivt. Platsen ämnar också fungera som samlingsplats där allmänna 

tillställningar kan genomföras. 

Platsen utnyttjas till viss del sommartid av barn, en ny detaljplan skapar bättre 

förutsättningar för barn att ta del av platsen samt att verksamheten ger en 

ökad trygghet och skapar mer aktivitet för yngre i området.   

Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bedöms kunna använda 

planområdet. 
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Medverkande tjänstemän 

Planhandlingen har arbetats fram i September 2019 och Januari 2020 av : 

Mats Gradh, Arkitekt och Douglas Helsing, Planarkitekt. 

 

 

 

 

 

 

Douglas Helsing 

Planarkitekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


