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Upphävande för del av byggnadsplan för Harmångers centrum 

 

 

UPPHÄVANDEHANDLING 

 

Upphävande för del av byggnadsplan för Hamrångers centrum i 

HARMÅNGER, Nordanstigs kommun, Gävleborgs län 
 

 

Handlingar 
Till planen hör: 

• Gällande plankarta 

• Gällande plantext 

• Denna upphävandehandling 

• Checklista miljöbedömning  

• Plankarta för upphävande 

• Fastighetsförteckning 

• Karta sakägare 
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PLANFÖRFARANDE  
 

Byggnadsnämnden beslutade 2021-10-28 §112 att uppdra till plan- och bygglovskontoret att 

upphäva delar av byggnadsplanen för Harmångers centrum, i Harmånger, för att underlätta 

byggnationen av nya E4 genom kommunen.  

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

ett standardförfarande. Förfarandets olika steg redovisas nedan: 

 

 
 
 
 
 
Uppdrag Nordanstigs kommun har ansökt om planbesked för upphävande av 

byggnadsplanen för Harmångers. Ett upphävande av planen möjliggör 
för en ny sträckning av E4 genom området.  
 

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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UPPHÄVANDETS SYFTE OCH BAKGRUND 

Syftet är att upphäva del av byggnadsplanen för Harmångers centrum, i Harmånger, för att 

underlätta byggnationen för nya E4 genom kommunen. En väg som utretts i en vägplaneprocess 

får inte byggas i strid med kommunens detaljplaner. Där vägplanen berör en gällande detaljplan, 

som anger annan markanvändning än för gatu/vägändamål, måste kommunen därför ändra eller 

upphäva detaljplanen. Den nu gällande detaljplan med tillhörande bestämmelser begränsar detta. 

Byggnadsplanen antogs 1964-11-02 och tillåter bostäder inom området.  

 

Positivt planbesked gavs 2021-10-28. 

 

Byggnadsplanen upphävs i samband med att Trafikverkets vägplan för nya E4 fastställs. 

Vägplanen förväntas skickas in för fastställelseprövning hösten 2022 och bedöms kunna 

fastställas under 2023. Möjlig byggstart utifrån denna tidplan är år 2024-2025, men beror också på 

när regeringens beslut om byggstart fattas. Projektet är namngivet i Nationell plan för 

transportsystemet 2018- 2029. 

 

 
Översiktsbild över planerad E4 genom Harmånger med planområdet markerat i rött. Bild från Trafikverket. 
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Ny E4 med nya av- och påfarter med Harmånger i bakgrunden. Bild från Trafikverket. 

 
 

PLANDATA 

 

Områdets läge, areal och markägoförhållanden 

Området för upphävande omfattar ca 2,5 ha i södra delen av Harmångers centrum. 

Området är delvis bebyggt med enbostadshus. Planområdet innefattar även en del av befintliga 

E4. 

Planen innefattar både kommunala och privata fastigheter.  
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                             Del av byggnadsplanen som avses upphävas. 

 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

Översiktsplanen för Nordanstigs kommun antogs 2004. Planen ligger till grund till planeringen i 

kommunen. Hela planområdet pekas ut som utvecklingsområde. Ett upphävande av 

byggnadsplanen kan möjliggöra vidare utveckling av nya E4. 

 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 

Nedanstående bild är den nu gällande byggnadsplanen som vann laga kraft 1964-11-02. Delar av 

planen har upphävts och ersatts av andra planer under årens lopp. Byggnadsplanen medger bland 

annat fristående bostäder samt allmänna ändamål.  
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Nuvarande plan medger område för bostadsändamål i området som ämnas upphävas.  

 

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 inom riksintresseområden för planerad väg (E4) och befintlig väg E4.  

 

Strandskydd  

Strandskyddets syfte är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och 

bevara goda livsvillkor för djur- och växtliv, såväl på land som i vatten. 

Inom planområdet finns en mindre bäck/dike, denna bedöms inte beröras av strandskyddet.  
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Kulturskydd 

Inom planområdet finns inga kulturhistoriska lämningar eller 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 

upphävning 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. Tillgången till naturområden inom planområdet är 

begränsad, ett upphävande av planen anses inte ha någon påverkan på dessa områden. 

 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER  
 

 

Beskrivning av området 

Planområdet är beläget i södra delen av Harmångers centrum, öster om befintliga E4. 

Området för upphävande är delvis bebyggt med enbostadshus och innefattar befintliga E4. 

 

 

                                            Flygbild över planområdet. 
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Område för upphävande 

Den sydvästra delen av byggnadsplanen ämnas upphävas. Stora delar av planen är redan upphävd 

och ersatt av nyare planer.  

 

 

Område som ämnas upphävas är markerat med rött.  

Konsekvenserna av genomförandet av upphävandet 

Upphävandet av den befintliga planen innebär att inga bestämmelser längre kommer finnas över 

området. Detta medför att området inte längre begränsas av bestämmelser från gällande 

byggnadsplan och att en utveckling av E4 är möjlig inom området.  

 

Ett upphävande av detaljplanen ställer högre krav på handläggning av framtida åtgärder inom 

området som kan komma prövas genom bygglovsprövning samt att eventuellt större åtgärder kan 

kräva ny detaljplanering. Området kommer vid ett upphävande klassas som sammanhållen 

bebyggelse och omfattas av samma regler som gäller övrig sammanhållen bebyggelse i 

kommunen. Sammanhållen bebyggelse regleras i PBL 2010:900 1 kap. 4§. 
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MILJÖKONSEKVENSER 
 

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 upphävandet av planen inte kan anses innebära sådan betydande 

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

därför inte nödvändigt.  

En separat miljöbedömning och konsekvensbeskrivning sker i Trafikverkets process i den nya 

vägplanen för E4.  

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

 

Administrativa frågor  

 

Tidplan  
Målsättningen är att upphävandet av detaljplanen antas under andra kvartalet 2022. 

 

Genomförandetid 

Byggnadsplanen upphävs varpå genomförandetid ej är aktuellt. 

 

Servitut 

Upphävandet av detaljplanen innebär inte några förändringar av servitut som berör planområdet. 

Gällande servitut inom planområdet påverkas ej och är fortsatt gällande. 

 

Huvudmannaskap 

Upphävandet har ingen påverkan gällande huvudmannaskapet. 

  

Fastighetsrättsliga frågor 

Inga förändringar i fastighetsindelning eller rättighetsupplåtelser är erforderliga för att genomföra 

upphävandet.  
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EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi 

Nordanstigs kommun ansvarar för upprättandet av detaljplanen.  
 

Planavgift 

Planavgiften bekostas av Nordanstigs kommun. 

 

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 

 

Nordanstigs kommun    
Plan- och bygglovskontoret  
 

 

Isabelle Törnhult 

Planarkitekt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


