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Upphävande av detaljplan för del av  

Gnarps Masugn 1:41,1:80 och Rogsta 2:1. 

Sörfjärden, Gnarp 

Nordanstigs kommun, Gävleborgs län 

Upprättad av Nordanstigs Kommun  

 

 

Upphävandehandling 
__________________________________________________ 
 

 

 
Planområdets läge i kommunen 

 
 

 

 

Handlingar som hör till planen: 

 Gällande plankarta 

 Gällande plantext 

 Denna upphävandehandling 

 Checklista miljöbedömning  

 Plankarta för upphävande 

 Plantext för upphävande 
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Planförfarande 

Upphävande av detaljplanen sker genom begränsat standardförfarande enligt 

plan- och bygglagen,  (2010:900) 5 kap 18 §. Förslaget är förenligt med 

översiktsplanen och är inte av betydande intresse för allmänheten samt medför 

inte någon betydande miljöpåverkan. 

 
Planprocess 

Uppdrag Vassbäcken AB har ansökt om upphävande av 

befintlig detaljplan för del av fastigheten Gnarps 

Masugn 1:41, 1:80 och Rogsta 2:1. 

 

Samråd Förslag till upphävandehandlingar upprättas. 

Myndigheter, sakägare och andra berörda ges 

möjlighet att lämna synpunkter. Samrådstiden 

pågår under tre veckor. 

 

Upphävande Byggnadsnämnden upphäver detaljplanen. 

 

 

Laga kraft Om ingen överklagar beslutet att upphäva 

detaljplanen inom tre veckor vinner beslutet att 

upphäva planen laga kraft. Endast skriftliga 

synpunkter som inte blivit tillgodosedda kan 

ligga till grund för ett överklagande. 

 

 
Bild från Boverket 

 

Det är möjligt för samrådskretsen att godkänna ett förslag till detaljplan redan 

under samrådet om förutsättningarna finns för att tillämpa ett begränsat 

standardförfarande. Det kan till exempel handla om fall där planförslaget berör en 

åtgärd av mindre betydelse med en mycket liten och tydlig samrådskrets som 

berörs. Godkännandet ska göras aktivt av samtliga i samrådskretsen. Planförslaget 

kan inte antas direkt om det skett ändringar efter godkännandet. 

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/planering/detaljplan/detaljplaneprocessen/standardforfarande/begransning-av-standardforfarande/
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P L A N E N S  S Y F T E  O C H  H U V U D D R A G  

Syftet är att upphäva den nu gällande detaljplanen för delar av fastigheten Gnarps 

Masugn 1:41, 1:80 och Rogsta 2:1 som vann laga kraft 19910524. Den nu 

gällande detaljplanen har färdigställts och kan sägas ha fyllt sitt syfte varpå den 

istället begränsar vidare utveckling av området. Upphävandet avser detaljplanen i 

helhet och gäller hela planområdet och dess bestämmelser. 

 

P L A N D A T A  

 
Planområdets placering i Sörfjärden. 

 

Områdets läge och areal 

Planområdet är uppdelat i två områden och är beläget i de sydöstra delarna av 

Sörfjärden. Det huvudsakliga planområdet avgränsas av Hårtevägen i väst, delvis 

av bebyggelse i öst, naturmark i söder och skogsmark i norr. 

Planområdet är bebyggt med ett antal servicebyggnader samt klubbhus tillhörande 

golfbana. Planområdet omfattar idag en fastighet och inte tre som vid tillfället då 

detaljplanen vann laga kraft. Området omfattar idag del av Gnarps Masugn 1:80 

och har en areal av ca 10 ha.  

 

Markägoförhållanden 

Fastigheten Gnarps Masugn ägs av Vassbäcken AB. Intilliggande fastigheter är 

privatägda. 

 



Datum            Dnr 
2019-10-14    2019.137   4 (8)  

______________________________________________________________________________ 
 

Samrådshandling     Planbeskrivning   
Detaljplan för Gnarps Masugn 1:41, 1:80 och Rogsta 2:1  

T I D I G A R E  S T Ä L L N I N G S T A G A N D E N  

Översiktliga planer 

I översiktsplanen från 2004 benämns hela Sörfjärden som utvecklingsområde men 

preciseras inte närmare för berört planområde. Ett upphävande av detaljplanen kan 

möjliggöra vidare utveckling och bedöms därför vara förenlig med 

översiktsplanen.  

 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 

 

Nedanstående bild är den nu gällande detaljplanen som vann laga kraft 1991-05-

24. 

 

 
 
Nuvarande plan ger förutsättningar för golfbana med tillhörande servicebyggnader och klubbhus samt parkering och 

naturmark. Detta är idag genomfört och planen kan sägas ha uppfyllt sitt syfte. 

 

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. 
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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.  

 

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. Upphävandet av detaljplan föreslås därför ske med ett 

begränsat planförfarande. 

 

Strandskydd  

Planområdet omfattas idag av strandskyddsbestämmelser, dessa förändras ej i och 

med ett upphävande. 100 meter strandskydd från Vassbäcken är fortsatt gällande. 
 

Kulturhistoriska lämningar 

Inom planområdet finns inga kulturhistoriska lämningar. 

 

 

F Ö R U T S Ä T T N I N G A R ,  F Ö R Ä N D R I N G A R  O C H  

K O N S E K V E N S E R  

 
Upphävandet avser detaljplanen i sin helhet och omfattar hela planområdet och dess bestämmelser. 

 

Beskrivning av området 

Området är beläget i de sydvästra delarna av Sörfjärden, Gnarp och ligger längs 

med Hårtevägen. Detaljplanen är indelat i två områden där det huvudsakliga 

består av parkering i norr, servicebyggnad/klubbhus med tillhörande övningsytor i 

väst, övningsytor i syd samt naturmark i öst.  
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Det mindre området som är placerat i nordöst består av servicebyggnad i form av 

maskinhall. Detaljplanen kan sägas vara fullt utbyggd och majoriteten av 

byggnaderna är anslutna till kommunal VA-lösning. 

 

Konsekvenserna av genomförandet av upphävandet 

Upphävandet av den befintliga planen innebär att inga bestämmelser längre 

kommer finnas över området. Detta medför att fastighetsägaren inte längre 

begränsas av bestämmelserna och har större frihet i framtida utveckling av 

området. Det innebär också att bestämmelser så som prickad mark och naturmark 

försvinner vilket kan påverka rekreations möjligheter och det rörliga friluftslivet. 

Ett upphävande av detaljplanen ställer högre krav på handläggning av framtida 

åtgärder inom området och kan komma prövas genom bygglovsprövning samt att 

eventuellt större åtgärder kan kräva ny detaljplanering. Området kommer vid ett 

upphävande klassas som sammanhållen bebyggelse. 

. 

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 

Genomförandetid 

Detaljplanen upphävs varpå genomförandetid ej är aktuellt. 

 

Planförfarande 

Upphävandet av detaljplanen handläggs med ett förenklat förfarande eventuellt ett 

standard förfarande om upphävandet ej godtas i samrådsskedet. Förfarandet består 

av samråd, granskning och antagande innan planens upphävande kan vinna laga 

kraft. Beslut om upphävande görs av Byggnadsnämnden i Nordanstigs kommun. 

Beslut om upphävande av detaljplanen beräknas vinna laga kraft fjärde kvartalet 

2019.  

 

Servitut 

Upphävandet av detaljplanen innebär inte några förändringar av servitut som 

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

gällande. 
 

Huvudmannaskap 

Detaljplanen upphävs och huvudmannaskapet tillfaller därför fastighetsägaren. 

  

Fastighetsrättsliga frågor 

Inga förändringar i fastighetsindelning eller rättighetsupplåtelser är erforderliga 

för att genomföra upphävandet.  

 

Sociala aspekter 

Området används idag för golfbaneverksamhet. I och med ett upphävande av 

detaljplanen försvinner begränsningar för verksamheten och det ges möjlighet till 

friare utveckling av området. En utveckling av området kan skapa en positiv 

utveckling av föreningslivet, tryggheten i närområdet samt samhällsservice i stort.    

Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bedöms kunna använda 

planområdet även om detaljplanen upphävs. 
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Medverkande tjänstemän 

Upphävandehandlingen har arbetats fram i September 2019 av : 

Douglas Helsing, Planarkitekt  

 

 

 

 

 

Douglas Helsing 

Planarkitekt 

 

 

 

 

På nästkommande två sidor bifogas den planbeskrivning samt plankarta med 

bestämmelser som upphävs. Observera att plankartan i denna handling ej är 

skalenligt utan är avsedd att skrivas ut i format A1 för angiven skala. 
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