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PLANBESKRIVNING 

Samrådshandling 

 

Detaljplan för STOCKA 3:21 och STOCKA 3:132 i Stocka, 

Nordanstigs kommun, Gävleborgs län 
 
 

 
 

 

Handlingar 
Till planen hör: 

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

4. Sakägarkarta 

5. Sändlista 

6. Befintliga planer och bestämmelser 

7. Verksamhetsbeskrivning 

8. Illustration 
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PLANFÖRFARANDE  
Byggnadsnämnden beslutade 2020-06-24 (§25) att uppdra till samhällsbyggnadsenheten att ta 

fram förslag till upprättande av ny detaljplan för STOCKA 3:21 och STOCKA 3:132 för att 

möjliggöra för verksamheter, ställplatser, gång- och cykelmöjligheter samt bostäder i Stocka 

hamnområde. 

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

ett utökat förfarande. Förfarandets olika steg redovisas nedan: 

 
Bild från Boverket. 

 
Uppdrag Nordanstigs kommun har ansökt om planbesked för upprättande av ny 

detaljplan för fastigheterna STOCKA 3:21 och STOCKA 3:132 som 
innefattar del av Stocka hamnområde. En ny detaljplan föreslås möjliggöra 
för verksamheter, camping, gång- och cykelmöjligheter samt bostäder. 

 

Kungörelse Kungörelsen görs via en annons i en ortstidning och anslås på kommunens 
anslagstavla. 
 

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

 

Samrådsredogörelse Inkomna synpunkter sammanställs i en samrådsredogörelse. Handlingarna 
revideras om det bedöms vara relevant. 

 

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 

Planbeställaren, Nordanstigs kommun, fick den 2020-06-24 positivt planbesked för att möjliggöra 

för verksamheter, ställplatser, gång- och cykelmöjligheter samt bostäder i Stocka hamnområde.  

 

Förslag 

Detaljplaneförslaget syftar till att möjliggöra utveckling av Stocka tätort och ta tillvara på 

kommunens värdefulla kustmiljöer. Syftet är att utveckla besök- och turistnäringen, möjliggöra 

kustnära bostäder samt att tillgängliggöra kusten i Stocka för allmänheten med hjälp av gång- och 

cykelvägar, gemensamma båtbryggor samt allmänna platser.   

 

Nollalternativ 

Nollalternativet innebär att befintliga bestämmelser fortsatt är gällande och ingen utveckling 

inom området kommer ske. Nollalternativets konsekvenser är ett minskat utbud på längre sikt av 

kommersiell service, så som livsmedelsbutik, skola, restaurang m.m. i närområdet då begränsade 

utvecklingsmöjligheter kan göra det svårt för verksamheter att bedrivas i framtiden. Ett 

nollalternativ innebär också att allmänhetens tillgång till strandlinjen inom området är fortsatt 

begränsad.  

 
 

PLANDATA 

 

Planområdets läge i Stocka samt i kommunen.  

 

Områdets läge, areal och markägoförhållanden 

Planområdet ligger i östra delen av Stocka tätort, ca 9 km öster om Harmånger och avgränsas av 

havet i söder och Strandvägen i norr.  

Planen omfattar fastigheterna Stocka 3:21, som ägs av kommunen samt Stocka 3:132 som är i 

privat ägo. Planområdet omfattar ca 8 ha vatten- och markområde.             
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer 

Översiktsplanen för Nordanstigs kommun antogs 2004. Planen ligger till grund till den fysiska 

planeringen i kommunen. I översiktsplanen anges området Stocka som utvecklingsområde och 

planområdet anges även som utvecklingsområde för ny cykelväg. En ändring av markens 

användning anses vara förenlig med översiktsplanen.  

Politisk viljeinriktning och mål 

Ett av de politiska målen är att befolkningen i Nordanstigs kommun ska öka till 10 000 

medborgare under mandatperioden. Detta ska ske genom prioriterade åtgärder som bidrar till 

inflyttning. Turistnäringen ses som ett av de viktiga benen som tillsammans med företagen 

utvecklar kommunen. Planförslaget anses vara förenligt med den politiska viljeinriktningen och 

de politiska målen. 

 

Detaljplaner och områdesbestämmelser 

Utsnitt från befintlig gällande detaljplan från 1971-11-29 samt gällande områdesbestämmelserna från 1995-05-31. 

 

Planområdet omfattas av en byggnadsplan för Stocka samhälle från 1971-11-29. I 

byggnadsplanen anges marken i planområdet som allmän plats: park eller plantering. 

Områdesbestämmelser från 1995-05-31 finns inom planområdet och gäller för gästhamnen, 

restaurangen, och området för ställplatser (del av Stocka 3:21). Områdesbestämmelserna anger 

användningarna restaurang, Kafé och fritidsaktivitet (RN), hamn och fritidsverksamhet (VN) 

samt öppet vatten (W).  

Del av befintlig detaljplan samt gällande områdesbestämmelser inom området upphävs i samband 

med att ny detaljplan tas fram över området. 

 

Mellankommunala intressen  

Några mellankommunala intressen bedöms inte påverkas av det aktuella planförslaget. 
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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. 

Vattnet inom planområdet ligger inom riksintresseområden för yrkesfiske (sik och strömming). 

Planen bedöms dock ha liten påverkan på riksintresset.  

 

Kulturskydd 

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

området. I planhandlingarna ställs dock krav på karaktär för att knyta an till den befintliga 

kustkaraktären som finns i Stocka och framförallt på närliggande Rönnskär.  

 

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. Tillgången till naturområden inom planområdet är god 

och påverkan på dessa bedöms vara liten. 

 

 

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. 

Planområdet ligger inom strandskyddat område från Bottenhavet men omfattas idag inte av 

strandskyddsbestämmelser då planområdet omfattas av detaljplan från 1971-11-29 vilket var 

innan de allmänna strandskyddsbestämmelserna infördes. 

I och med att en ny detaljplan tas fram sker en ny prövning av strandskyddet. 

 

Inom planområdet avses strandskyddet upphävas inom vattenområde benämnt (W1, W2, W
4 och 

W5) och inom kvartersmark benämnt Bostäder (B), Parkering (P), Tillfällig vistelse (O), Camping 

(N), Hamn (V1) samt inom område för Friluftsbad (N1) med hänvisning till miljöbalken 7 kap. 18 

e §.  

 

Strandskyddet avses vara fortsatt gällande inom allmän platsmark (NATUR), (PARK) samt för 

öppet vattenområde (W3). Allmänhetens tillgänglighet till havet säkerställs i planförslaget genom 

bevarande av allmänna grönytor samt av en gång- och cykelväg som planeras löpa längs med 

strandlinjen. 
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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. 

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. 

 

Som motiv för upphävandet av strandskyddet anses skäl enligt punkten sju föreligga.  

De särskilda skäl som kommunen åberopar är att området är lämpligt för utveckling av 

landsbygden, ett så kallat LIS-område.  

 

Syftet med att peka ut LIS-områden är att stimulera den lokala och regionala utvecklingen i 

områden som har god tillgång till fria strandområden. Det handlar om att skapa 

arbetstillfällen eller locka människor att bosätta sig på platsen. Framförallt handlar det om 

områden som inte ligger i närheten av större tätorter. 
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För att kommunen ska kunna peka ut ett område för landsbygdsutveckling i strandnära läge 

måste vissa villkor vara uppfyllda. Enligt miljöbalken 7 kap. 18 e § avses ett område som: 

1. är lämpligt för utvecklingen av landsbygden 

2. är av ett sådant slag och har en så begränsad omfattning att strandskyddets syften fortfarande tillgodoses 
långsiktigt. 

3. endast har en liten betydelse för att tillgodose strandskyddets syften 
a) i eller i närheten av tätorter, 
b) i ett kust- eller kustskärgårdsområde från Forsmark till Klockestrand vid Ångermanälven eller från 
Skataudden vid Näskefjärden till gränsen mot Finland, 
c) på Gotland, eller 
d) vid Vänern, Vättern, Mälaren, Siljan, Orsasjön, Skattungen, Oresjön eller Oreälven mellan Orsasjön och 
Skattungen, om det råder stor efterfrågan på mark för bebyggelse i området, och 

4. inte är ett kust- eller kustskärgårdsområde från gränsen mot Norge till Forsmark, utmed Ölands kust eller i 

Ångermanland från Klockestrand vid Ångermanälven till Skataudden vid Näskefjärden. 

 

Kommunen anser att planförslaget och området uppfyller alla villkor som preciseras i miljöbalken 

7 kap. 18 e §. Området är inte utpekat som LIS område i gällande översiktsplan eller LIS-plan 

men enligt 4 kap. 17 § plan- och bygglagen ska bestämmelserna i 7 kap.18 c–18 g §§miljöbalken 

tillämpas på detaljplanebestämmelser om upphävande av strandskydd. Detta innebär att 

miljöbalken 7 kap. 18 e § kan användas som skäl för upphävande av strandskyddet inom området. 

Det är för kommunen av största vikt att kommunens verksamheter får möjlighet att utvecklas för 

att behålla arbetsmöjligheter på landsbygden och i mindre samhällen. Det är 

samhällsbyggnadsenehetens bedömning att Stocka hamnområde uppfyller de krav och önskemål 

som kommunen har på framtida LIS-områden och på landsbygdsutveckling.  

 

Att utveckla området enligt planförslaget skulle innebära ca 4000 gästnätter/år samt cirka 40 

bostäder vilket ses som mycket positivt, både för det regionala- men framförallt för den lokala 

utvecklingen. Planförslaget medger en ökning med cirka 2000 gästnätter/år jämfört med dagens 

förutsättningar. Den ökningen skulle kunna generera uppskattningsvis 3-5 helårsarbetstillfällen 

baserat på ökat kundunderlag både för livsmedelsbutiken Kajutan och Fiskaren Vilda Fisken. 

Även Restaurang Måsen skulle ges bättre förutsättningar att bedriva verksamhet året runt istället 

för dagens säsongsbetonade verksamhet. Hamnföreningen som bedriver ställplatsverksamheten 

skulle ges förutsättningar att utöka och skapa arbetstillfällen. Till handlingarna bifogas en 

historisk sammanfattning av hamnföreningens verksamhet samt de efterforskningar de gjort 

genom enkätundersökningar för att kartlägga verksamhetens betydelse för Stocka som samhälle. 

 

Fler arbetstillfällen bidrar till en utveckling av den levande landsbygden och stärker den lokala 

servicen med underlag. 3-5 arbetstillfällen i en mindre ort av Stockas storlek kan likställas med 

cirka 600-1000 arbetstillfällen i större städer likt Gävle eller Sundsvall. Att utveckla Stocka 

hamnområde skulle även skapa konkurrensmässiga fördelar för verksamheter och därmed bidra 

till den lokala och regionala utvecklingen. Sammantaget bedöms planen gynna den kommunala 

ekonomin, även på längre sikt. 

 

https://lagen.nu/2010:900#K4P17
https://lagen.nu/1998:808#K7
https://lagen.nu/1998:808#K7P18c
https://lagen.nu/1998:808#K7P18g
https://lagen.nu/1998:808
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För turismen är närheten till vattendrag en god förutsättning för ett attraktivt och populärt 

turistmål. Stockas lokalisering vid havet ger därför en mycket god förutsättning för att främja 

turistnäringen, vilket ytterligare stärker samhällsbyggnadsenehetens åsikt om lämpligheten som 

LIS-område.   

 

Positiva aspekter för landsbygdsutveckling:  

• Turism i området kan långsiktigt ge positiva effekter och ökade värden för friluftslivet i kommunen.  

• Utveckling av friluftsverksamhet i området kan förstärka besöksnäringen och ge positiva sysselsättningseffekter.  

• Ökat befolkningsunderlag ger ett långsiktigt, ekonomiskt och personellt underlag för lokala servicefunktioner i 

Stocka med omnejd. 

 

Nya bostäder, verksamheter och ökad tillgänglighet för det rörliga friluftslivet skapar i sin helhet 

goda förutsättningar i området för att bidra till en god och långsiktig landsbygdsutveckling och ett 

levande samhälle i Stocka. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR 

Mark- och vattenområden 

Natur- och terrängförhållanden  

Planområdet är beläget i Stockaviken som är en havsvik i Bottenhavet. Delar av kustremsan i 

planområdet karaktäriseras av blockig terräng längst strandkanten. Inom området finns en del 

träd, främst tallar. Området är delvis bevuxet med sly. 

 

     

 

 

Bilder lägst strandlinjen inom planområdet                    Foto: Nordanstigs kommun 
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Ortofoto över planområdet. 
 

Vattenförhållanden 

Planområdet ligger i Stockaviken som är en havsvik i Bottenhavet. Inom planområdet finns en 
del enskilda bryggor i varierande skick. Det finns även en större gästbrygga som ansluter till 
ställplatser, servicehus och restaurang Måsen.  
 
Rekreation och friluftsliv 

Inom planområdet finns Stocka hamn och plats för ca. 15 ställplatser för husbilar. Området är ett 
populärt turistmål för både nationella och internationella gäster. Områdes terräng är idag relativt 
otillgänglig vilket gör det svårt för allmänheten att ta del av stora delar av planområdet. 
 

Geotekniska förhållanden  

Enligt kartor från Sveriges geologiska institut (SGU) består berggrunden av metamorf intrusiv- 
och ytbergart, Arenit. Jordarten i området består av morän. 
Ingen geoteknisk utredning har utförts för aktuellt område inför detaljplaneläggningen. Lämpligt 
grundläggningssätt ska redovisas i bygglovsskedet. 
 
Markavvattning 

Inget markavvattningsföretag eller våtmarksområde berörs eller kan komma att påverkas negativt 
av aktuell utveckling. 
 
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 

Ingen undersökning av markradonrisk har genomförts inom området i samband med planarbetet. 

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

Befintliga förhållanden 

  

Stocka hamn, Foto: Nordanstigs kommun 
 

    
Sjöbodar i västra delen av området, Stocka hamn med restaurang Måsen i bakgrunden, förrådsbyggnad inom planområdet. 

 

Inom planområdet finns idag ett antal byggnader, de är främst lokaliserade vid Stocka hamn där 

det bedrivs hamn och ställplatsverksamhet, här är även restaurang Måsen med tillhörande 

komplementbyggnader placerad. I västra delen av planområdet finns två sjöbodar uppförda. Ett 

antal mindre förrådsbyggnader av varierat skick finns också utspridda inom planområdet.   

 

Offentlig och kommersiell service  

Cirka 300 meter från planområdet finns livsmedelsbutik med tillhörande service, Stocka skola 

ligger på ett avstånd av ca 1 km från planområdet och i Harmånger cirka 9 km från planområdet 

finns tillgång till hälsocentral. 

Kollektivtrafik 

Planområdet trafikeras av X-trafiks linje 30, hållplatsläge finns i östra delen av planområdet i 

direkt närhet till föreslagen parkering. 
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Trafik 

Genom planområdet löper den statliga väg 783, inom området kallad Strandvägen. På 

Strandvägen ligger Årsmedeldygnstrafiken (ÅDT) inom intervallet 251-500 fordon/dygn enligt 

Trafikverkets mätningar. Hastighetsgränsen är 50km/h. 

 

 

PLANFÖRSLAG 
 

Allmän platsmark 

 

PARK 

Stora delar av planområdet planläggs för park vilket skapar möjlighet för marken att till stora 

delar kan vara anlagd med tex planteringar, lekpark m.m.   

 

NATUR 

Östra delarna av planområdet planläggs med Natur, vilket innebär ett mer friväxande 

grönområde som kräver begränsat underhåll. 

 

GATA 

Väg 783, Strandvägen som löper igenom planområdet planläggs som Gata. 

 

 

LOKALGATA 

Bergstigen i nordöstra delen av planområdet planläggs som lokalgata. 

 

 

 

Kvartersmark 

 

Bostäder (B) 

Planområdet planläggs med fem områden för bostäder. I västra delen planläggs det för två 

flerbostadshus med en byggnadsarea på 500m² och en högsta nockhöjd på 9,5meter för 

respektive område. Bostadsområdet längst bort i östra delen av planområdet planläggs med 

samma förutsättningar.  

Närmast strandlinjen i västra delen planläggs det för bostäder i sjöbodsstil med en största 

byggnadsarea på 70 m² per fastighet och en högsta nockhöjd på 6 meter. Samma förutsättningar 

ges bostadsområdet strax öster om restaurang Måsen. 

 

På all byggnation inom området ställs samma krav på utformning genom bestämmelser som 

reglerar taklutning, takbeklädnad och fasadmaterial samt fasadkulör.  

 

Friluftsliv och Camping (N)  

Området kring gästhamnen planläggs med möjlighet för campingverksamhet. Detta är främst för 

att ställplatser för husbilar med kortare vistelseperiod. Största tillåtna byggnadsarea är totalt 

1000m² inom användningsområdet. Marken inom området får inte hårdgöras. 
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Friluftsbad (N2) 

Väster om gästhamnen omfattas marken av bestämmelsen N2 - Friluftsbad. Inom området är 

största byggnadsarea 100m2 och högsta nockhöjd på 5 meter. Detta innebär att en byggnad för 

kallbadhus och bastu får uppföras, denna ska även vara tillgänglig för allmänheten.  

 

Tillfällig vistelse (O) 

Fastigheten planläggs med möjlighet för tillfällig vistelse för att möjliggöra för turistverksamhet 

såsom campingstugor, restaurang, lekplats m.m. Största tillåtna byggnadsarea är totalt 1000m² 

inom användningsområdet. Med en högsta tillåtna nockhöjd på 6 meter.  

 

Teknisk anläggning (E) 

I västra delen av planområdet finns en pumpstation, området vid pumpstationen planläggs som 

teknisk anläggning. 

 

Hamn och tankstation (V1) 

Inom del av område för Stocka hamn planläggs för hamn. Del av hamnen regleras av prickmark 

för att säkerhetsställa att ingen byggnad uppförs på piren.  

 

Parkering (P) 

Planområdet planläggs på ett flertal platser för parkering dels för att tillmötesgå behovet till 

bostäder och camping/tillfällig vistelse men också för att möjliggöra parkeringsmöjligheter för 

friluftslivets behov utanför planområdet. 

 

Vattenområden 

 

Bryggor ( W2) 

Östra delen av vattenområdet planläggs för bryggor för att möjliggöra mindre gemensam 
brygga/bryggor. 
 

Öppet vatten (W3) 

De södra delarna av vattenområdet planläggs med öppet vatten. 

 

Badplats (W4) 

Vattenområdet med beteckningen W4 planläggs för badplats. Inom området finns idag en liten 

vik med goda möjligheter att anordna ett friluftsbad. Enligt uppgifter har platsen tidigare använts 

för badändamål. Badplatsen ska vara tillgänglig för campinggäster såväl som för allmänheten.  

 

Småbåtshamn (W5) 

Vattenområdet planläggs för småbåtshamn i tre olika delar av planområdet. Detta för att skapa 

möjlighet för upprättandet av gemensamhetsanläggningar i form av småbåtshamnar.  
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Karaktär 

Byggnaders utformning inom planområdet regleras dels genom taklutning, takbeklädnad och 

fasadmaterial samt fasadkulör. Detta för att knyta an till redan befintlig bebyggelse och den 

karaktär området har. 

 

  
Bild som visar på Rönnskärs karaktär, bild till höger visar tidigare sjöräddningsstation som ligger vid Stocka Hamn. 

 

Teknisk försörjning  

Vatten och avlopp 

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Fastigheterna 

inom planområdet försörjs idag av det kommunala vatten- och avloppssystemet. Nya bostäder 

inom området ska kopplas till det kommunala systemet och om nya komplementbyggnad inreds 

med faciliteter som kräver vatten- och avloppssystem ska byggnaden kopplas till detta systemet. 

 

Hantering av snö 

I första hand ska bortforslad snö läggas upp på genomsläpplig mark i närområdet för smältning. 

Den smälta snön som kan innehålla partiklar m.m. tas omhand i jorden på naturligt sätt. Ur 

miljösynpunkt är det oftast bättre att lägga bortforslad snö på land än i vatten. Föroreningarna 

från snön kan då stanna i marken, och risken för att de sprids vidare i miljön minskar. 

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

därför inte dumpas i direkt närhet till strandlinjen.  

Tele- och datakommunikationer  

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

med projektering.  Den som har nätkoncession för området ansvarar för energiförsörjningen. 

Skydd av ledningar  

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

ledningsstråk och utbredningen av dessa. Mark för allmänna ledningar inom planområdet ska 

reserveras och skyddas på ett lämpligt sätt.  

Avfall 

Avfallshanteringens behov av transportvägar och rätt dimensionerade avfallsutrymmen ska alltid 

beaktas i samband med ny- och ombyggnationer.  

Avfallshanteringen inom området sköts av Nordanstigs kommun.  



                                                                                                                  Upprättad: 2021-03-15 
                                                                                                                   Dnr: BYGG.2020.219  
 

__________________________________________________________________________________________ 
 

Samrådshandling                         Planbeskrivning   

Detaljplan för Stocka hamn 

Räddningstjänstens behov  

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

behov av brandposter och släckvatten. 

 

FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Markanvändning 

Kommunikation och trafik 

En utbyggnad av verksamheterna inom området kan innebära en ökad trafikmängd längst med 

Strandvägen, ökningen bedöms dock inte vara av betydande grad, intilliggande bebyggelse 

bedöms inte påverkas. Den planerade gång och cykelvägen genom området möjliggör för en 

säkrare trafiksituation då gång och cykelvägen blir fullt separerad från befintlig bilväg.  

Den parkering som planeras i norra delen av området ger förutsättningar för att minska den 

biltrafik som främst under sommarhalvåret färdas ut på Rönnskär. Planförslaget skapar 

förutsättningar för att i framtiden kunna möjliggöra för bättre gång och cykelkommunikationer ut 

på Rönnskär samt in mot Stocka centrum och Stocka skola.  

Landskapsbild  

En ökad exploatering med nya byggnader kommer till viss del påverka landskapsbilden. Därav 

införs det i planbestämmelserna krav på utseende för all nybyggnation med hänsyn till områdets 

karaktär. Detta så att byggnader utformas i enlighet med landskapsbilden och knyter an till natur 

och kulturvärdena på platsen för att på så sätt skapa en god helhet.     

 

Rekreation och friluftsliv  

Rekreationsmöjligheterna bedöms öka i området där ny gång och cykelväg skapar möjlighet för 

allmänheten att få bättre tillgång till planområdet och framförallt strandlinjen. Ökade 

parkeringsmöjligheter och GC-väg skapar bättre tillgänglighet till friluftsområden även utanför 

planområdet.  

Störningar och buller 

Planområdet bedöms inte påverkas av yttre störningar. Planförslaget kan innebära en något ökad 

trafik vilket kan innebära en mindre påverkan men bedöms inte vara av betydande grad.  

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 vägarna som angränsar till planområdet har en 

hastighetsbegränsning på 50km/h samt ett ÅDT på 251-500 fordon så bedöms trafiken inte 

påverka bullernivåerna nämnvärt. Utifrån detta så görs bedömningen att inga reglerande 

bestämmelser gällande buller behöver införas i detaljplanen.  

Campingverksamheten bedöms inte ha någon påverkan ur störning- och bullersynpunkt.  

Trygghet, tillgänglighet och sociala konsekvenser 

Människor i alla åldrar, med olika typer av funktionsvariationer, ska kunna vara fullt delaktiga i 

samhället och detta ska beaktas fullt ut vid nybyggnation. Alla gemensamma ytor skall göras 
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tillgängliga, trygga och användbara för alla grupper i samhället, så långt det är möjligt och inom 

rimliga kostnader. En utveckling av området skapar förutsättningar för mer folk i rörelse vilket 

kan leda till positiva sociala konsekvenser och en tryggare miljö. 

 

Barnens perspektiv 

Planförslaget skapar bättre förutsättningar för barn och yngre att ta del av strandlinjen och havets 

spännande miljö. Gång och cykelmöjligheter skapar även en säkrare trafiksituation för barn. 

Friluftsbad skapar också goda förutsättningar för ett aktivt friluftsliv för barn och yngre.  

 

Risk för höga vattenstånd, erosion och skred 

Någon större risk för ras, skred eller erosion bedöms inte föreligga inom planområdet. 

 

I samhällsplaneringen är det viktigt att ta hänsyn till de konsekvenser klimatförändringar och 

eventuellt stigande havsnivåer kan medföra. Det är dock väldigt svårt att sia om framtiden och 

vad vi ska förhålla oss till och därav utgår en ofta utifrån flera olika scenarion. Sveriges 

meteorologiska och hydrologiska institut SMHI har upprättat data och beräkningar som utgår 

från vetenskapliga rapporter för att visa framtida medelvattenstånd samt ge en uppfattning om 

var strandlinjen kommer att gå. 

 

Som referensnivå för beräkningarna av framtida medelvattenstånd används ett medelvattenstånd 

representativt för kommunen för referensperioden 1986-2005. Medelvattenstånd i Nordanstigs 

kommun 1986-2005 var 20 cm i RH 2000 och landhöjning i Nordanstigs kommun uppskattas 

till +0,867 cm/år. 

 

Den senaste generationen klimatscenarier består av fyra stycken olika scenarier som beskriver 

olika höga utsläppsnivåer, från låga utsläpp till mycket höga utsläpp. Det graderas ofta i en skala 

med benämningen RCP* där RCP 2,6 utgår från låga utsläpp och RCP 8,5 utgår för mycket höga 

utsläpp. I tabellen nedan som hämtats från SMHI kan vi se beräknande havsnivåförändring i 

Nordanstigs kommun för tre olika RCP scenarion. 

 

 
Tabell från SMHI 
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I tabellen går att utläsa att vi i scenariot med RCP 4,5 högst troligt kommer se en fortsatt 

havsnivåsänkning i Nordanstig men att vi i ett scenario med RCP 8,5 sannolikt kan se en minimal 

höjning till år 2100.   

 

I samhällsplaneringen är det viktigt att skilja mellan vad som permanent kan komma hamna 

under vatten och områden som kan komma att drabbas av tillfälliga översvämningar. Därför 

behövs tillgång till information om både framtida medelvattenstånd och högvattenhändelser. För 

extremnivåer går det inte att ta fram översiktlig nationell information på samma sätt som för 

medelvattenstånd men vi kan se att i Bottenhavet vilket planområdet relaterar till har inte 

extremnivåerna överstigit +143cm sen SMHI startade sina mätningar.  

 

Samhällsbyggnadsenheten tar därav höjd för extremväder i planhandlingarna med bestämmelsen 

lägsta grundläggningsnivå +1,6 meter och utgår från förutsättningen att medelhavsnivån med 

största sannolikhet ligger oförändrad men tar i beräkningarna höjd för mindre höjning till år 2100 

enligt sannolikt utfall för RCP 8,5 som ligger på +6 cm. 

 

*Representative Concentration Pathways (RCP) är scenarier över hur växthuseffekten kommer att 

förstärkas i framtiden. 

 

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 

Slutsatsen av den samlade genomgången är att planens genomförande inte kan antas medföra 
betydande miljöpåverkan. Någon miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
görs därför inte. 
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Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) finns för föroreningar i utomhusluft, vattenförekomster, 

föroreningar i fisk- och musselvatten och omgivningsbuller. Planförslaget bedöms inte ha någon 

negativ påverkan på dessa miljökvalitetsnormer. 

 

Miljömål 

Riksdagen har beslutat om 16 nationella miljökvalitetsmål för Sverige. Det miljömål 

som främst berör denna detaljplan är: Hav i balans samt levande kust och skärgård och God 
bebyggd miljö.  Vid exploatering i området ska hänsyn tas till både MKN och miljömålen. 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Administrativa frågor  

Tidplan  

Målsättningen är att detaljplanenen antas under tredje kvartalet 2021. När detaljplanen vunnit laga 

kraft avses utbyggnad av området påbörjas i form av GC-väg, VA-ledningar och andra allmänna 

anläggningar. När utbyggnaden av dessa är färdigställda kommer utvalda intressenter att beredas 

tillträde till marken för markberedning och efterföljande byggnation. Om möjligt, med hänsyn till 

bland annat behov och intresse, sker markberedning och bostadsbyggande samordnat och 

parallellt med varandra i syfte att minska tiden för byggande i området. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden 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 

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. 

Ansvarsfördelning och huvudmannaskap  

Nordanstigs kommun ansvarar för upprättandet av detaljplanen.  Ansvar för planens 

genomförande har aktuella fastighetsägare. Nordanstigs kommun är huvudman för allmän 

platsmark PARK och NATUR, för GATA och LOKALGATA är huvudmannaskapet enskilt. 

Trafikverket är huvudman för väg 783 (Strandvägen). På den lokalgata i nordöstra delen av 

planområdet är Ström-Stocka vägförening huvudman. 

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

samt eventuella ombyggnadsåtgärder på angränsande ytor ansvarar aktuell exploatör.  

Nedläggningar av ledningar och rör under mark ska samordnas.  
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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. 

 

Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsbildning 

Inga bestämmelser om fastighetsbildning anges i planförslaget. Då majoriteten av marken inom 

detaljplaneområdet ägs av Nordanstigs kommun finns inget behov av markinlösen. 

Exploatören bekostar och ansöker om erforderlig fastighetsförrättning. Samt eventuella 

bildanden av gemensamhetsanläggning och/eller servitut för de berörda fastigheterna.  

 

Arrenden, nyttjanderätter, servitut m.m 

Inom planområdet finns idag ett antal gällande arrenden, nyttjanderättsavtal m.m. Alla gällande 

avtal inom planområdet avses upphävas och nya avtal avses tecknas för de ändamål som går i 

enlighet med planförslagets syfte och bestämmelser.  

Tekniska frågor 

Behov av ytterligare utredningar 

Eventuell detaljerad geoteknisk undersökning för grundläggande av byggnader med mera 

genomförs och bekostas av berörd fastighetsägare. 

Fastighetsägaren ansvarar och bekostar även detaljutredning angående utformning av ledningsnät 

och dagvattensystem vilket ska redovisas i samband med bygglov. 

 

Behov av kompletterande tillstånd 

Tillstånd kan krävas vid åtgärder inom vattenområden, så kallad vattenverksamhet. För att få 

bedriva vattenverksamhet behöver du oftast göra en anmälan till Länsstyrelsen eller ansöka om 

tillstånd hos Mark- och miljödomstolen. Inga övriga kompletterande tillstånd bedöms behövas i 

samband med planens genomförande. 

Vatten och avlopp  

Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Fastigheterna 

inom planområdet försörjs idag av det kommunala vatten- och avloppssystemet. Nya bostäder 

inom området ska kopplas till det kommunala systemet och om nya komplementbyggnad inreds 

med faciliteter som kräver vatten- och avloppssystem ska byggnaden kopplas till detta systemet. 
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Dagvatten 

Dagvattenhanteringen löses genom markinfiltration inom befintlig fastighet. Om ytterligare 

arbeten är nödvändiga för dagvattenhantering ansvarar exploatören för detta, samordning sker då 

med Norrhälsinge Miljökontor. 

 

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. 

 

Parkering 

Vid anläggandet av parkeringar ska utformning med genomsläppligt material eftersträvas, för att 

säkerställa god markinfiltration. Kommunen vill uppmuntra till att cykelparkeringar upprättas i 

anslutning till bostäderna samt den nordöstra parkeringen som skapar goda pendlingsmöjligheter 

vid hållplatsläget. Parkering längs med Strandvägen får inte förekomma. 

Ekonomiska frågor 

 

Planekonomi 

Alla kostnader för framtagande av detaljplanen bekostas av Nordanstigs kommun. För 

erforderliga markförvärv, rättighetsupplåtelser, projekteringskostnader, byggnationer och 

anläggningsarbeten ansvarar och bekostar berörd exploatör/fastighetsägare. Detta inkluderar 

även kostnader för eventuella flyttningar av markledningar och ombyggnadsåtgärder i 

angränsande ytor. Anslutningsavgift till det kommunala vatten- och avloppsystemet debiteras 

fastighetsägaren enligt gällande VA-taxa. Ingen planavgift upprättas i planförslaget.  

 
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 


