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Antagandehandling 
GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

 
 
 

Detaljplan för del av 

Jättendals-Gärde 

1:13 och 1:10 

Ett förslag till detaljplan har upprättats för del av Jättendals-Gärde 1:13 och 1:10. 
Området ligger vid i Mellanfjärden i anslutning till Mellanfjärdens husbebyggelse.  
Detaljplanens syfte är att skapa planmässiga förutsättningar för en verksamhet 
som uppstått på mark som enligt tidigare plan var avsedd för bostadsbebyggelse. 
Detaljplanen syftar till att pröva och bekräfta den pågående markanvändningen. 
 
Detaljplanen har varit föremål för granskning mellan 16 juli och 3 september 2018 
Totalt har 7 stycken yttrande inkommit under granskningsskedet. 4 stycken från 
berörda grannar, ett från Lantmäteriet, ett från Norrhälsinge Miljökontor och ett 
yttrande från Länsstyrelsen som av okänd anledning lämnades in för sent men 
som ändå tas med eftersom det är av stor betydelse för detaljplanen. 
 
Kommunen redovisar sina svar i Kursiv text under varje enskilt yttrande. 
Privatpersoners svar anonymiseras i enlighet med GDPR, men finns efter begäran 
att hämta ut på kommunkontorets plan och bygglovsavdelning.  

 

Inkommen information 

 
1. Länsstyrelsen Gävleborg 
Synpunkter 
Buller och hälsa 
Genomförandet av detaljplanen kan resultera i ett ökat antal transporter. Detaljplan 
ger tillträde för verksamheter som orsakar ytterligare buller. Länsstyrelsen vill upplysa 
om att det generellt finns en risk med att bostäder och verksamheter placeras i direkt 
närhet till varandra. Länsstyrelsen anser att lokalisering av en verksamhet som 
genererar mycket buller nära ett bostadsområde inte är optimal. 
Under rubriken Störningsskydd på plankartan, förmedlar kommunen att en ekvivalent 
ljudnivå på 60 dBA inte ska överskridas mellan klockan 06:00- 18:00, och att en 
ekvivalent ljudnivå på 55 dBA inte ska överskridas mellan 18:00-06:00. 
Länsstyrelsen delar inte denna uppfattning. 
Bestämmelserna i plankartan vad gällande störningsskydd, följer inte Boverkets och 
Naturvårdsverket vägledning om verksamhetsbuller. Länsstyrelsen förutsätter vid 
planens verkställande att den ekvivalenta ljudnivån inte ska överskrida 50 dBA mellan 
06:00-18:00, inte överskrida 45 dBA mellan 18:00- 22:00 och inte överskrida 45 dBA 
mellan 22:00-06:00, som är den gällande vägledningen, för hälsoaspekten. 
 



 
Dagvatten och MKN-Vatten 
Det framgår i detaljplanen att dagvattnet ska omhändertas och renas inom området 
innan det når recipienten. Kommunen redogör tydligt att snöhanteringen ska 
omhändertas på sådant sätt att det inte ligger snöupplag i direkt anslutning till 
vattenförekomsten, vilket innebär att belastningen på vattenförekomsten kommer att 
förbättras. Länsstyrelsen ser positivt på detta. 
Översvämning 
Länsstyrelsen anser att kommunen inte tillräckligt har synliggjort riskerna för 
översvämning. Detaljplanen bör innehålla en planbestämmelse om lägsta 
grundläggningshöjd för att förebygga översvämningsrisken. 
 
Kommunens svar: 
Kommunen tar till sig att bullernivåerna som anges på plankartan inte är korrekta och kommer att 
ändra dessa i tråd med Länsstyrelsens förslag. Kommunen håller inte med om att detaljplanen ger 
tillträde till verksamheter som orsakar ytterligare buller, tvärtom så hjälper planen till att reglera 
nivåerna för buller på ett tydligare sätt än vad tidigare varit fallet. 
Angående riskerna för översvämning så har kommunen på Länsstyrelsens inrådan nu infört 
grundläggningshöjder i plankartan. 
 

2. Lantmäteriet 
Synpunkter 
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar har följande noterats: 
Administrativa gränser 
I plankartan finns administrativa bestämmelser som även bör avgränsas med 
administrativa gränser. En administrativ gräns gäller fram till planområdesgräns, 
användningsgräns eller annan administrativ gräns och ligger på samma nivå i hierarkin 
som egenskapsgräns. De administrativa gränserna i plankartan bör ses över så att de 
reglerar det som planbestämmelsen är avsedd att reglera. 
 

  
 

 

Administrativ gräns 

  
 

 

Egenskapsgräns och 
administrativ gräns 

 
Ledningsrätt 
I plankartan finns ett markreservat utlagt för allmännyttiga ledningar. För dessa 
ledningar kan ledningsrätt upplåtas till förmån för ledningshavaren genom en 
lantmäteriförrättning. Det kan tydliggöras i planbeskrivningen att planen möjliggör 
detta samt vad det innebär för fastighetsägaren. Området för transformatorstationen, 
planlagd som E, bör också kunna upplåtas för ledningsrätt alternativt avstyckas till en 
egen fastighet. 
 
Kommunens svar: 
Lantmäteriets yttrande är svårtolkat då de administrativa gränser man tar upp inte finns med i 
kartan men man kan tänka sig att yttrandet syftar till u- och E-området som nämns i yttrandet. 
Dessa skulle kunna regleras med administrativa gränser men också som kommunen gjort med 
användningsgränser. Kommunen ser ingen anledning att ändra detta. 
Angående ledningsrätter så framgår det av plankartan att u-området ska vara tillgängligt för 
underjordiska ledningar enligt PBL 4. kap 6 §. 
 



3. Norrhälsinge miljökontor 
Synpunkter 
Den ändrade markanvändningen till verksamhet påverkar inte miljökontorets tidigare 
yttrande. 
Verksamhet som genererar transporter är olämplig på platsen. Tillfartsvägen till 
området är smal och passerar nära bostäder. Detta gör att om verksamhet i området 
leder till många transporter, finns risk för störning i form av buller och damning vid 
de bostäder som ligger nära tillfartsvägen. Det finns även en olycksrisk att ta hänsyn 
till. Förutsättningarna ger inte en verksamhet bra möjligheter att utvecklas och växa. 
Det finns bostäder som gränsar till planområdet det ger risk för störning i form av 
buller från verksamheter, det kan vara buller från själva verksamheten men även buller 
från transporter och vid lastning och lossning. Hur mycket buller beror på antal och 
typ av transporter till och från verksamheten och vilken typ av verksamhet som 
kommer att bedrivas i lokalerna. Den idag befintliga verksamheten bedöms inte 
orsaka bullerstörning i någon större omfattning. I planen har bullerfrågan bemötts 
genom störningsskydd som anger högsta nivå från verksamhet vid bostadsfasad i 
grannskapet. 
Miljökontoret kommer att handlägga eventuella klagomål på störning från området 
utifrån miljöbalken och dess bestämmelser, även om det finns en bestämmelse i 
planen om buller. Och även om åtgärder vidtas för att minska buller, så utesluter det 
inte att en verksamhetsutövare utifrån att verksamheten orsakar olägenhet för 
närboende får nya krav på verksamheten i framtiden. Det är således viktigt att en 
verksamhetsutövare är medveten om att en dålig lokalisering kan ge begränsningar i 
verksamheten och ge krav på åtgärder i framtiden. 
Om annat vatten än hushållsspillvatten avses att släppas till det kommunala 
avloppsreningsverket, måste det förhandlas med MittSverige Vatten&Avfall som 
sköter kommunens avloppsreningsverk. De är bara skyldiga att ta emot 
hushållsspillvatten, om man har annat vatten kan det innebära krav på egen rening 
innan det släpps ut till det kommunala avloppsreningsverket. 
Sammanfattningsvis bedömer miljökontoret att området inte har bra förutsättningar 
för verksamhet i någon större omfattning. 
 
Kommunens svar: 
Ökat buller på grund av trafik regleras tydligt i planen så att bullernivåerna inte överstiger Boverkets 
och Naturvårdsverkets vägledningar. 
Förutsättningarna för att växa begränsas av planen och ytterligare permanent bebyggelse ges det inte 
möjlighet till däremot ger planen möjlighet för ett tidsbegränsat bygglov.  
 

4. Grannyttrande 1. 

 
Synpunkter angående Detaljplan för del av Jättendals-Gärde 1:13, 1:10  
Kommunen avser att ännu en gång legalisera fastighetens industriverksamhet och 
strunta i domen från Miljödomstolen om att kommunen ej följt lagen. I stället väljer 
kommunen att legalisera och utöka verksamheten med en ny byggnad trots att det är 
samma förutsättningar som vid tidigare försök att ändra nuvarande detaljplan. Ingen 
hänsyn tas fortfarande till grannfastigheterna vars boendemiljö redan är försämrad 
och att fastighetsvärdena sjunkit. Allt är tillrättalagt för nuvarande ägare av Jättendals-
Gärde 1:13, 1:10.  
Vi anser att kommunen bör ta sitt ansvar och agera enligt domen från 
Miljödomstolen. 
 
 
Kommunens svar: 



Kommunen anser inte att det är en industriverksamhet utan en mindre tillverkningsverksamhet utan 
påtaglig omgivningspåverkan som finns på platsen. Även miljökontoret anser att 
omgivningspåverkan från nuvarande verksamhet är liten. I den nya planen ges tydliga riktlinjer om 
vilken bullerpåverkan som tillåt från verksamheten. 
Domen från Mark-och miljödomstolen gäller inte detaljplanen utan ett bygglov som upphävts. 
Byggnaden som står på tomten har alltså byggts på ett bygglov som senare upphävts. Planen kan inte 
göra det ogjort men man kan göra byggnaden planenlig, vilket den inte är idag och vilket också var 
anledningen till att bygglovet upphävdes. 
Att få byggnaden planenlig innebär att man då kan ansöka om att få beviljat bygglov för den 
byggnad som redan står där. 
Om kommunen som granne 1 önskar ska agera enligt domen så innebär det att byggnaden ska rivas. 
I dialog med grannar under 2 stycken samrådsmöten så framkom att det inte var någon som önskade 
att fastighetsägaren skulle behöva riva sin byggnad. Tvärtom har man önskat komma till en lösning 
som begränsar verksamhetens omgivningspåverkan. Kommunen har nu gjort just detta. 
 

5. Grannyttrande 2. 
 
Avstyrkande av föreslagen ändring gällande detaljplan för 1:13 och del 1:10, 
Mellanfjärden, Nordanstigs kommun. 
Det har varit två samråd, men vi kan inte godta att markområdet som är avsett för 
boende och friluftsliv används som ett industriområde klassat som Z-område. Som Z-
område kan området användas för industriella och kommersiella verksamheter som 
leder till ökade transporter, vilket innebär störningar för närboende i form av buller, 
damm, olycksrisker eftersom vägen är uppenbart olämplig för såväl tunga transporter 
som ökat antal personbilstransporter. 
Det har inte kommit fram några nya förutsättningar jämfört med kommunens tidigare 
handläggning i det här ärendet och därför bör den här beredningen avvecklas. Mark- 
och miljödomstolen har i sin dom nr P 1043-14 den 20150205 konstaterat att 
Byggnadsnämndens felaktigt beviljade bygglov inte kan lagligförklaras genom ändrad 
detaljplan,  och vi ser inte att kommunens föreslagna åtgärder innehåller en lösning 
för missförhållandena på Jättendals-Gärde 1:13 och del av Jättendals-Gärde 1:10. 
 
Kommunens svar: 
I stora delar hänvisas till Kommunens svar till Grannyttrande 1.  
Z-området tillåter inte industriella verksamheter. Om trafik till och från området ökar så får 
störningen från dessa inte överskrida de riktlinjer som anges i planen och som tagits fram efter 
Boverkets och Naturvårdsverkets rekommendationer. 
 

6. Grannyttrande 3. 

 
Trots två samråd kan jag inte godta markanvändningen (Z) som är jämförbart med 
industrimark. Ökad aktivitet i (Z) området leder till ökade transporter med buller, 
damning, olycksrisker på grund av att vägen är smal och går förbi ett flertal bostäder. 
Denna mark är avsedd för endast bostäder och parkområden. 
Eftersom inga ändrade förutsättningar föreligger i förhållande till kommunens tidigare 
handläggning av detta ärende föreslår jag att denna beredning läggs ned. 
Dessutom har Mark och Miljödomstolen i dom Mål nr P 1043-14 den 20150205 
fastslagit att Byggnadsnämndens felaktigt beviljade bygglov icke kan legaliseras genom 
ändrad detaljplan, varför jag saknar åtgärd från kommunen för att tillrättalägga 
rådande missförhållande. 
 
 
Kommunens svar: 



Se svar på grannyttrande 1 och 2. 
 

7. Grannyttrande 4. 
 
Grannyttrande 4 har samma invändningar som de övriga grannyttrandena med 
tillägget att man inte heller vill att ett tillfälligt bygglov ska medges. 
 
Kommunens svar: 
Se tidigare besvarade grannyttranden.  
För besvarande om tillfälligt bygglov se speciellt svaret till grannyttrande 1.  
 
  


