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Planförfarande
Aktuell detaljplan handläggs med ett utökat planförfarande. Kommunens val av planförfarande
grundar sig i att kommunen anser att planen är av allmänt intresse. Förfarandets olika steg redovisas
nedan. Var i planprocessen vi befinner oss i nu redovisas med en markering nedan:

Uppdrag

Byggnadsnämnden beslutade den 2015-11-05 att ge plan- och
byggenheten i uppdrag att genom tillägg ändra detaljplanen.

Dialog med länsstyrelsen, berörda myndigheter, kända sakägare och
boende, föreningar, allmänhet med flera. Syftet med samrådet är att
förbättra beslutsunderlaget och att ge möjlighet till insyn och påverkan.

Samrådsredogörelse

Efter samrådet sammanställs inkomna synpunkter i en
samrådsredogörelse. Handlingarna revideras då det bedöms vara
relevant.

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 då det bedöms vara
relevant.

Antagande

Detaljplanen antas av kommunfullmäktige i Nordanstigs kommun.

Laga kraft

Om inget överklagande inkommit tre veckor efter antagandet vinner
detaljplanen laga kraft. Bygglov kan därefter medges.
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Beslut om ny detaljplan
Kommunstyrelsens ledningsutskott gav 2015-11-05 Plan- och byggenheten i uppdrag att ta fram en ny
detaljplan för Gistvallen i Sörfjärden.

Syfte och motiv
Syftet med detaljplanen är att ändra markanvändningen från V, fiske- och småbåtshamn till B, boende
för tre av sjöbodarna längs med Gnarpsån. Syftet är även att införa varsamhetsbestämmelser för att
skydda och bevara de kulturhistoriska värdena inom området.
Motivet bakom planen är att några sjöbodar vid Gnarpsåns mynning idag används som fritidshus.
Sjöbodarnas användning, som fritidshus strider mot gällande detaljplan från 1991. Gällande plan har
redan bestämmelser om att sjöbodarna och Gistvallarna ska bevaras. Bedömning har gjorts att det
finns behov av att precisera tydligare hur sjöbodarna och Gistvallarna ska bevaras, därav syftet med
varsamhetsbestämmelserna.

Historik om planområdet
Sörfjärden har i århundraden varit bebyggt och använt för flera syften. Det har funnits järnbruk,
sågverk, dansbana. Sörfjärden har även nyttjats av lokala bönder under sommarhalvåret för fiske.
Dessa historiska näringar som bedrivits i Sörfjärden är sedan länge nedlagda. I samtliga syften har
fisket varit centralt. Idag kan man se minnen från denna tid vid Gnarpsåns mynning. Det står där ett
flertal sjöbodar och Gistvallar, som ett minne av fiskets roll för Sörfjärden.

Policydokument Sörfjärdens sjöbodar
År 2011 tog Nordanstigs kommun fram ett policydokument för sjöbodarna längs med Gnarpsån i
Sörfjärden. Detta dokument togs fram som ett hjälpmedel för hur man bör ta hand om sjöbodarna och
för att värna ett fortsatt aktivt användande, utan att förstöra det kulturhistoriska minnet av Sörfjärden
som ett fiskesamhälle.

Tidigare ställningstaganden
Översiktsplan
I Nordanstigs kommuns Översiktsplan från 2004 står det ” Planen redovisar möjligheter att utveckla
näringsliv och boende i Sörfjärden. Dels genom utvecklingsområden för bostäder och
fritidsanläggningar, dels genom att skydda den värdefulla kultur- och natur-miljön i området.” Planens
syfte stämmer väl med översiktsplanen.
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Detaljplan
För planområdet gäller en detaljplan från 1991. Detaljplanens syfte var att möjliggöra
fastighetsbildning av fastigheter som då var arrendetomter. Syftet var även att införa planbestämmelse
för att skydda och bevara Gistvallarna, så att de används på ett traditionellt sätt och att sjöbodarna
bevaras för att användas som sjöbodar. Enligt gällande detaljplanen för området får ingen sjöbod längs
med Gnarpsån användas som boende. Gällande planbestämmelser är att sjöbodarna ska användas för
verksamhet kopplat till havet.

Figur 1: Plankarta från gällande plan (1991)

Miljökonsekvensbeskrivning
Enligt kap 6, 11§ Miljöbalken skall en myndighet eller kommun göra en utredning om upprättandet
och genomförandet av en plan, program eller ändring av detaljplan kan medföra konsekvenser på
miljön. Enligt kap 6, 12 § skall myndighet eller kommun ta fram en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) om genomförandet kan komma att leda till betydande påverkan på miljön. I detta fall har
kommunen gjort bedömningen att detaljplanen inte kommer ha någon betydande påverkan på miljön
och har därför tagit ställningstagandet att ingen MKB behövs för detaljplanen.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som kom till stånd med miljöbalken 1999.
Syftet med miljökvalitetsnormer är att komma till stånd med diffusa utsläppskällor, som påverkar
miljön. Det finns MKN för att komma till bukt med föroreningar i utomhusluft, vattenförekomster,
föroreningar i fisk- och musselvatten och omgivningsbuller.
I planförslaget kan trafikökning ske, dock bedöms trafiken bli så pass minimal att den inte kommer att
påverka utomhusluften eller för den delen buller till den graden att åtgärder bör göras.
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Enligt tjänsten VISS var vid senaste mätningen av vattenkvaliteten (2015) ytvattenstatus i N M
Bottenhavet ”God kemisk vattenstatus”. Enligt VISS finns dock föroreningar, som främst kommer
från långväga lufttransporter, som VISS anser inte går att göra något åt.
VISS bedömer att Gnarpsån inte har vare sig god kemisk status eller god ekologisk status. VISS
bedömer att God ekologisk status och god kemisk status kan uppfyllas till år 2021.

Riksintresse Naturvård
Delarna inom planområdet som ligger i närmast anslutning till havet är inom Riksintresse Naturvård
Nordanstigskusten. Dock bedöms inte riksintresset påverkas något i och med att planen inte kommer
innebära någon förändring med påverkan på havet.

Strandskydd
I gällande plan finns ingen bestämmelse angående strandskydd. Det bedöms därför som att generellt
strandskydd gäller. Vid framtagandet av en ny detaljplan träder Strandskyddet in igen. I och med att
planområdet sedan lång tid tillbaka är bebyggt anser därför kommunen att det finns goda skäl med
stöd av kap 7 MB § 18 c p.1. att upphäva strandskyddet inom kvartersmark, som ligger inom 100
meter från stranden samt att upphäva strandskyddet för allmän plats lokalgata inom detta avstånd.
Skälen är att


Området är redan idag ianspråktaget av bebyggelse.

Naturmark (NATUR)
Inom planområdet finns det ytor som är planlagda som naturmark. Ytorna ska fortsätta att fungera som
naturmark och ska ha känslan av öppen yta.

Gator och trafik
Biltransport till och från området sker främst via Gistvallsvägen, som i sin tur kopplar ihop med
strandvägen, som är huvudgatan genom Sörfjärdens fritidshusområde. Detaljplanen innebär inte någon
påverkan på befintliga vägar inom området. Någon anläggning av nya vägar planeras inte. Gatorna
inom planområdet är enskilda gator, som kommunen ej har huvudmannaskap över.

Vatten- och avlopp
Planområdet har fått kommunalt vatten- och avlopp installerat. Planområdet ingår nu i kommunens
verksamhetsområde för vatten- och avlopp. Dock ämnar inte planen att alla Sjöbodar kopplas in i det
kommunala VA- nätet. De två sjöbodarna som är markerat överst på figur 2 har redan idag kommunalt
VA, medan den nedersta har inte det. Om den tredje sjöboden ska få VA inkopplat ska det finansieras
av ägaren själv.

Föreslagna förändringar av detaljplan
För de tre sjöbodarna med röd markering runt ändras bestämmelsen till B. Ändringen innebär att
sjöbodarna får lov att nyttjas som boende. För resterande sjöbodarna inom planområdet kommer
bestämmelsen V1 gälla.
För att bevara kulturminnet, som sjöbodarna och gistvallarna utgör för Sörfjärden, så kommer bodarna
och gistvallarna skyddas med k bestämmelse. Innebörden för k bestämmelsen redogörs för under
rubriken ”varsamhetsbestämmelser”.
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Figur 2: Markerade Sjöbodar planen ämnar ändra bestämmelse för

Byggrätt:
Byggrätten inom planområdet föreslås vara densamma som tidigare, med korrigering att byggnader
som redan idag är två våningar, men planlagda för en våning, ska i fortsättningen få vara två våningar.
Huvudbyggnad ska få vara högst 80 m2 samt två komplementbyggnader som tillsammans får vara 60
m2. För fastigheter idag med två våningar ska byggrättens byggnadshöjd för huvudbyggnad tillåtas
vara högst 6.5 meter samt för enplanshus och komplementbyggnader tillåts byggnadshöjd vara 3.5
meter. Minsta taklutning 15o samt högsta taklutning 35o.
För om- till- och nybyggnation för samtliga fastigheter inom planområdet ska det krävas bygglov. Det
innebär att bygglov även krävs för Attefallsåtgärder och för Friggebodar. Anledningen är att
kommunen har en vilja av att styra placering och etablering av framtida byggnader inom planområdet
därför denna valda reglering.

Varsamhetsbestämmelse(k)
Syftet med varsamhetsbestämmelser är att underlätta bygglovsprocessen genom att precisera krav på
utseendet för skydda befintlig bebyggelse. Varsamhetsbestämmelser ska enligt PBL (2010:900) 8 kap.
17 § ta hänsyn till byggnaden eller bebyggelsens historiska, kulturhistoriska, tekniska, miljömässiga
och/eller konstnärliga värden.
Fasad för sjöbodarna (K1)
Fasaderna för sjöbodarna är gjorda på ett varierande vis. Det är gjorda med locklistpaneler, liggande
panel samt slätpanel. Det ska fortsätta vara det. Vid ersättning av panel ska inte fasad gå från ena
alternativet till något annat. Rekommenderat är att reparera trasig panel än att byta ut hela.
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Fasadernas färgsättning är ett karaktärsdrag för sjöbodarna. De är målade med matt röd slamfärg.
Denna färgsättning ska användas fortsättningsvis.

Dörr (K1)
Dörrarna för bodarna är idag enkla bräddörrar och portar. Det här ska vara så även i fortsättningen.
Dörrarna och portarna ska målas med slamfärg i färgerna grön umbrapigment samt svart slamfärg.
Dagens system med dörrar utan handtag och små nyckelhål eller hänglås bör fortsätta vara så för
dörrarna och portarna till sjöbodarna.

Tak (K1)
Taket på sjöbodarna är genomgående täckta med en metallgrå pannplåt. Även resterande byggnader
längs med Gnarpsån är täckta med plåttak samt ett flertal andra hus inom gällande planområde.
Sjöbodarnas tak ska även i framtiden vara metallgrå pannplåt. Detta för att behålla sjöbodarna
enhetliga utseende. Takplåten bör låtas få rosta naturligt.
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Fönster (K1)
Ett genomgående inslag hos sjöbodarna är dess fönsters utformning. Fönstren är tre kvadratiska små
rutor bredvid varandra som skiljs av med en smal spröjs. Fönstren är vitmålade och ska i
fortsättningen vara målade med matt vit färg. För att behålla sjöbodarna karaktär ska fönstren vårdas
varsamt.

Hängrännor och stuprör (K1)
Hängrännor och stuprör ska i färgval och utseende harmonisera med sjöbodarna. Materialet ska vara i
plåt och färgvalet bör vara vit, grå eller svart.

Gistvall (k2)
Gistvallarna är ställningar som är karaktärstypiska för gamla fiskesamhällen. Historiskt har Gistvallar
använts för upphängning av fiskenäten för att underlätta torkning och rensning. Att bevara gistvallarna
inom planområdet är angeläget.
Inom planområdet finns det två områden med gistvallar. Ett av dessa områden är gistvallarna i stor
utsträckning inte längre intakta. I och med att gistvallarna i stor utsträckning är trasiga upplevs det
som relevant att tydliggöra varsamhetsbestämmelser för området. För det andra området närmre havet
är gistvallarna till stor del fortfarande intakta. Lagning av trasiga Gistvallarna bör göras. Dock ska
trasiga Gistvallar lagas och tas omhand på ett sådant sätt att det inte förvanskar dess karaktär.
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Området ska nyttjas och tas omhand för att bevara dess visuella, som funktionella plats som gistvall
och användas för dess traditionella ändamål samt liknande ändamål, som har med fiske och havet att
göra.

Konsekvenser
Konsekvenserna av genomförandet av detaljplanen är att tre av sjöbodarna får tillåtelse att nyttjas som
boende. Det kan förhoppningsvis leda till ökad vistelse av människor som direkt eller indirekt bidrar
till ett mer levande fiskeläge. Negativa konsekvenser är att det kan uppfattas som orättvis att bara
några av sjöbodarna får ändrad användning till boende.
När det kommer till varsamhetsbestämmelserna, så är det inte helt omöjligt att de kan uppfattas som
allt för styrande. Dock ses det som viktigt att varsamhetsbestämmelserna är styrande för att bevara
sjöbodarnas och gistvallarnas karaktär.
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Administrativa frågor
Parkering
Parkering finns närheten av piren inom planområdet. Parkeringen ägs av en samfällighetsförening, så
kommunen är inte huvudman för parkeringen.

El
Inom planområdet är det E.ON som äger ledningsnätet och förser området med strömförsörjning.

Genomförandetid
Genomförandetiden sätts på 5 år från den dagen planändringen vinner laga kraft.

Huvudmannaskap
Områdets allmänna platser sköts av samfällighetsföreningar. Därmed kommer kommunen inte vara
ansvarig för eller ha något huvudmannaskap för allmänna platser.

Fastighetsrättsliga frågor
För de tre Sjöbodarna ska möjligheten att avstycka till egna fastigheter medges. Någon ytterligare
fastighetsbildning ska inte ske inom planområdet.

Medverkande tjänstemän
Planen har gjorts av Jonas Meyerdahl, Planarkitekt Nordanstigs kommun.
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