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 Granskningshandling 

 

 

 

  

 

Upphävande av del av detaljplan för  

HEMBYGDSGÅRDEN OCH FRILUFTSBADET  

HASSELA ANNEXHEMMAN 1:4 m.fl. 

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 

• Fastighetsförteckning 

• Karta sakägare 
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Planförfarande 

Prövning av detaljplanen sker genom ett standardförfarande enligt plan- och 

bygglagen,  (2010:900) 5 kap. Förslaget är förenligt med översiktsplanen och 

samhällsbyggnadsenheten bedömer att detaljplanen inte är av ett större allmänt 

intresse utan endast av betydande intresse för berörda fastighetsägare inom och i 

gräns till planområdet. Upphävandet av detaljplanen föreslogs först ske genom ett 

begränsat standardförfarande enligt plan- och bygglagen,  (2010:900) 5 kap 18§. 

Efter samrådet har bedömningen gjorts att det ej är lämpligt utan detaljplanen 

föreslås därför handläggas med ett standardförfarande. 

 
Bild från Boverket 

I och med byte av planförfarande kommer planprocessen se ut likt nedan. 

 
Planprocess 

Uppdrag Nordanstigs kommun har ansökt om upphävande av 

del av befintlig detaljplan för del av fastigheten 

Hassela annexhemman 1:4. 

 

Samråd Förslag till upphävandehandlingar 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 informerar 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. 

 

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. 
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U P P H Ä V A N D E T S  S Y F T E  O C H  H U V U D D R A G  

Syftet är att upphäva en mindre del av den nu gällande detaljplanen Hembygdsgården och 

friluftsbadet som vann laga kraft 19720427. Idag omfattas detaljplanen av 13 olika 

fastigheter: Hassela annexhemman 1:4, 2:1, 1:2,  Hassela kyrkby 4:37, 3:18, 5:11, 6:23, 

5:40, 4:29, 9:14, Hassela 1:4, 1:20 samt Nordanbro S:1. Upphävandet berör enbart 

fastigheten Hassela annexhemman 1:4. Ett upphävande av det mindre området syftar till 

att i framtiden möjliggöra för växthusodling inom området samt möjliggöra en 

fastighetsreglering. Den nu gällande detaljplanen med tillhörande bestämmelser begränsar 

detta. Upphävandet av detta område av detaljplanen bedöms inte påverka detaljplanens 

tänkta huvudsyfte som är att reglera den fortsatta utbyggnaden av hembygdsgården och 

området vid friluftsbadet. 

 

P L A N D A T A  

 
Planområdets placering i Hassela. Område som avses upphävas är markerad med röd färg. 

 

Områdets läge och areal 

Befintligt detaljplaneområdet är beläget i de östra delarna av Hassela intill lokalt kända 

Plyfa industrin. Planområdet avgränsas av Väg 307 i norr, delvis av jordbruksmark i öst, 

Hasselasjön i söder och industri i väst. 

Planområdet är till viss del bebyggt med ett antal byggnader kopplat till 

hembygdsgårdens nyttjande samt byggnader kopplade till Hassela friluftsbad. 

Planområdet omfattas idag av 13 fastigheter och inte tre som vid tillfället då detaljplanen 

vann laga kraft. Detaljplanen har en areal av ca 14 ha. Det mindre område i nordväst som 

föreslås upphävas omfattas av fastigheten Hassela annexhemman 1:4 och har en areal av 

ca 1 ha.  
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Markägoförhållanden 

Fastigheten Hassela Annexhemman 1:4 ägs av Nordanstigs Kommun. Intilliggande 

fastigheter är till viss del kommunalt ägda och privatägda. 

 

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 Hassela som utvecklingsområde men preciseras 

inte närmare för berört planområde. Ett upphävande av del 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 1972-04-27. 

 

 
 
Nuvarande plan ger förutsättningar för Hembygdsgård samt friluftsbad med tillhörande servicebyggnader samt parkering 

och parkmark.  

 

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.  

 

Samhällsbyggnadsenheten gör bedömningen att detaljplanen inte är av ett större allmänt 

intresse och detaljplanen handläggs med ett standard förfarande. 
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Strandskydd  

Planområdet omfattas idag av strandskyddsbestämmelser, dessa förändras ej i och med ett 

upphävande. Strandskyddet är dock upphävd i zonen 10-100 meter längs delar av 

Häggsjöbäcken i västlig riktning, strandskyddet gäller dock fortsatt i östlig riktning. I 

övrigt är det fortsatt 100 meter strandskydd från Hasselasjön som är gällande. Om 

framtida åtgärder planeras inom området kan de komma behöva ansöka om dispens från 

strandskyddet. 

 

Kulturhistoriska lämningar 

Inom planområdet finns kulturhistoriska lämningar, dessa anses dock inte påverkas av ett 

upphävande. Den del som avses upphävas ligger på så pass avstånd från berörda 

lämningar att samhällsbyggnadsenheten gör bedömningen att de inte kan anses påverkas. 

 

 

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 ett begränsat område av detaljplanen och omfattar markerat området och dess bestämmelser. 

 

Beskrivning av området 

Befintligt detaljplaneområdet är beläget i de östra delarna av Hassela intill lokalt kända 

Plyfa industrin. Planområdet avgränsas av väg 307 i norr, delvis av jordbruksmark i öst, 

Hasselasjön i söder och industri i väst. 

Planområdet är till viss del bebyggt med ett antal byggnader kopplat till 

hembygdsgårdens nyttjande samt byggnader kopplade till Hassela friluftsbad. 
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Område för upphävande 

Det mindre området i nordväst, markerat med rödstreckad linje föreslås upphävas.  

Området omfattas av fastigheten Hassela annexhemman 1:4 och har en areal av ca 1 ha. 

Området har bestämmelsen parkmark och en mindre del av området nyttjas idag i mindre 

skala för jordbruksändamål.  

 

  
Bestämmelsen parkmark upphör att gälla inom berört område när det upphävs 

 
Upphävandet innebär att berört område inte längre kommer vara en del av detaljplanen 

och inte längre kommer innefattas av bestämmelsen parkmark. Området kommer efter ett 

upphävande inte omfattas av någon detaljplan utan kommer klassas som sammanhållen 

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

kommunen vid bygglovsprövning. 

  

 

Konsekvenserna av genomförandet av upphävandet 

Upphävandet av föreslaget området av den befintliga planen innebär att inga 

bestämmelser längre kommer finnas över det området. Detta medför att fastighetsägaren 

Nordanstigs kommun inte längre begränsas av bestämmelserna och har större möjlighet i 

framtida utveckling av området. Ett upphävande innebär också att bestämmelsen allmän 

plats, parkmark försvinner vilket kan anses påverka allmänhetens tillgång till platsen. 

Behovet av allmän plats bedöms som låg och om en ser till de lokala förutsättningarna så 

nyttjas idag inte berört område i någon betydande grad av allmänheten. Ett upphävande 

av bestämmelsen allmän plats, parkmark bedöms därav i detta avseende som lämplig och 

inte påverka allmänhetens tillgång till berört område i betydande grad. En mindre del av 

marken nyttjas och har nyttjats för privata jordbruksändamål sporadiskt under längre tid. 

Ett upphävande kan komma påverka den fortsatta möjligheten att nyttja området för 

jordbruksändamål men då även området med dagens bestämmelser i form av parkmark 

även den tillåter ett mer anlagt grönområde så anses inte ett upphävande påverka 

jordbruksändamålet i betydande grad. Ett upphävande kan istället skapa möjligheter för 

ett modernare jordbruk i form av växthusodling. Samhällsbyggnadsenheten gör också 

bedömningen att ett upphävande för mark som kan nyttjas för livsmedelsproduktion är 

större en allmänhetens behov sett till områdets läge och placering.  

Berört område beskrivs idag som åkermark och markens egenskaper är lämpliga för just 

jordbruksändamål och ett upphävande bedöms inte direkt påverka dess funktion som 

åkermark dock kan eventuellt framtida åtgärder göra det. Ett upphävande av detaljplanen 

ställer därav 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 vid bygglovsprövning m.m som gäller övrig 

sammanhållen bebyggelse i kommunen. Sammanhållen bebyggelse regleras i PBL 

2010:900 1 kap. 4§. Upphävandet av föreslaget område bedöms inte ha någon betydande 

påverkan på detaljplanens huvudsakliga syfte. Ett upphävande i sig bedöms heller inte ha 
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någon påverkan på landskapsbilden för området i stort eller medföra någon annan 

betydande påverkan för berörda inom eller i anslutning till området. 

 

 

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

Genomförandetid 

Del av detaljplanen upphävs varpå genomförandetid ej är aktuellt. 

 

Planförfarande 

Upphävandet av detaljplanen anses kunna ske med ett standardförfarande. 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 andra kvartalet 2021.  

 

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. Fastighetsreglering föreslås där berörd del som är markerad 

enligt tillhörande kartunderlag överförs från Hassela Annexhemman 1:4 till Hassela-

Berge 17:2. Detta regleras i separat process. 

 

Sociala aspekter 

Området används idag som jordbruksmark. I och med ett upphävande av berört område i 

detaljplanen försvinner bestämmelserna och det kan ges framtida möjligheter till annan 

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

näringslivet, tryggheten i närområdet samt samhällsservice i stort.    

Personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga bedöms kunna använda 

planområdet även om berörd del av detaljplanen upphävs. 

 

 

Medverkande tjänstemän 

Upphävandehandlingen har arbetats fram i Maj 2020 och Januari 2021 av : 

Douglas Helsing, Planarkitekt och Isabelle Törnhult, Planarkitekt 
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På nästkommande sida bifogas den 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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