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Ett upphävande av del av detaljplan för  Hembygdsgården och friluftsbadet Hassela 

Annexhemman 1:4 m.fl i Nordanstigs kommun, Gävleborgs län har varit utställd för 

samråd med sakägare och myndigheter. Som berörd fastighetsägare, känd organisation 

eller närboende har det funnits möjlighet att ta del av upphävandehandlingarna och lämna 

synpunkter på förslaget. Förslaget har varit utställt för samråd under perioden 2020-05-22 

till och med 2020-06-12. 

 

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 för möjlig 

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. 

 

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. Upprättande 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 ske med ett 

standardförfarande. 
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I slutet av denna handling går det att läsa plan- och byggenhetens sammanfattande 

ställningstagande samt justeringar i planhandlingarna med hänsyn till inkomna yttranden 

under granskningstiden. 

 

 

Under samrådstiden har 10 yttranden inkommit varav fyra från berörda 

myndigheter, tre från berörda sakägare och tre övriga yttranden.  

 

Inkomna yttranden 

 

Myndigheter 

Norrhälsinge miljökontor 

Länsstyrelsen Gävleborg 

Trafikverket 

Lantmäteriet 

 

Sakägare 

Fastighetsägare Hassela-Berge 17:2 

Fastighetsägare Hassela Annexhemman 1:2 

Fastighetsägare Hassela Kyrkby 17:1 

 

Övriga 

Skanova 

Eon 

Nordanstigs Vatten 

 

 

 

På nästkommande sidor presenteras inkomna skriftliga yttranden samt eventuellt 

svar i kursiv stil. 
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Norrhälsinge miljökontor 

Miljökontoret har inget att erinra mot upphävande av del av detaljplanen och godkänner 

det. Beroende på vad som planeras i området kommer miljökontoret lämna synpunkter 

över detta när ev. bygglov blir aktuellt. 

 

Länsstyrelsen Gävleborg 

 

Redogörelse för ärendet  

Detaljplaneförslaget med tillhörande undersökningssamråd har överlämnats för samråd 

till Länsstyrelsen i enlighet med plan- och bygglagen 5 kap. under tiden 2020-05-22 – 

2020-06-12. Länsstyrelsen har beretts tillfälle att lämna synpunkter. Kommunen avser 

handlägga detaljplanen med begränsat förfarande. Planförslagets syfte är att möjliggöra 

för intilliggande verksamhet att i framtiden kunna utvecklas inom området.  

Gällande översiktsplan  

För planområdet/områdesbestämmelserna gäller Översiktsplan 2004. Detaljplaneförslaget 

strider inte mot gällande översiktsplan antagen 2005-11-28.  

Gällande detaljplan  

För planområdet gäller byggnadsplan Hembygdsgården och Friluftsbadet i Hassela, 

fastställd 1972-04-27. I planhandlingen anges att gällande plan vann laga kraft 1972-04-

27. Det är viktigt att använda fastställelsedatum (antagandedatum efter 1988) då sökning i 

arkiv utgår från antagandedatum. 

Processen 

Länsstyrelsen bedömer att bestämmelserna i PBL 5 kap 18§ inte kan användas. När det 

gäller upphävande av detaljplan ska bestämmelserna i 5 kap 38§ tillämpas. Vid 

upphävande av detaljplaner som där genomförandetiden har löpt ut, är överensstämmande 

med översiktsplanen och länsstyrelsens granskningsyttrande inte bedöms vara av 

betydande intresse för allmänheten samt inte innebär en betydande miljöpåverkan kan 

förenklat standardförfarande användas. Det är dock inte tydliggjort vad som ska ske med 

området efter att del av detaljplan upphävs. I planhandlingarna anges att området avses 

användas för att tillgodose utvecklingsbehov för intilliggande verksamhet och att 

kommande bebyggelse ska prövas mot bygglovsprövning. Samtidigt anges att nuvarande 

jordbruksmark inte kommer att påverkas. Eftersom det i dagsläget inte är känt vad som 

ska hända på området mer än att det ska användas för intilliggande verksamhet kan det 

inte heller uteslutas att upphävande av detaljplanen i förlängningen kan innebära en 

verksamhet som medför en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen anser därför att det 

inte går att använda ett förenklat planförfarande. 

 

Synpunkter utifrån Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden  

 

Riksintressen  

Planområdet berör inga riksintressen.  

Mellankommunal samordning  

Ett upphävande av detaljplanen bedöms inte påverka annan kommun.  
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Miljökvalitetsnormer  

I planhandlingarna anges att planområdet som ska upphävas behövs för intilliggande 

verksamhet. Det framgår dock inte vad som avses. Länsstyrelsen kan därför inte bedöma 

om ett upphävande av del av detaljplan kommer att innebära påverkan på 

miljökvalitetsnormerna, se prop. 2013/14:126 sid 105.  

Hälsa och säkerhet 

I planhandlingarna anges att planområdet som ska upphävas behövs för intilliggande 

verksamhet. Det framgår dock inte vad som avses. Länsstyrelsen kan därför inte bedöma 

om det kommer att innebära risker på hälsa och säkerhet, se prop. 2013/14:126 sid 105.  

Strandskydd  

I gällande detaljplan är strandskyddet inte upphävt. Ett upphävande av detaljplan kommer 

därför inte påverka strandskyddet.  

Övriga synpunkter  

Miljöbedömning  

Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att en strategisk 

miljöbedömning enligt 6 kap. miljöbalken behöver göras. 

Länsstyrelsen anser, utifrån befintliga handlingar, att det inte kan uteslutas att ett 

upphävande kan komma att innebära en betydande miljöpåverkan. Det eftersom det i 

dagsläget inte är känt vad som ska hända på området mer än att det ska användas för den 

intilliggande verksamhetens behov. 

Jordbruksmark  

I planhandlingarna anges att områdets åkermark och markens egenskaper är lämpliga för 

just jordbruksändamål och ett upphävande bedöms inte påverka dess funktion som 

åkermark. Länsstyrelsen vill i sammanhanget påminna om att jordbruksmark har ett 

generellt skydd. Jordbruksmark får bara tas i anspråk om det behövs för att tillgodose 

väsentliga samhällsintressen och om detta behov inte kan tillgodoses på annan mark på ett 

från allmän synpunkt tillfredsställande sätt.  

Friluftsliv  

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att området som idag är allmän platsmark 

inte kommer att påverka allmänhetens tillgång till allmän platsmark eftersom behovet av 

allmän platsmark tillfredsställs i planområdets övriga delar.  

Kulturmiljö  

I samrådshandlingarna anges att det aktuella området ligger för långt ifrån de kända 

lämningarna för att dessa skulle kunna påverkas av detaljplanens upphävande. Området är 

dock tillräckligt stort för att idag okända fornlämningar skulle kunna finnas. 

Länsstyrelsen vill därför informera om att inför en eventuell kommande exploatering kan 

Länsstyrelsen komma kräva att en arkeologisk utredning utförs på exploatörens 

bekostnad innan en exploatering kan genomföras. 

 

Svar:  Process: Planförfarandet har ändrats i och med Länsstyrelsen synpunkter. Vid en 

detaljplaneprocess där ett upphävande är aktuellt ska just upphävandets konsekvenser 

utredas. Bedömningen ska göras utifrån att områdets användning av allmän platsmark 

park tas bort och att området inte längre omfattas av några bestämmelser. 

Samhällsbyggnadsenheten anser att konsekvenserna av möjligt kommande prövningar 

bör handläggas i en eventuell framtida process och inte ligga till grund för processen av 
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ett upphävande. Samhällsbyggnadsenheten har dock valt att förtydliga syftet i 

planhandlingarna för att tydliggöra vad som möjligen kan komma att ske inom området i 

framtiden. Syftet är just att möjliggöra för en eventuell växthusodling på platsen samt 

möjliggöra för en eventuell fastighetsreglering. Konsekvenserna av en eventuell 

etablering av växthusodling bör dock behandlas i en framtida process och inte i denna.   

 

Miljöbedömning: Här gör samhällsbyggnadsenheten bedömningen utifrån att områdets 

användning av allmän plats parkmark tas bort och att området inte längre omfattas av 

några bestämmelser. Bedömningen bör inte grundas i vad eventuellt framtida åtgärder 

har för påverkan då det prövas i annan separat process. Samhällsbyggnadsenheten gör 

bedömningen utifrån själva upphävandets konsekvenser. Samhällsbyggnadsenheten har 

även förtydligat detta i planhandlingarna genom att belysa att ett upphävande av 

detaljplanen ställer högre krav på handläggning av framtida åtgärder inom området som 

kan komma prövas genom bygglovsprövning samt att eventuellt större åtgärder kan kräva 

ny detaljplanering. 

 

Jordbruksmark: Den nu gällande detaljplanen med bestämmelsen allmän plats parkmark 

ger inte något skydd av dagens jordbruksmark. Den gällande bestämmelsen ger alltså 

tillåtelse till ett mer anlagt grönområde än just jordbruksmark. Ett upphävande som 

skulle möjliggöra för tex växthusodling på platsen skulle därav vara en lämpligare 

användning av jordbruksmarken då det faller inom ramarna för just jordbruk.  

 

Kulturmiljö: Samhällsbyggnadsenheten noterar detta och tar det vidare till 

planbeställaren. 

 

Trafikverket 

Trafikverket har tagit del av ärende: Upphävande av del av detaljplan för 

Hembygdsgården och friluftsbadet Hassela Annexhemman 1:4 m.fl. Trafikverket 

godkänner förslaget.  

 

Lantmäteriet 

Lantmäteriet har tagit del av granskningshandlingarna och har inget ytterligare att erinra. 

 

Skanova 

Skanova har inget att erinra till upphävande av detaljplanen förut satt att våra befintliga 

rättigheter inte påverkas av ändringen. 

 

Eon 

E.ON Energidistribution AB har studerat de inkomna remisshandlingarna och har inget 

att erinra. 

 

Nordanstigs Vatten 

Nordanstigs Vatten godkänner upphävandet av detaljplan för Hembygdsgården och 

Friluftsbadet i Hassela Annexhemman 1:4 m fl. BYGG.2020.42 
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Fastighetsägare Hassela - Berge 17:2 

Plyfa Plywood Ab ser positivt på den föreslagna ändringen av detaljplanen och har inga 

synpunkter på upphävandet av densamma. 

 

Fastighetsägare Hassela Annexhemman 1:2 

Hassela hembygdsförening har inga invändningar mot de ändringar av detaljplanen för 

Hembygdsgården och Friluftsbadet ni föreslår. 

 

Fastighetsägare Hassela Kyrkby 17:1 

Fastighetsägaren till Hassela Kyrkby 17:1 har godkänt planförslaget. 

 

 

 

Samhällsbyggnadsenhetens ställningstagande och föreslagna förändringar 

Efter inkomna yttranden och synpunkter under samrådsskedet gör 

samhällsbyggnadsenheten följande bedömning och föreslagna förändringar i upphävande 

handlingarna: 

 

- Det föreslagna planförfarandet ändras från det tidigare föreslagna begränsade 

förfarandet till ett standardförfarande. I planbeskrivningen har detta förtydligats. 

 

- I planbeskrivningen har syftet förtydligats. 

 

- I planbeskrivningen har justeringar gjorts under avsnittet som berör 

konsekvenser, här har resonemanget kring jordbruksmarken förtydligats.  

 

- Tidpunkt för möjligt upphävande har justerats. 

 

 

 

Medverkande Tjänstemän 

 

Granskningsredogörelsen är framtagen i Januari 2021 av: 

Douglas Helsing, planarkitekt. 

 

 

 

Douglas Helsing 

Planarkitekt 

 


