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INLEDNING 
Planbeskrivningen skall underlätta förståelsen av planens innebörd samt redovisa de 
förutsättningar och syften planen har. Här klargörs bakgrunden till de avvägningar som gjorts 
mellan olika intressen och de eventuella avsteg som tagits från översiktliga planer och 
allmänna standardkrav. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den skall vara vägledande vid tolkningen av planen. 

 

HANDLINGAR 
Den juridiskt bindande handlingen är plankartan med bestämmelser. 

 

Övriga handlingar är: 

• Planbeskrivning: Planbeskrivningen redovisar de förutsättningar och de 
syften planen har och är vägledande vid tolkningen av den, exempelvis vid 
bygglovsprövning. I planbeskrivningen klargörs även bakgrunden till de 
avvägningar som gjorts mellan olika intressen och de eventuella avsteg som 
tagits från översiktliga planer och allmänna standardkrav. Planbeskrivning 
och illustrationer har ingen rättsverkan, dessa skall underlätta förståelsen av 
planförslagets innebörd. 

 
• Undersökning om betydande miljöpåverkan: I samband med planarbetet 

görs därför en behovsbedömning som är ett stöd för kommunens 
ställningstagande i beslutet om planens genomförande medför en betydande 
miljöpåverkan eller inte. Om behovsbedömningen visar på en betydande 
miljöpåverkan ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas i samband med 
detaljplanearbetet. I miljökonsekvensbeskrivningen identifieras, beskrivs och 
bedöms den betydande miljöpåverkan.  

 
• Fastighetsförteckning: Fastighetsförteckningen är formellt inte en del av 

detaljplanen utan utgör ett underlag till planen och ska ange vilka fastigheter 
som berörs av planen samt vilka fastighetsägare som med flera som är 
sakägare.  

 
 

Till detaljplanen finns även följande utredningar och handlingar: 

• Rapport Länsmuseet Gävleborg 2022:16 - Storken 1 Antikvarisk 
förundersökning 
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FÖRFARANDE 
Detaljplanen handläggs av Enheten för plan, mark och förvaltning med ett standardförfarande 
och antas av Bygg- och miljönämnden i enlighet med Söderhamn kommuns 
delegationsordning. Processen för en detaljplan regleras i Plan- och bygglagen (PBL). 

De skeden som ingår i ett standardförfarande är följande: 

 

 

Processen för ett standardförfarande. Källa: Boverket.se 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Elin Elfström, planhandläggare  

Jonas Ryberg, enhetschef  
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SAMMANFATTNING 
Detaljplanen I:438 vann laga kraft 2015-12-16 och reglerar Rådhusparken, kvarteret Hunden och 
kvarteret Storken. Inom kvarteret Storken finns idag en vårdcentral som har för avsikt att 
eventuellt expandera verksamheten. I detaljplanen regleras maximal byggrätt genom 
bestämmelse e2 – Största bruttoarea i m2 ovan mark. Denna bruttoarea är satt till 400 
kvadratmeter. Den befintlig byggnadens bruttoarea är ungefär 795 kvadratmeter vilket gör den 
planstridig. Kommunens syfte har dock aldrig varit att göra befintlig byggnad planstridig, 
detta är ett misstag i hanteringen, troligtvis har förvaltningen blandat ihop begreppen 
bruttoarea och byggnadsarea. 

Syftet med ändringen av detaljplan I:438 är att ändra bestämmelsen från bruttoarea till 
byggnadsarea, för att nuvarande byggnad inte ska vara planstridig och för att möjliggöra 
utbyggnad. Varsamhetsbestämmelser och bestämmelser om höjd på byggnadsverk 
uppdateras. Övriga bestämmelser kommer fortsatt att gälla och kommunen bedömer att 
förändringen inte är betydande.   

 

SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGSSAMRÅD 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts. Söderhamns kommuns bedömning 
är att ändringen av detaljplanen inte innebär en betydande miljöpåverkan på det sätt som 
avses i Miljöbalken (1998:808) 6 kap. 2 §.   

Undersökningen om betydande miljöpåverkan är bifogad som en bilaga.
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PLANENS SYFTE 
Syftet med planförslaget är att utöka byggrätten. Detta möjliggörs genom att ändra 
egenskapsbestämmelse om bruttoarea till byggnadsarea.  

 

PLANDATA 
Lägesbestämning 
Planområdet ligger i centrala Söderhamn. Fastigheten som berörs av ändringen, Storken 1 har 
Brädgårdsgatan i söder och Baeltergatan i öster.  

 

Areal och nulägesbeskrivning 
Hela planområdet omfattar ca 2 hektar. Området som berörs av ändringen omfattar ca 2690 
kvm.  

 

Markägoförhållanden 
Kvartersmarken som berörs av ändringen ägs av enskild. Omkringliggande gator och park ägs 
av Söderhamns kommun.  

 

Platsens historik 
Byggnaden på Storken 1 uppfördes 1917 som direktörsvilla och användes då som privatbostad. 
1992 byggdes den om till och användningen ändrades till gruppbostad. Sedan 1998 har 
byggnaden använts som hälsocentral.  
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GÄLLANDE DETALJPLAN 
Nu gällande detaljplan är I:438. Detaljplan för kv. Hunden 1 m.fl. Söderhamn, Söderhamns 
kommun, Gävleborgs län, som vann laga kraft 2016-12-16.  

 

 
Figur 1.  I:438. Detaljplan för kv. Hunden 1 m.fl. 

 

KOMMUNALA BESLUT 
Miljökonsekvensbeskrivning 
En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats då planens genomförande inte bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 4 kap 34 §. 

 

KOMMUNALA STYRDOKUMENT 
Översiktliga planer 
Detaljplanen bedöms överensstämma med den kommuntäckande översiktsplanen för 
Söderhamns kommun antagen av kommunfullmäktige den 26 oktober 2020 § 140. 

Planområdet omfattas inte av några fördjupade översiktsplaner eller planprogram. 
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Träbyggnadsstrategi 
Den 23 april 2018 antogs Söderhamns kommuns träbyggnadsstrategi där syftet är att göra 
Söderhamn till en av Sveriges ledande kommuner för hållbar byggnation, hållbar 
samhällsplanering och vårdande av kulturarv. I varje detaljplan ska prövning ske huruvida det 
är lämpligt att bygga i trä eller inte på varje specifik plats. Anses det inte vara lämpligt bör en 
motivering ges. 

Tegelfasaden på befintlig byggnad på Storken 1 bör på grund av byggnadens kulturhistoriska 
värde. Ny bebyggelse regleras inte av bestämmelser om material här. Eventuellt kan trä vara 
lämpligt, det prövas dock i varje enskilt fall med hänsyn till de kulturhistoria värdena.  

 

Bostadsförsörjningsprogram 2017–2026 
Syftet med kommunens bostadsförsörjningsprogram är att uppnå en långsiktigt hållbar 
boendemarknad för alla grupper i samhället. Fram till 2026 är målet att bygga 500 bostäder. 
För att uppnå en långsiktig fungerande bostadsmarknad har fem strategier tagits fram. 
Strategierna är en integrerad bostadsmarknad, en tillgänglig bostadsmarknad, en levande 
bostadskommun i hela kommunen, effektiv samhällsplanering och kommunikation och 
Söderhamn som bostadsort – regionen som arbetsmarknad. 

Planen bedöms stämma in med bostadsförsörjningsprogrammets intentioner och är en del i 
kommunens mål för att nå 500 bostäder. 

 

Dagvattenstrategi 
Söderhamns kommuns dagvattenstrategi En hållbar dagvattenhantering antogs av 
kommunfullmäktige 23 april 2018. 

Dagvattenstrategin syftar till att utveckla kommunens dagvattenhantering mot en mer hållbar 
inriktning. Den håller fokus på vattenkvalitet samtidigt som den lyfter fram principer för att 
nyttiggöra dagvatten i större utsträckning samt hantera de utmaningar som uppstår genom 
klimatförändringar där stadsmiljöer byggs allt tätare. Syftet är också att skapa samsyn kring 
dagvattenhanteringen inom kommunen. Strategin gäller vid all om- och nybyggnation, liksom 
för åtgärder i den befintliga miljön. Störst fokus ligger på nybyggnation och vid framtagande 
av nya planprogram och detaljplaner, eftersom det där kan finnas större möjlighet att skapa 
bra lösningar med hänsyn till vattnets förutsättningar. 

Revideringen från bruttoarea till byggnadsarea bedöms inte strida mot intentionerna i den 
kommunala dagvattenstrategin. Plankartan medger permeabla ytor där dagvatten kan 
omhändertas.  
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RIKSINTRESSEN 
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård, Söderhamns stad K 603 - 
”Småstadsmiljö präglad av handel och fiske med ovanligt välbevarade 1800-talsmiljöer”.   

 

Byggnadsminnesförklaring  
Delar av planområdet tillhör det byggnadsminnesförklarade området runt Rådhuset. Detta 
område berörs dock inte av ändringen.  

 

Antikvarisk förundersökning  
En antikvarisk förundersökning för byggnaden på Storken 1 har genomförts av Länsmuseet 
Gävleborg. Undersökningen innefattar en precisering av byggnadens kulturhistoriska värde 
och har använts som underlag för vilka bestämmelser som ska användas i detaljplanen.  

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Miljö, Mark och Vegetation 
Inga intresseområden vad gäller flora, fauna eller rödlistade arter finns registrerade. 
Planområdet omfattas inte av skydd enligt miljöbalken och är inte beläget inom område som 
bedömts som ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan. 

 

Befintlig bebyggelse 
Inom Storken 1 finns en byggnad från 1917 som idag används som vårdcentral. I stort sett inga 
förändringar har skett sedan uppförandet. Byggnaden är planstridig enligt nu gällande plan.   

Byggnaden har kulturhistoriska värden. De värden som anses vara extra värdefulla och bör 
bibehållas är fasaderna med rött tegel, takets utformning med takvinklar, material och färg, 
fönstrens utformning med vita spröjsade träbågar och läge, samt huvudentrén i söder med 
trappan och trädörr. Renovering av byggnaden får göras för att bibehålla skicket. 
Varsamhetsbestämmelser används för att bibehålla den befintliga byggnadens utformning. 

 

Ny bebyggelse 
Ändringen innebär att byggrätten på Storken 1 ökar från 400 kvm bruttoarea till 400 kvm 
byggnadsarea. Detta möjliggör eventuell utbyggnad av vårdcentralen samt uppförande av 
komplementbyggnad. Eventuell utbyggnad är möjlig på norra sidan där befintlig veranda kan 
rivas. Ny bebyggelse regleras här inte med precisa bestämmelser om utformning, men för att 
säkerställa att den anpassas och byggs med hänsyn till den befintliga byggnaden införs 
bestämmelse om utformning, f2 – ny bebyggelse ska underordna sig befintlig byggnad.  

Söder om byggnaden på Storken 1 införs bestämmelse om att marken inte får förses med 
byggnad (prickmark), detta för att bevara byggandens framträdning mot gatan.  
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Figur 2. Befintlig byggnad på Storken 1.  

 
Service 
Området ligger i centrala Söderhamn med närhet till både kommersiell och kommunal service.  

 

Geotekniska förhållanden 
Inga geotekniska utredningar har genomförts på området. En geoteknisk utredning skall 
föregå ny byggnation och anses inte behövas eftersom marken redan är ianspråktagen. 

 

Radon 
Söderhamns kommun utgör högriskområde för markradon och ny bebyggelse skall utföras i 
radonsäkert utförande. För ett tillåtande av ett annat utförande krävs mätningar i mark eller 
annan dokumenterad undersökning som styrker detta. 

Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga 
skyddsåtgärder åligger fastighetsägaren. 

 

Fornlämningar  
Delar av området omfattas av fornlämning L1950:3802 Stadslager.    

 

Lek och rekreation 
Närmaste lekpark finns i Källparken som ligger ca 500 meter bort. Närmaste 
rekreationsområdet är Västra berget, ca 800 meter bort.  
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Naturmiljö 
Naturmiljö inom området består av gräs, buskar och ett antal träd.  

 

Strandskydd 
Delar av området som berörs av ändringen omfattas av strandskydd enligt MB 7 kap. Vid 
ändring av detaljplan återinträder inte strandskyddet.  

 

Vattenområden 
Inget vattenområde finns inom eller i direkt anslutning till planområdet.  

 

GATOR OCH TRAFIK 
Gatunät och biltrafik 
Storken 1 har Brädgårdsgatan i söder, Baeltergatan i öster och Rustkammaregatan i väster.  
 

Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykelbana finns längs Brädgårdsgatan.  

 

Kollektivtrafik 
Närmaste hållplats är Söderhamn Oxen som trafikeras av linjebuss 1, 64, 100, 151, 152, 172. Till 
resecentrum är det ca 850 m.  

 

Parkering och utfart 
In- och utfart finns idag från Rustkammaregatan. Parkering för vårdcentralens besökare finns 
inom fastigheten men också längs Prästgårdsgatan.  

 

KONSEKVENSER 
Landskaps- och stadsbild 
Ändringen bedöms inte ha någon betydande påverkan på stadsbilden. Nybebyggelse ska 
uppföras med hänsyn till kulturmiljön.   

 

Tillgänglighet 
Ändringen bedöms inte ha någon påverkan på tillgängligheten.  

 

Trygghet 
Ändringen bedöms inte ha någon påverkan på tryggheten inom området.  
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Buller 
Ändringen bedöms inte ha någon påverkan på buller.  Planområdet är beläget intill 
Brädgårdsgatan där buller från trafik förekommer. Markanvändningen vårdcentral (D) är inte 
av ständigvarande karaktär och bedöms inte påverkas av bullernivåerna från Brädgårdsgatan. 

 

Jämlikhet 
Ändringen bedöms inte ha någon påverkan på jämlikhet.  

 

Barn 
Ändringen bedöms inte ha någon påverkan för barn. 

 
Ekonomiska och samhällsekonomiska konsekvenser 
Vid genomförande av detaljplanen revideras en bestämmelse från bruttoarea till 
byggnadsarea. Ändringen möjliggör för tillväxt vilka kan möta den ökade efterfrågan av 
vårdplatser i och med att kommunen växer i befolkningsmängd. 

 

TEKNINSK FÖRSÖRJNING 

Vatten och avlopp  
Befintliga ledningar för kommunalt vatten och avlopp finns i Baeltergatan. Nya byggrätter 
kommer att anslutas till kommunalt VA vid befintliga ledningar. 

 

Dagvatten  
I enlighet med Söderhamn kommuns strategi En hållbar dagvattenhantering bör dagvatten i så stor 
utsträckning som möjligt omhändertas inom fastigheten istället för att ledas ner i det kommunala 
nätet. Hantering av dagvatten sker genom följande strategier: 

• Ökad infiltration 
• Ökad interception 
• Retention (kvarhållning) 
• Minimerande av impermeabla (ogenomträngliga) ytor 
• Nyttjande av naturliga avrinningsvägar 
• Återställande och förbättrande av den naturliga vattencykeln 

 
På parkmarken söder om Storken 1 finns ett växtbaserat fördröjningsmagasin.   

 

Värme, el, avfall och tele 
Fastigheten är ansluten till Söderhamn Näras fjärrvärmenät samt till tele- och bredbandsnätet.  

Området omfattas av kommunal renhållning. 
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Teknisk anläggning  
I sydöstra hörnet på parkmarken söder om Storken 1 läggs bestämmelsen E – tekniska 
anläggningar in för att reservera mark för eventuell transformatorstation, då stationen inom 
Väster 6:1 ska flyttas. Detaljplanearbetet för Väster 6:1 pågår och flytten av 
transformatorstationen ska utredas vidare tillsammans med Söderhamn Nära.  

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Tidplan 
Planen handläggs med standardförfarande och beräknas kunna vinna laga kraft under 2022. 

 

Huvudmannaskap 
Allmänna plaster inom planområdet har kommunalt huvudmannaskap.  

 

Ansvarsfördelning 
Kommunen ansvarar genom Söderhamn Nära AB för iordningställande och underhåll av 
bredband, vatten och avlopp, spillvatten, fjärrvärme och el för distribution. 

Fastighetsägare ansvarar för iordningsställande av kvartersmark samt svarar för inhämtande 
av samtliga för byggnationen erforderliga tillstånd. 

 

GENOMFÖRANDE FRÅGOR 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är satt till 10 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

Fastighetsbildning, servitut och arrenden 
Planens genomförande innebär inga fastighetsrättsliga åtgärder. 

 

Avtal 
Inga övriga avtal uppkommer på grund av detaljplanens genomförande. 

 

ÖVRIGT 
Handläggs enligt PBL med tillägg upp till och med SFS 2020:76. 
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PLANBESTÄMMELSER 
 

Användningsbestämmelser  
 

B – Bostäder   

C – Centrum  

D – Vård  

E – tekniska anläggningar  

PARK – park med kommunalt huvudmannaskap  

VÄG – väg med kommunalt huvudmannaskap  

GATA – gata med kommunalt huvudmannaskap  

P-PLATS – parkering  

 

Egenskapsbestämmelser  
 

e1 – största byggnadsarea i m2  

d1 – minsta tomtstorlek i m2  

h1 – högsta nockhöjd på byggnadsverk i meter   

f1 – endast friliggande byggnader 

f2 – ny bebyggelse ska underordna sig befintlig byggnad 

k1 – fönster ska till form, material, indelning och proportioner bibehållas till sin utformning 

k2 – takets form, material och färg ska bibehållas  

k3 – fasader ska vara av rätt tegel  

k4 – huvudentré med trappa och trädörr ska bibehållas till sin utformning  

k5 – fastigheten ska hållas i sådant skick att miljöns karaktär inte förvanskas 

q1 – byggnadens exteriör får inte förändras. Underhåll för att bevara det kulturhistoriska värdet är 
tillåtet och ska göras.  

r1 – byggnaden får inte rivas  

n1 – parkering  

Marken får inte förses med byggnad 

 

 

 


