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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. 

 
• Behovsbedömning: I samband med planarbetet görs 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: 

• Kajrenovering, upprättad 2022-01-28. SWECO AB 
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FÖRFARANDE 
Detaljplanen handläggs av Bygg- och miljöförvaltningen med ett förenklat förfarande 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 förenklat förfarande är följande: 

 

  

  

  
 

 

 

Processen för ett förenklat förfarande vid upphävande. Källa: Boverket.se 
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SAMMANFATTNING 
Planförslaget grundar sig i att delar av tre befintliga detaljplaner [I:279, I:306 och I:447] 
upphävs. Syftet med detta är att möjliggöra en kajrenovering från Järnbron till Hamnbron på 
norra sidan av Söderhamnsån.  

De nuvarande kajspontarna är i dåligt skick där både sättningar, hål och rost har påverkat 
kajen och dess bärande element negativt. Kajen och kajspontarna bör enligt utredning hållas 
under observation på grund av slitaget. 
 
I gällande detaljplaner är strandskyddet upphävt, markanvändningar består av allmän plats 
och vattenområde. Vid genomförandet av detta planförslag kommer delar av detaljplanerna 
I:279, I:306 och I:447 att upphöra men fortsatt att gälla för de delar utanför det aktuella 
området. 

 

SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNING OM 
BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Enligt 4 kap. 34§ plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 
detaljplanens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan.  Syftet med 
planförslaget är att upphäva delar av detaljplanerna I:279, I:306 och I:447 så att en 
kajrenovering kan genomföras. 

Söderhamn kommun har gjort den slutgiltiga bedömningen att detaljplanens genomförande 
inte medför en betydande miljöpåverkan såsom det avses i PBL 4kap. 34§. Ingen 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats. 
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PLANENS SYFTE 
Syftet med detaljplanen är att upphäva delar av detaljplanerna I:279, I:306 och I:447 så att en 
kajrenovering kan möjliggöras.  

 

PLANDATA 
Lägesbestämning 
Planområdet är beläget centralt i Söderhamn stad och utgörs av Söderhamnsån längs med 
norra kajstråket. Planområdet avgränsas i väst av Järnbron och i öst av Hamnbron. 
Planförslaget avgränsas i norr längs med kajen och avgränsas i söder längs med 
Söderhamnsån, cirka 2 meter söder om norra kajen. 

 

Areal och nulägesbeskrivning 
Planområdet består av en yta på cirka 400 kvadratmeter som utgörs av Söderhamnsån. 
Kajstråket intill planområdet utgörs av allmän plats och fungerar som stadens offentliga stråk 
längs med Söderhamnsån. Stråket har länge varit mycket populärt bland fotgängare och 
nyttjas till stor del av både fiskare samt småbåtar. På grund av slitage så har kajstråket blivit 
mindre estetiskt attraktivt. Både på kajstråk och kajplintar förekommer slitage, rost, hål och 
sättningar vilket på längre sikt kan utgöra en risk för fara och hälsa. Det är därmed 
kommunens bedömning att kajen med tillhörande bärande element måste renoveras. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 1. Bilden illustrerar en schematisk avgränsning av planområdet. 
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Bilaga 2. Bilden visar kajens skick inom aktuellt område. Källa SWECO. 
 

De nuvarande kajspontarna är i dåligt skick där resultatet av sättningar, hål, punktrost samt 
angripna träavbärare blir alltmer påtagliga. Det är Söderhamn kommuns och SWECOS 
bedömning att reparationsåtgärder behöver vidtas.  

 

Markägoförhållanden 
Humlegården 2:2 ägs av Söderhamns kommun. 

Humlegården 2:3 ägs av Söderhamns kommun 

Köpmanstaden 2:2 ägs av Söderhamn kommun. 

 

Platsens historik 
Planområdet berör en lång sträcka längs Söderhamnsån mellan Järnbron och Hamnbron. 
Området har länge karaktäriserats som småbåtshamn bestående av bryggor och 
kajpromenadstråk. 
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GÄLLANDE DETALJPLAN 
I:279 (Aktnummer 21-85:959) Stadsplan för Järnvägsstationen. Antagen 23 maj 1985.  
Stadsplanen medger vattenområde och hamn. 

I:306 (Aktnummer 21-P89:169) Detaljplan för Söderhamns centrum och köpmantroget. 
Antagen 19 juni 1989. 
Detaljplanen medger öppet vattenområde där GC-bro och fiskebrygga får finnas. Kajpromenad 
längs med ån. 

I:447 (Aktnummer 2182-P2021/4) Detaljplan för kvarteret Storbommarna. Antagen 7 december 
2020. 
Detaljplanen medger vattenområde samt gata. 

 

KOMMUNALA BESLUT 
Bygg- och miljönämnden beslut om planuppdrag, 2022-02-22 § 16. 

 

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

 

PLANERINGSFÖRUTSÄTTNINGAR 
Nu gällande detaljplaner/områdesbestämmelser 
De tre gällande detaljplanerna [I:279, I:306, I:447] medger allmän plats och vattenområde. Vid 
planförslagets genomförande upphävs delar av dessa tre befintliga detaljplaner. Upphävandet 
av dessa möjliggör flera olika lösningar till reparationen av kajen. 

Den reparationsåtgärd som i nuläget förefaller vara mest lämplig grundar sig i att nya 
kajspontar placeras cirka 1 meter söder om de befintliga. Ytan mellan de befintliga och nya 
kajspontarna fylls igen och detta resulterar att kajstråket breddas med cirka 1 meter. Denna 
reparationsåtgärd strider dock i nuläget mot de tre gällande detaljplanerna eftersom kajstråket 
i så fall breddas och hamnar på befintligt vattenområde. En förutsättning för denna 
reparationsåtgärd är både anmälan om vattenverksamhet, bygglov samt beviljad 
strandskyddsdispens. Eftersom tillstånd för vattenverksamhet inte får beviljas i strid mot 
gällande detaljplaner så måste de gällande detaljplanerna upphävas inom aktuellt område.  

I särskilda fall kan prövning angående mindre avvikelse ske för tillstånd om vattenverksamhet. 
Söderhamns kommun preliminära bedömning är att reparationsåtgärden, som kräver att cirka 
400 kvm fylls igen, inte kan anses vara en liten avvikelse. Därmed måste de tre gällande 
detaljplanerna upphävas i syfte att möjliggöra reparationsåtgärden. 
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I:279 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 3. Visar aktuell detaljplan för östra planområdet. Detaljplanen medger vattenområde [V], 
hamn [Th] samt kajstråk. 

 

I:306 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilaga 4. Visar aktuell detaljplan för västra delen av planområdet. Detaljplanen medger öppet 
vattenområde [W], öppet vattenområde där GC-bro får finnas [W1], fiskebrygga [WV1], Park samt 
Kajstråk. 
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I:447 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bilaga 5. Visar aktuell detaljplan för mellersta delen av planområdet. Detaljplanen medger 
vattenområde [W] samt Gata. 

 
En detaljplan får inte ändras eller upphävas före genomförandetiden utgått om någon 
fastighetsägare som berörs motsätter sig det (4 kap 39 § PBL). En detaljplan med kvarstående 
genomförande tid får ändras om det uppkommit nya förhållanden av stor allmän betydelse (4 
kap 38 § PBL). 

Detaljplan I:447 har genomförandetid kvar och det område som berörs av upphävandet utgörs 
av markanvändning vattenområde. Ingen fastighetsägare har under samrådet motsatt sig 
planförslaget. Delar av de nu gällande detaljplanerna förhindrar reparationsåtgärd av kajen. I 
syfte att de nuvarande skadorna (hål, sättningar, rost) inte ska förvärras och i framtiden utgöra 
en risk för fara eller hälsa, så måste delar av de befintliga detaljplanerna upphävas.  

Söderhamn kommun bedömer att Söderhamnsån med tillhörande kajstråk är av stort allmänt 
intresse. Vid genomförande av planförslaget så kommer delar av I:279, I:306, I:447 att 
upphävas. Dessa tre gällande detaljplaner kommer att fortsätta gälla för de resterande delar 
som inte omfattas av planförslagets avgränsning.  

 

Översiktsplan 
Planförslaget strider inte mot den kommuntäckande översiktsplanen för Söderhamns 
kommun antagen av kommunfullmäktige den 26 oktober 2020 § 140. 

Planområdet omfattas inte av några fördjupade översiktsplaner eller planprogram.  

Parallellt med detta planarbete pågår framtagandet av centrumplanen. Centrumplanen syftar 
till att stärka befintliga mötesplatser och livsmiljöer i centrala Söderhamn. Vid genomförandet 
av planförslaget så möjliggörs centrumplanen. 
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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. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att träbyggnadsstrategin inte berörs av det aktuella 
planförslaget. 

 

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. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer att bostadsförsörjningen inte berörs av det aktuella 
planförslaget. 

 

RIKSINTRESSEN 
Kulturmiljö 
Planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljövård genom fornlämning Söderhamn stad 
26:1. Kommunens bedömning är att området för planförslaget kan relateras till följande 
uttryck för riksintresset:  

 
”Söderhamnsån med stenskodda kajer, hamnkontor, hamnmagasin och övrig bebyggelse kopplad till 

hamnverksamheten¨. 
 

Planförslaget omfattar Söderhamnåns norra del. Således omfattar planförslaget inte 
kulturhistoriska byggnader. Kajen i sig kan däremot tolkas som en kulturhistorisk struktur. Vid 
genomförandet av detaljplanen kommer kajen kunna repareras och därmed kan den 
kulturhistoriska hamnidentiteten samt kajstråk långsiktigt bevaras. 

 

MKN, vattenkvalitet och risk 
Söderhamnsån har följande statusklassning: 

• Ekologisk status – måttlig 
• Kemisk status – uppnår ej god 
• Tillkomst/härkomst – naturlig. 

Genomförandet av planförslaget får inte påverka vattenkvaliteten negativt. Vid upphävandet 
av de tre detaljplanerna ges möjlighet till flera lösningar för att renovera kajen. Det är särskilt 
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viktigt att hänsyn tas till vattenkvalitet samt djurliv. Valet av reparationsåtgärd kan påverka 
växt-, djurliv och vattenkvalitet olika. 

Enligt skriften [Översiktlig regional- och sårbarhetsanalys – naturolyckor, Gävleborgs län] kan ett 
riktvärde för den framtida havsnivån vara 50-60 cm högre än idag med hänsyn till 
landhöjning. Extrema vattenstånd kan bedömas uppgå till 193 cm över dagens 
medelvattennivå i norra delen av länet och 207 cm för södra delen för perioden 2071–2100. 

Klimatförändringar kan resultera i ökade flöden i vattendrag som en följd av ett varmare 
klimat, det kan även resultera i en ökad andel nederbörd. Klimatförändringar kan i framtiden 
därmed bidra till att vattennivån i Söderhamnsån förändras. Vid genomförandet av 
planförslaget möjliggörs flera olika lösningar till hur kajen ska repareras. Det är viktigt att 
hänsyn tas till vattenkvalitet, MKN, växt- och djurliv när valet av reparationsåtgärd ska 
fastställas. Skulle kajen breddas med cirka 1 meter så skulle detta delvis ske på bekostnad av 
åns utrymme, samt kunna påverka åns flöde och vattennivå. I dagsläget har kajstråket en höjd 
på cirka 2 meter över befintlig vattennivå. 

 

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

 

Befintlig bebyggelse 
Planområdet utgörs av delar av Söderhamnsån. Ingen övrig bebyggelse berörs av planförslaget. 

 

Ny bebyggelse 
Vid genomförandet av planförslaget möjliggörs flera alternativ till hur kajen ska repareras.  

 

Service 
Tillgången till samhällsservice är god, avståndet till Söderhamn centrum med utbud av handel 
och service är cirka 150 meter. I närområdet finns goda gång- och cykelförbindelser. 

 

Geotekniska förhållanden 
Inga geotekniska utredningar har genomförts på området.  

 

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. 
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Fornlämningar  
Planområdet ligger inom gränsen för fornlämning Söderhamn 26:1, Söderhamn Stad. I enlighet 
med kulturmiljölagen måste tillstånd för ingrepp i fornlämning inhämtas innan markåtgärder 
kan genomföras.  

Planförslaget avser att upphäva delar av tre detaljplaner vid vattenområdet Söderhamnsån så 
att den nuvarande kajen kan renoveras. Ansökan om ingrepp i fornlämning ska vara 
Länsstyrelsen till handa samt beviljad innan bygglov får ges. 

 

Lek och rekreation 
Planområdet är beläget ungefär 200 meter från Stadsparken, där en större lekplats finns. Även 
Gurkparken ligger i närheten som planeras att byggas om till aktivitetspark med bland annat 
utegym.  

 

Naturmiljö 
Planområdet omfattar Söderhamnsån där växt och djurliv finns. 

 

Strandskydd 
Strandskyddet är upphävt för det aktuella planområdet. Vid genomförandet av planförslaget 
så upphävs delar av tre detaljplaner vilket innebär att strandskyddet återinförs. 
Kajrenoveringen kommer att kräva dispens från strandskyddet. 

 

Vattenområden 
Planområdet har en area på cirka 400 kvm och innefattar Söderhamnsån. Längs 
Söderhamnsån finns ett kajstråk och flertalet broar och bryggor är anlagda. 

Centrumplanen för Söderhamn anger följande inriktning i användningen för Söderhamnsån: 

”Utmed Söderhamnsån ska det blå vattenstråket möta det långsträckta gröna stråket som sträcker sig 
utmed åns båda sidor. Stråket ska ha inriktning mot rekreation och utvecklas till en självklar del i 

stadens parkstråk. De nya broarna över Söderhamnsån ska vara en del av parkens gestaltning. Vid 
Norralagatans passage över Söderhamnsån skapas en ny park i anknytning till brofästet. Ytan som 
frigörs mellan ny bebyggelse och ån blir en naturlig koppling mellan stadskärnan och Faxeholmen. 

Gradänger och bryggor ökar kontakten med vattnet” 

Vid genomförandet av planförslaget kommer delar av tre detaljplaner att upphävas så att kajen 
kan renoveras. Denna åtgärd kräver anmälan och tillstånd för vattenverksamhet samt 
strandskyddsdispens. 

 

GATOR OCH TRAFIK 
Gatunät och biltrafik 
Planområdet gränsar till Järnbron, Hamnbron samt Norra Hamngatan. Genomförandet av 
detaljplanen bedöms inte påverka gatunätet eller biltrafiken. 
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Gång- och cykeltrafik 
Vid genomförandet av detaljplanen möjliggörs olika alternativ för hur kajen ska renoveras. När 
kajen renoveras så blir platsen både trevligare och säkrare att vistas på. 

 

Kollektivtrafik 
Planområdet är centralt beläget och goda kollektivtrafikmöjligheter finns i närområdet. 

 

Parkering och utfart 
Parkeringen på köpmanstorget är belägen intill planområdet. 

 

 

KONSEKVENSER 
Landskaps- och stadsbild 
Vid detaljplanens genomförande kan kajen renoveras och eventuellt breddas. Detta kan 
påverka Söderhamnåns samt kajstråkets omfattning. Det är viktigt att hänsyn tas till 
platsidentitet, kulturmiljö och gestaltning när valet av reparationsåtgärd ska fastställas. 

 

Tillgänglighet, trygghet och jämlikhet 
Vid upphävandet av de tre befintliga detaljplanerna kan den nuvarande kajen renoveras och 
eventuellt breddas. Detta bedöms vara positivt eftersom tillgängligheten, tryggheten och 
framkomligheten längs med ån kan förbättras. 

 

Buller 
Vid upphävandet av de tre befintliga detaljplanerna kan den nuvarande kajen renoveras och 
eventuellt breddas. Detta bedöms inte påverka bullernivåerna negativt. 

 

Barn 
Vid upphävandet av de tre befintliga detaljplanerna kan den nuvarande kajen renoveras och 
eventuellt breddas. Detta kan möjliggöra en säkrare och trevligare plats att vistas på. 

 

Ekonomiska och samhällsekonomiska konsekvenser 
Vid upphävandet av de tre befintliga detaljplanerna kan den nuvarande kajen renoveras och 
eventuellt breddas. Renoveringen av kajen utgör en del av centrum-projektet och finansieras 
av Söderhamns kommun. Genomförandet av planförslaget möjliggör en trevligare och säkrare 
livsmiljö. 
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TEKNINSK FÖRSÖRJNING 
Vatten och avlopp  
Planområdet samt närområdet omfattas av kommunalt vatten och avlopp. 

 

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 

Vid upphävandet av de tre befintliga detaljplanerna kan den nuvarande kajen renoveras och 
eventuellt breddas. Därmed kan andelen hårdgjorda ytor utökas med cirka 1 meter. Söderhamn 
kommuns bedömning är att ytavrinningen inte avsevärt kommer förändras. Dagvattenfrågan 
skall hanteras under bygglovet. 

 

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

Området omfattas av kommunal renhållning. 

 

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

 

Huvudmannaskap 
I de tre gällande detaljplanerna råder allmän plats med 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. 
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GENOMFÖRANDE FRÅGOR 
Fastighetsbildning, servitut och arrenden 
Ingen ny fastighetsbildning sker som följd av genomförandet av planförslaget. 

 

Avtal 
Inga avtal eller beslut om markköp finns för området. 

 

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

 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Lars Eriksson, planarkitekt 

Jonas Ryberg, planchef 
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PLANBESTÄMMELSER 
Plangränsen visar den yta inom vilka befintliga detaljplaner upphävs. 


