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Ändring av byggnadsplan Sa:15 
Rexvågen, Söderhamns kommun, Gävleborgs län. 
 

 
 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 
 

REMISSFÖRFARANDE 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2021-11-29 § 86 att hålla granskning för detaljplan ändring av 
Sa:15 enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 18 §.  
 
Granskningen pågick mellan 2021-11-29 och 2021-12-17. Totalt har tre (3) yttranden inkommit varav 
två (2) har haft synpunkter.    
 
 

INKOMNA YTTRANDEN 
 
Yttranden med synpunkter och erinringar 
Här följer en sammanfattning av framförda synpunkter och kommunens kommentarer i kursiv stil. 
Inkomna yttranden i sin helhet finns tillgängliga hos Bygg- och miljöförvaltningen. 
 
 
Länsstyrelsen Gävleborg   2021-12-20 
 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att frågor som berör Hälsa och säkerhet (buller) samt MKN vatten måste lösas på ett 
tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av 
Länsstyrelsen. 
 
Länsstyrelsen ser gärna en vidare dialog med kommunen innan antagande angående frågorna om 
Hälsa och säkerhet samt MKN vatten. 
 
Sammanfattning 
 
Den information som finns i detaljplaneförslaget är även i granskningen knapphändig. Kommunen 
behöver redogöra för sina ställningstaganden, bland annat genom att föra ett resonemang i 
sakfrågor exempelvis om miljökvalitetsnormer (MKN) för vatten. 
 
I PBL 2 kap 6 a § punkt 2 anges att bostadsbyggnader ska utformas och placeras på ett sätt som är 
lämpligt med hänsyn till möjligheterna att förebygga olägenhet för människors hälsa i fråga om 
omgivningsbuller. Kommunen har gjort en schablonberäkning som visar att det finns 
bullerproblematik i planområdet, Länsstyrelsen anser därför att en bullerutredning behöver göras 
för att säkerställa att bostadsbebyggelse inte blir olämplig med hänsyn till människors hälsa. 
 



B-2021-214 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 

Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövård. Länsstyrelsen anser att kommunen bör 
överväga utformningsbestämmelser på plankartan för att tydligare ge området en sammanhållen 
karaktär. 
 
MKN Vatten 
 
Planområdet ligger på en grundvattenförekomst som är viktig för dricksvattenförsörjningen och 
planområdet ligger strax utanför ett vattenskyddsområde. Det saknas fortfarande en beskrivning av 
dricksvattenförekomsten Mohed (Söderalaåsen) inklusive status och miljökvalitetsnorm samt ett 
resonemang om planens genomförande medför risk för påverkan på den, samt hur påverkan kan 
minimeras. 
 
Information om vattenförekomsten och statusklassningar finns på VISS.1 Kommunen behöver, 
utifrån senaste statusklassningen inom senaste förvaltningscykeln (för närvarande 
förvaltningscykel 3), redovisa vattenförekomstens övergripande kemiska och kvantitativa status 
samt redogöra för vad som lett till att statusen är sämre än god. Som stöd för denna redogörelse kan 
motiveringstexterna för respektive status i kombination med riskbedömningen användas. Utöver 
detta behövs en redovisning av förslag till de nya miljökvalitetsnormerna (som framgår av 
”Förvaltningscykel 3”). Utifrån detta underlag behöver kommunen också bedöma planförslagets 
påverkan på den kemiska och kvantitativa statusen samt om förslag till ny norm kommer att kunna 
följas. Om kommunen bedömer att miljökvalitetsnormerna kan följas utifrån de åtgärder och/eller 
de försiktighetsmått som planeras vidtas behöver kommunen redovisa de överväganden som legat 
till grund för bedömningen och motivera varför olika ställningstaganden och bedömningar görs. 
 
Buller 
 
Bestämmelserna i 2 kap 6 a § PBL ställer krav på att bostadsbyggnader såväl ska lokaliseras, placeras 
som utformas så att de boende inte utsätts för olägenheter från buller. I 4 kap 33 a § PBL står att:  
 
”Om en detaljplan avser en eller flera bostadsbyggnader ska planbeskrivningen, om det inte kan 
anses obehövligt med hänsyn till bullersituationen, innehålla en redovisning av beräknade värden 
för omgivningsbuller 
 
1. vid bostadsbyggnadens fasad, och 
2. vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden” 
 
Kommunen anger att schablonberäkningar visar att riktvärden som anges i Förordning (2015:216) 
om trafikbuller vid bostadsbyggnader kommer att innehållas om bostadshusen placeras minst 30 
meter från riksväg 633. Planbestämmelse om att bostadsbyggnad ska placeras minst 30 meter från 
riksväg 633 finns på plankartan. 
 
Schablonberäkningarna redovisas inte i planhandlingarna, inte heller något resonemang huruvida 
kommunen tagit hänsyn till framtida eventuella ökande trafikmängder. Eventuella uteplatser som 
placeras mellan huskropp och riksväg 633 riskerar att överträda riktvärden för buller vid uteplats. 
 
En schablonberäkning är ungefärlig och i detta fall visar den att det finns risk för att bullervärden 
överstigs. Utifrån den information som framkommit i granskningen är endast en schablonberäkning 
inte tillräcklig. Länsstyrelsen anser att en bullerutredning behöver göras för att man ska kunna 
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säkerställa att Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader kan uppfyllas och 
därmed att marken blir lämplig för bostäder. 
 
En bullerutredning som mer detaljerat visar var det inte är lämpligt samt var det är lämpligt att 
placera bostadsbebyggelse innebär att om byggrätter placeras rätt kan byggrätterna också 
maximeras. Eventuella nödvändiga regleringar ska då säkerställas på plankartan. 
 
Översvämning och geoteknik 
 
Det är bra att kommunen förtydligat underlagen kring översvämning och geoteknik för 
detaljplaneskedet. Det är samtidigt bra att ha i åtanke att underlagen från SGU är översiktliga 
karteringar avsedda för just planläggning, och det kan därför vara bra att bevara skrivningen från 
samrådsskedet om att geoteknisk utredning ska föregå nybyggnation, särskilt med hänsyn till de 
pågående klimatförändringarna. 
 
Riksintresse kulturmiljövård 
 
Kommunen har sedan föregående skede infogat värdetexten för riksintresset för kulturmiljövård. 
Därtill anger kommunen att tillkommande bebyggelse ska anpassas till den befintliga. 
Länsstyrelsen ställer sig dock frågande till information i samrådsredogörelsen ställd mot plankarta 
och planbeskrivning. I samrådsredogörelsen uppges bestämmelsen e1 reglera byggrätterna till 600 
kvm per byggnad, vilket inte stämmer överens med plankartan och planbeskrivningen. I plankartan 
anges e4 däremot reglera största byggnadsarea per huvudbyggnad till 700 kvm och bestämmelsen 
e1 reglerar största byggnadsarea till 1200 kvm. 
 
Vidare bör kommunen överväga att tillföra utformningsbestämmelser på plankartan. Området 
karaktäriseras av sadeltak vilket plankartan med fördel bör reglera, även för tillkommande 
byggrätter. Kommunen bör också överväga att genom utformningsbestämmelser reglera 
färgsättning av fasader samt fasadmaterial för att tydligare ge området en sammanhållen karaktär. 
 
Fornlämningar 
 
Länsstyrelsen står fast vid att en arkeologisk utredning ska genomföras med hänvisning till 
kulturmiljölagen (1988:950) 2 kap. 11§ 
 

Om det behövs en arkeologisk utredning för att ta reda på om en fornlämning berörs av ett 
planerat arbetsföretag som innebär att ett större markområde tas i anspråk, ska kostnaden för 
utredningen betalas av företagaren. Som sådan exploatering räknas t.ex. anläggande av allmän 
väg, större enskild väg, järnväg, flygfält, anläggning för energiförsörjning, större 
vattenverksamhet och mer omfattande byggande för bostads-, industri- eller handelsändamål. 
Ett beslut om arkeologisk utredning fattas av länsstyrelsen. Länsstyrelsen ska i beslutet ange 
vem som ska utföra utredningen. Då gäller inte lagen (2016:1145) om offentlig upphandling. 

 
Området inventerades 1955 och senast 1982 och informationen om de kända, registrerade 
lämningarna behöver kvalitetssäkras. En lämning registrerad i Skogstyrelseprojektet Skog och 
historia (Dammvall, ID 3105002) behöver kvalitetssäkras och införas i det nationella 
kulturmiljöregistret, kmr. Vid inventeringen 1955 omnämndes också lämningar efter en källare intill 
stensättningen L1951:7794 som inte registrerats. 
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Att säkerställa skyddet av stensättningen L1951:7794 genom att ett område om 320 kvm med förbud 
mot byggnation (prickmark) placeras kring fornlämningen anser Länsstyrelsen inte är tillräckligt. 
De 320 kvm motsvarar ca 15×20 meter; som stensättningen är 8 meter i diameter blir det-6 à 7 
meter på västra och östra respektive norra sidan som fornlämningsområde; fornlämningsområde 
definieras i kulturmiljölagen 2 kap. 2 §:  
 

Till en fornlämning hör ett så stort område på marken, sjö- eller havsbotten som behövs för att 
bevara fornlämningen och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art och 
betydelse. Detta område benämns fornlämningsområde. När en fråga om fastställelse av 
gränserna för ett fornlämningsområde uppkommer, prövas frågan av länsstyrelsen. 

 
Utan att föregå ett eventuellt beslut om gränsbestämning av fornlämningen kan man konstatera att 
ett fornlämningsområde om 6 á 7 meter inte på långt när är tillräckligt. 
 
Prickmark, dvs att marken inte får förses med byggnad, är inte heller i sig tillräckligt skydd –
bestämmelsen hindrar inte uppförande av till exempel lekredskap eller anordningar för 
avfallshantering eller husvagnsuppställning etcetera. 
 
Länsstyrelsen godtar kommunens bedömning att förundersökningar inte behövs i detaljplanskedet, 
men en arkeologisk utredning behövs alltså, dels och framför allt för att klargöra huruvida okända 
och oregistrerade lämningar kommer att beröras av exploateringen, dels för att kvalitetssäkra de 
kända men bara delvis registrerade lämningarna. 
 

Kommunens svar 
Kommunen delar Länsstyrelsens invändningar rörande beskrivningen av 
miljökvalitetsnormer och vidare utredning av trafikbuller. Efter samrådet har kommunen och 
Länsstyrelsen haft en avstämning för att reda ut dessa frågor. 
 
En trafikbullerutredning för påverkan ifrån riksväg 633 gentemot fastigheten Orsta 4:2 har 
genomförts med stöd av programmet Buller Väg II. Utredningen visar att riktvärdena för 
trafikbuller som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 
överstigs 0 – 50 meter ifrån riksväg 633. Eftersom utredningen inte är exakt finns det även 
viss risk att det maximala bullret överstiger riktvärdena även längre bort än 50 meter. 
 
För att säkerställa att riktvärdet för trafikbuller inte överstigs införs därför två stycken 
egenskapsbestämmelser inom fastigheten Orsta 4:2. Dels en bestämmelse att bostadshus inte 
får placeras närmare än 50 meter ifrån riksväg 633 samt att gemensam uteplats ska 
anordnas på ljuddämpad sida, det vill säga bort ifrån riksväg 633. 
 
Planbeskrivningen kompletteras med information om grundvattenförekomsten 
Mohed/Söderalaåsen samt en bedömning om eventuell påverkan ifrån genomförandet av 
detaljplanen. 
 
Rörande kulturmiljön så har planbeskrivningen kompletterats med ytterligare information 
om hur ny bebyggelse förhåller sig till riksintresset för kulturmiljö. En ny 
egenskapsbestämmelse har också införts för fastigheterna Orsta 4:2 och Orsta 2:10, minsta 
takvinkel är 20 grader. Detta för att främja användandet av sadeltak. 
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I samrådsredogörelsen smög det sig in felaktigheter rörande maximal byggrätt och största 
storlek per huvudbyggnad. Dessa ska nu vara korrekta i både plankarta och planbeskrivning. 
 
Meningen om att geoteknisk undersökning bör föregå nybyggnation förs in i 
planbeskrivningen igen. 
 
Rörande fornlämningar så görs ingen ändring i plankarta och planbeskrivning, men kravet 
på tillstånd för ingrepp i fornlämning kvarstår att hantera inför frågan om byggnation. 
 

 
Lantmäteriet    2021-12-16 
Bland planbestämmelserna finns en rubrik som anger att det är enskilt huvudmannaskap för 
användningar av allmän plats men det saknas en särskild planbestämmelse om huvudmannaskap. I 
Boverkets föreskrifter för detaljplaner är det ett tydligt krav att enskilt huvudmannaskap alltid ska 
regleras genom en särskild (administrativ) planbestämmelse. Eftersom rubriker i listan med 
planbestämmelser inte är en planbestämmelse finns risken att nuvarande redovisning vid en 
domstolsprövning skulle innebära att huvudregeln enligt 4 kap 7 § 1 men PBL - att kommunen är 
huvudman för detaljplanen, gäller för samtliga allmänna platser i det aktuella planförslaget. 
Lantmäteriet rekommenderar därför starkt att en särskild planbestämmelse om enskilt 
huvudmannaskap för de aktuella allmänna platserna införs bland planbestämmelserna. 
 
Under avsnittet Administrativa frågor och rubriken Huvudmannaskap står det att undantaget från 
kommunalt huvudmannaskap är gatunätet inom planområdet som förvaltas av 
samfällighetsföreningen Orsta s:2. Det bör vara Orsta s:1 som menas, delägande fastigheter i denna 
samfällighet är däremot outredda och ägs av Orsta bys skifteslag. Det finns alltså ingen förvaltande 
förening för samfälligheten. 
 
Det skulle i planbeskrivningen kunna tydliggöras att ändringen av detaljplanen även avser att delar 
av den allmänna platsmarken får kommunalt huvudmannaskap istället för enskilt 
huvudmannaskap som råder i nuvarande byggnadsplan. 

 
Kommunens svar 
Plankartan reviderad med en administrativ bestämmelse om enskilt huvudmannaskap för de 
delar av fastigheterna Hov 1:4 och Hov S:3 som omfattas av detaljplanen. 
 
Planbeskrivningen korrigeras med information om korrekt samfällighetsförening och att viss 
enskild allmän plats överförs till kommunalt huvudmannaskap. 

 
 
Följande inkommande handlingar har inte lämnat erinringar emot planförslaget:  
Räddningstjänsten södra Hälsingland (Kommunalförbundet Hälsingland) 
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STÄLLNINGSTAGANDE OCH REVIDERINGAR 
Plankarta: 

• Ny administrativ bestämmelse a1 – Huvudmannaskap är enskilt för den allmänna platsen. Berör 
del av Hov 1:4 och Hov S:3. 

• Ny egenskapsbestämmelse f1 – Gemensam uteplats ska anordnas på ljuddämpad sida. Berör 
Orsta 4:2. 

• Ny egenskapsbestämmelse p3 – Bostadsbyggnad ska placeras minst 50 meter ifrån Ljusnevägen, 
riksväg 633. Berör Orsta 4.2. 

• Ny egenskapsbestämmelsen Minsta takvinkel är 20 grader. Berör Orsta 4:2 och Orsta 2:10. 

Planbeskrivning 
• Kompletterande beskrivning av grundvattenförekomsten Mohed och dess status samt 

påverkan ifrån detaljplanens genomförande. 
 

• Kompletterande information om trafikbullerutredningen. 
 

• Information om att nybyggnation bör föregås av geoteknisk undersökning förs in i 
planbeskrivningen. 

 
• Korrigeringar kring beteckning på samfällighetsföreningen inom området. 

 
• Komplettering att viss mark övergår till kommunalt huvudmannaskap. 

 
• Kompletterande text om riksintresset för kulturmiljö och hur detaljplanen förhåller sig till 

denna. 
 
 
 
 
 
 
 
Söderhamn 2022-01-24 
 
 
Jonas Ryberg 
Verksamhetschef Plan- och byggavdelningen 
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