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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.  
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FÖRFARANDE 
Detaljplanen handläggs av Enheten för plan, mark och förvaltning med ett standardförfarande 
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, verksamhetschef plan-och byggavdelningen 
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SAMMANFATTNING 
Planförslaget möjliggör för etablering av bostäder i form av friliggande enbostadshus. Området 
består i dagsläget av produktionsskog utan höga naturvärden och stora delar av natur bevaras i 
planens genomförande.  

Området ligger längs Utviksvägen i Klapparvik, ca 6 km utanför Söderhamns centrum. Klapparvik 
är i Söderhamn kommuns översiktsplan utpekat som tätortsnära landsbygd. I den fördjupade 
översiktsplanen för Utviksvägen är dock planområdet utpekat som tätortsnära skogsbruk, där 
allmänheten ska ha tillgång till rekreation och att vistas i naturen och hänsyns ska tas till det 
tätortsnära friluftslivet. Därför rekommenderas inte bebyggelse i områden utpekade som 
tätortsnära skogsbruk. Enligt den fördjupade översiktsplanen kan undantag dock göras för ny 
bebyggelse inom tätortsnära skogsbruk om det går att säkerställa att rekreationsvärden inte 
skadas, till exempel om det ligger i anslutning till äldre bebyggelse och om samråd med 
frilufts- och naturvådsansvariga hålls i samband med prövningen.  

Kommunen avser att pröva lämpligheten för användningen Bostäder (B) på idag 
naturbekläddmark. Bestämmelser om fastighetsstorlek, utnyttjandegrad, placering och 
utformning kommer att användas för att den nya bebyggelsen ska passa in i området. Den nya 
gatan som planeras kommer vara en grusväg med användningen GATA och kommer att ha 
enskilt huvudmannaskap. Användningen NATUR kommer att anges för vissa områden för att 
bevara en del natur, för att behålla ett grönt stråk som stäcker sig ner till strandkanten. Den 
vandringsled som går genom området dras om för att säkerställa tillgängligheten till naturen.  

 

SAMMANFATTNING AV UNDERSÖKNINGSSAMRÅD 
En undersökning om betydande miljöpåverkan har gjorts. Söderhamns kommuns bedömning 
detaljplanens genomförande 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 detaljplanen är att möjliggöra för enbostadshus. 

 

PLANDATA 
 

Lägesbestämning 
Planområdet ligger längs Utviksvägen i Klapparvik, ca 6 kilometer utanför Söderhamns 
centrum.  

 

Areal och nulägesbeskrivning 
Planområdet omfattar ca 4 hektar som idag består av naturmark och används som 
produktionsskog.  

 

Markägoförhållanden 
Närby 2:4 ägs av privatperson.  

 

Platsens historik 
Området har sedan länge varit obebyggd och bestått av naturmark, med småskalig bebyggelse 
i närområdet. I norra delen av Klapparvik finns bostadshus och sommarvillor från tidigt 1900-
tal. Den södra delen är tätt bebyggd med små tomter och har en enhetlig karaktär med enklare 
bostadshus från sent 1800-tal och tidigt 1900-tal, där bland annat fiskare har varit bosatta. 

 

 
Figur 1. Ortofoto över området från 1960. 
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GÄLLANDE DETALJPLAN 
Det finns ingen detaljplan för området idag.  

 

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. Klapparvik 
är i översiktsplanen utpekat som tätortsnära landsbygd.  

Området omfattas även av en fördjupad översiktsplan för Utviksvägen från 2003. I den nämns 
att Utviksvägen är ett attraktivt område att bosätta sig i och att det är viktigt att ge fler 
människor möjlighet att nyttja kvalitéerna samtidigt som man bibehåller varje områdes 
karaktär. Planområdet är dock utpekat som tätortsnära skogsbruk, där allmänheten ska ha 
tillgång till rekreation och att vistas i naturen och hänsyns ska tas till det tätortsnära 
friluftslivet. Därför rekommenderas inte bebyggelse i områden utpekade som tätortsnära 
skogsbruk. Enligt den fördjupade översiktsplanen kan dock undantag göras för nybebyggelse 
inom tätortsnära skogsbruk om det går att klarlägga att rekreationsvärden inte skadas, till 
exempel om det ligger in anslutning till äldre bebyggelse och om samråd med frilufts- och 
naturvårdsansvariga hålls i samband med prövningen.  

Den nya bebyggelsen är en fortsättning på en befintlig bebyggelsestruktur och kommer genom 
planbestämmelser att anpassas till den befintliga karaktären i området. Natur bevaras runt och 
emellan bebyggelsen och vandringsleden i området dras om för att säkerställa tillgängligheten 
till naturen.  

 

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 detaljplanen uppfyller intentioner i 
träbyggnadsstrategin. 
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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. 

 

RIKSINTRESSEN 
Planområdet omfattas inte av något riksintresse.  

 

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. Under platsbesök av 
naturvårdshandläggare påträffades inga höga naturvärden. I närheten av området finns 
sumpskog och ett naturområde som regleras genom naturvårdsavtal. Dessa omfattas dock inte 
av planområdet.  

 

 
Figur 2. Foto från platsbesök 22-02-10.  
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Befintlig bebyggelse 
Det finns idag ett befintligt bostadshus inom planområdet. En till tomt är också påbörjad och 
planeras att bebyggas med ett enbostadshus. Närområdet är etablerat sedan tidigare med 
enbostadshus. Enligt den fördjupade översiktsplanen är bebyggelsen av blandad karaktär ned 
några äldre enklare bostadshus, några sommarvillor från tidigt 1900-tal och några sentidasmåhus av 
villakaraktär. Den södra delen har en mer enhetlig karaktär av enklare bostadshus, nästan 
sommarhus som påminner om egnahemsområden i anslutning till industrisamhällen.    

 

Ny bebyggelse 
Detaljplanen prövar lämpligheten för 6 nya tomter för enbostadshus, utöver de två befintliga. 
Bestämmelser om fastighetsstorlek, utnyttjandegrad och utformning införs för att den nya 
bebyggelsen ska passa in i områdets karaktär. 

 

Service 
Området ligger 6 kilometer från centrala Söderhamn med kommersiell och kommunal service.  

 

Geotekniska förhållanden 
Ingen geoteknisk undersökning har gjorts inom planområdet, men SGU:s jordartskarta har 
studerats. Marken inom planområdet består till största delen av morän (fastmark), med lite 
inslag av torv (ej fastmark). Strax söder om området finns också inslag av lera och silt (ej 
fastmark). Jorddjupet har av SGU uppskattats till 10–20 meter.  

 

 
Figur 3. Sveriges geologiska undersökningars karta över jordlager. Blå – morän (fastmark).  Brun - Torv. Gul - Lera/silt 
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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  
Inga kända fornlämningar, kulturhistorisk värdefull miljö eller byggnadsminnen finns inom 
planområdet. Påträffas något sådant skall kontakt tas med Länsstyrelsen. 

 

Lek och rekreation 
Vårdbergsleden går idag genom området, men kommer att dras om och gå strax norr om 
planområdet. Någon lekplats finns inte i närheten, men det finns gott om natur och skog, både 
inom och i anslutning till planområdet.  

 

Naturmiljö 
Naturmiljön i närområdet består av produktionsskog och kommer fortsätta göra det.  

Grönytor runt och mellan bebyggelsen bevaras och får användningen NATUR. Detta för att 
skapa en trevlig miljö med kvaliteter runt bebyggelsen, för att säkerställa framkomlighet och 
spridningsmöjligheter för växter och djur och en grön korridor mellan skogen i öster ner till 
Söderhamnsfjärden i öster, samt för att säkra ekosystemtjänster som till exempel 
dagvattenhanterting, skuggning, luftrening och biologisk mångfald. 

Flerskiktad skog med både träd, buskar och/eller föryngring av träd och ett naturligt fält- och 
bottenskikt rekommenderas för att säkerställa grönområdets syfte.  

 

Strandskydd 
Området omfattas inte av strandskydd.  

 

Vattenområden 
I närheten ligger Söderhamnsfjärden som har otillfredsställande ekologisk status och uppnår 
ej god kemisk status. Norr om planområdet finns sumpskog och våtmark.  

 

GATOR OCH TRAFIK 
 

Gatunät och biltrafik 
Utviksvägen går väster om planområdet där det förekommer en del trafik.  
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Den nya gatan som planeras kommer vara en grusväg med användningen GATA med en 
vändplan. Servitut för befintlig del av gatan finns och ingår i de redan etablerade fastigheterna. 
En samfällighetsförening och gemensamhetsanläggning som avser den enskilda gatan 
planeras att bildas när alla tomter är etablerade och sålda. 

 

Gång- och cykeltrafik 
I dagsläget finns ingen gång- och cykelbana finns längs Utviksvägen.  

 

Kollektivtrafik 
Busshållplats Klapparvik Norra, som trafikeras av linjebuss 62, ligger i nära anslutning till 
området. 

 

Parkering och utfart 
Parkering anordnas inom kvartersmarken. In- och utfart anordnas ifrån Utviksvägen. 

 

KONSEKVENSER 
 

Landskaps- och stadsbild 
Landskapsbilden förändras när naturmark får användningen bostäder, dock har ändringen 
ingen betydande negativ påverkan. Bestämmelser används för att den nya bebyggelsen ska 
passa in i nuvarande karaktär.  

 

Tillgänglighet 
Genomförandet av detaljplanen innebär att naturmark tas i anspråk för nya byggrätter. 
Vandringsleden som finns i området leds om för att säkerställa tillgängligheten till naturen i 
området.  

 

Trygghet 
Fler byggrätter och permanentboende i området kan skapa en känsla av ökad trygghet.  

 

Buller 
Biltrafiken förväntas öka av detaljplanens genomförande, dock bedöms inte ökningen vara så 
betydande att bullernivån påverkas.  

 

Jämlikhet 
Detaljplanen bedöms inte ha någon påverkan på jämlikhet.  

 



SAMRÅD 
BMN B-2022-200 

SÖDERHAMNS KOMMUN 

Enheten för plan, mark och förvaltning 

826 80 Söderhamn 

0270 – 750 00 | kundtjänst@soderhamn.se 

7 
 

Barn 
Detaljplanen är utformad så att boende har närhet till natur och rörelsemöjligheter, vilket 
bedöms ha en positiv påverkan för barn. Däremot finns inga säkra gång- och cykelvägar i 
närheter i dagsläget. Det finns inte heller någon förskola eller skola i närheten.  

 

Samhällsekonomiska konsekvenser  

En exploatering kan innebära inflyttning till kommun vilket är samhällsekonomiskt positivt. 

 

TEKNISK FÖRSÖRJNING 
 

Vatten och avlopp  
Området har kommunalt vatten. Dock är området idag inte anslutet till kommunalt avlopp, 
men ledningar finns nedgrävda inom planområdet. Utviksvägen är under utredning för 
kommunalt VA. I väntan på eventuellt kommunalt avlopp kommer enskilt avlopp att läggas. 
Dessa anläggs inom de egna fastigheterna i väster och inom servitut som bildas för 
fastigheterna i öster.   

 

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 

 
Den nya gatan kommer att ha en genomsläpplig beläggning i form av grus där dagvatten kan 
filtreras. Det finns inga större hårdgjorda ytor och stora delar natur bevaras också runt och 
mellan områden för bostäder.  

 

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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ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
 

Tidplan 
Planen handläggs med normalt förfarande och beräknas kunna vinna laga kraft under 2023. 

 

Huvudmannaskap 
Allmänna plaster inom planområdet har enskilt huvudmannaskap. Skälen till detta är att det 
inte finns några kommunala vägar i närheten idag, Utsiktsvägen är statlig och övriga vägar är 
enskilda. Marken är privatägd och naturen mellan och runt bebyggelsen bedöms inte vara av 
något större intresse för allmänheten.    

 

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

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

Fastighetsägaren eller eventuell samfällighetsförening ansvarar för skötsel och underhåll av 
enskild gata och natur, samt iordningställande av avloppsanläggning.  

 

GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
 

Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är satt till 5 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 

 

Fastighetsbildning, servitut och arrenden 
Genomförandet av planen innebär att 6 nya fastigheter bildas och styckas av från fastigheten 
Närby 2:4. För detta ansvarar fastighetsägaren.  

Servitut för den befintliga gatan ingår i fastigheterna. När alla fastigheter är sålda och 
etablerade ska en gemensamhetsanläggning och en samfällighetsförening som avser den 
enskilda gatan bildas. 

Servitut bildas för avloppsanläggning på andra sidan gatan för de tre tomterna i öster.  

 

ÖVRIGT 
Handläggs enligt PBL med tillägg upp till och med SFS 2021:788. 
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PLANBESTÄMMELSER 
 

Användningsbestämmelser  
 

B – Bostäder   

GATA – gata med enskilt huvudmannaskap  

NATUR – natur med enskilt huvudmannaskap 

 

Egenskapsbestämmelser för kvartersmark  
 

e1 – största byggnadsarea i m2  

h1 – högsta nockhöjd på byggnadsverk i meter   

o2 - största takvinkel i grader  

 

Egenskapsbestämmelser för allmän plats   
 

genomsläpplighet1 – marken ska vara genomsläpplig  

a1 – Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna plasten  


