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Sektor Samhällsservice 
Enheten för plan, mark och förvaltning  
 

 
 

Detaljplan för Närby 2:4 
I SÖDERHAMN, GÄVLEBORGS LÄN. 

 

 

GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
 

 

REMISSFÖRFARANDE 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2022-09-27 § 97 att godkänna Ändring av detaljplan Närby 2:4 

för granskning enligt Plan- och bygglagen 5 kap. 18 §. 

 

Granskningen pågick mellan 2022-12-19 till 2023-01-27. Underrättelse har i brev eller e-post sänts 

till berörda intressenter och sakägare innan samrådet. Totalt har ett (1) yttrande inkommit.    

 

INKOMNA YTTRANDEN 
 
Yttranden med synpunkter och erinringar 

Här följer en sammanfattning av framförda synpunkter (Y) och planförfattarens kommentarer i 

kursiv stil. Inkomna yttranden i sin helhet finns tillgängliga hos Bygg- och miljöförvaltningen. 

 

 

(Y1) Lantmäteriet     2023-01-17 
 

Avloppsanläggning 
”I planbeskrivningen (sidorna 7 och 9) anges att det ska finnas möjligheter att bilda servitut för antingen en 

gemensam avloppsanläggning eller flera enskilda avloppsanläggningar avseende de tre tilltänkta 

fastigheterna i öster. Det framgår dock inte vilken fastighet som skulle komma att belastas av ett sådant 

servitut. Lantmäteriet kan därmed inte utifrån planhandlingarna avgöra om avloppsanläggningar kommer att 

behöva placeras inom kvartersmaken (på någon av de tre tilltänkta fastigheterna) eller utanför 

kvartersmarken inom naturområde. 

 

Det finns avgöranden från Mark- och Miljööverdomstolen där det konstaterats att servitut för en enskild 

fastighets- eller ett fåtal fastigheters behov inte får bildas inom mark som är planlagd för allmän plats. 

Huruvida det är enskilt eller kommunalt huvudmannaskap för den allmänna platsen kan förvisso ha 

betydelse. Lantmäteriet anser dock att det finns en uppenbar risk för problem vid det kommande 

fastighetsrättsliga plangenomförandet att inrätta de rättigheter för avlopp som föreslås och beskrivs i 

planbeskrivningen och efterfrågar därmed en mera tydlig redogörelse för tänkt placering av dessa 

anläggningar. 

 
Planen bör alltså ses över i denna del och det behöver framgå mer tydligt av planbeskrivningen om 
avloppsanläggningens placering.” 
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Kommunens svar 
Avloppsanläggning planeras att anläggas inom fastigheten Närby 2:4, utanför planområdet. För detta avses 
en gemensamhetsanläggning att upprättas där samtliga fastigheter inom planområdet ingår.   
 
Ledingrätt 
”I planbeskrivningen har det noterats att det inte finns någon ledning i den sträckning där ledningsrätt 21 – 
91:348.1 korsar planområdet. Trotts detta har området försetts med markreservat för luftledning och 
underjordisk ledning. Kommunen bör förtydliga huruvida om en ledningsrätt i framtiden kan komma att bli 
aktuell, då detta i sådana fall kan komma att bli problematiskt då ledningsrätten i nuläget korsar 
planområdet. ” 
 
 
Kommunens svar 
Inom planområdet finns en ledningsrätt, dock finns ingen ledning där idag. Ledningsrätten är i Söderhamn 
Näras ägo, dem har inga ambitioner att i framtiden nyttja ledningsrätten inom det utpekade området. 
Ledningsrätten ska således upphävas.   
 

 

 

 

 

Följande inkommande handlingar har inte lämnat erinringar emot planförslaget:  

 
Länsstyrelsen, Gävleborg: Granskning av detaljplan för Närby 2:4, Klapparvik i Söderhamns kommun. 
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STÄLLNINGSTAGANDE OCH REVIDERINGAR 
Plankarta: 

• Bestämmelse l2 & U2, för luftledning och underjordisk ledning, har tagits bort i samband med 

att ledningsrätten ska upphävas 

• Bestämmelse a1, för enskilt huvudmannaskap har adderats på planområdets västra 

naturområde. 

Planbeskrivning: 

• Förtydligande angående gemensamhetsanläggning har lagts till i planbeskrivningen 

tillsammans med en illustrationsbild. 

• Förtydligande av ledningsrätten och hur den hanteras.  

 

 

 

 

Söderhamn 2023-02-10 

 

 

Malte Lovén     Jonas Rydberg 

Planhandläggare    Enhetschef 


