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Bygg- och miljöförvaltningen 
Plan- och byggavdelningen 
 

 
 

DETALJPLAN FÖR KVARTERET SIMPAN 
I SÖDERHAMN, GÄVLEBORGS LÄN. 

 

 

S A M R Å D S R E D O G Ö R E L S E 
 

 

REMISSFÖRFARANDE 
 
Bygg- och miljönämnden beslutade 2018-12-19, § 107, att godkänna detaljplan för Simpan 1 m.fl. 

för samråd enligt 5 kap 11 § plan- och bygglagen. 

 

Samrådsprocessen pågick mellan 2019-01-03 till 2019-01-24. Underrättelse har i brev eller e-post 

sänts till berörda intressenter och sakägare innan samrådet. Fem (5) yttranden har inkommit, varav 

ett (1) yttrande från kultur- och samhällsserviceförvaltningen inkommit efter samrådstidens slut.    

 
 

INKOMNA YTTRANDEN 
 
Yttranden med synpunkter och erinringar 

Här följer en sammanfattning av framförda synpunkter och planförfattarens kommentarer i kursiv 

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

 

 

(Y1) Lantmäteriet     2019-01-08 
Egenskapsbestämmelsen e1 

I plankartan finns en egenskapsbestämmelse, e1, som reglerar att området inte får delas in i fler 

fastigheter. Fastighetsindelningen i en detaljplan kan regleras genom planbestämmelser som 

reglerar fastigheternas storlek eller genom bestämmelser om fastighetsindelning enligt 4 kap. 18§ 

PBL. En bestämmelse som reglerar att området inte får delas in i fler fastigheter är därmed inte 

möjlig.  

 

Begreppet tomt 

I plankartan finns en bestämmelse, p1, som bland annat reglerar att en komplementbyggnad ska 

placeras minst 1,0 m från tomtgräns. Lantmäteriet vill påminna om att begreppet tomt enligt PBL 

är ”ett område som inte är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera 

byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna och behövs för att 

byggnaderna ska kunna användas för avsett ändamål” (definitionen i 1 kap. 4 § PBL). Begreppet 

tomt inte har inte någon betydelse i äganderättsligt hänseende, medan däremot fastighet är ett 

fastighetsrättsligt begrepp. En fastighet kan ibland innehålla flera tomter och ibland kan en tomt 
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kan vara uppdelad i flera fastigheter. Eftersom tomt inte är ett fastighetsrättsligt begrepp medför 

det att det i vissa situationer kan vara svårt att definiera vilken omfattning tomten har och var 

tomtgränsen går. Begreppet fastighet är därför ofta att föredra i planbestämmelser. Upplysningsvis 

finns ingen egenskapsbestämmelse som hindrar att komplementbyggnaderna placeras närmare 

fastighetsgräns än 1 m, på ”plusmarken”. 

 

Markägoförhållanden 

I planbeskrivningen nämns att Simpan 2 och 3 är privatägda. Även Simpan 5 är privatägd, enligt 

fastighetsregistret är det Söderhamns Byggröjning AB som har lagfart på fastigheten.  

 

Fastighetsbildning  

Av planbeskrivningen framgår det att gränserna mellan ingående fastigheter i planområdet kommer 

att behöva justeras. Detta sker genom fastighetsreglering i en lantmäteriförrättning. Då det är svårt 

att överblicka vilka områden som ska överföras utifrån plankartan vore det bra om 

planbeskrivningen kompletterades med en förändringskarta som redovisar vilka marköverföringar 

som är nödvändiga för att genomföra detaljplanen, dvs. främst de regleringar som ska ske mellan 

kommunens gatufastighet Öster 2:10 och kvartersmarksfastigheterna. Planbeskrivningen kan även 

kompletteras med information om parterna har tänkt att komma överens om ersättningen och vem 

som ska betala förrättningskostnaderna. 

 

Kommunens svar 

Söderhamns kommun delar Lantmäteriets synpunkter och ersätter ”e1 – Området får 

inte delas in i fler fastigheter” med en bestämmelse som reglerar fastighetsstorlek. 

En egenskapsbestämmelse som reglerar placeringen av komplementbyggnader läggs 

in på ”plusmarken” samtidigt som begreppet tomt ersätts med begreppet fastighet. 

 

I planbeskrivningen kommer markägoförhållanden att korrigeras och en illustration 

över fastighetsförändringar föras in. 

 

(Y2) Enskilda Stören 4 och 5    2019-01-21 
Som ägare till fastigheterna stören 4 och 5, vill vi lämna följande synpunkter till arbetet med den 

nya detaljplanen som planeras for Simpan 1 m.fl. Syftet är att skapa en ny byggrätt för ett 

enbostadshus på Simpan 2. Detta utan att ersätta den parkeringsyta (Simpan 2) som 

beslutats om vid tidigare planändring (1995).  

 

Fiskaregatan och Pilgatan, som gränsar till kvarteret Simpan, är båda smala och utan 

trottoar, vilket i dagsläget omöjliggör parkering på gatan, med tanke på dess bredd. 

Svårigheter för omkörande persontrafik, soptömning, räddningsfordon och snöröjning m.m. skulle 

då tillkomma. 

 

Flertalet av boende kring Kvarteret Simpan har inte möjlighet att parkera på sin egen tomt, 

beroende på att bebyggelsen är av äldre karaktär, då det var andra förutsättningar för innehav av 

privata fordon. 

 

Ovanstående synpunkter blev också anledningen till att tidigare planändring från 1995, 

innehöll en parkeringsyta (simpan 2), vilken nu är på väg bort. 

 

Med hänsyn till ovan nämnda, ser vi att det är rimligt att den nya detaljplanen säkerställer 

parkeringsplats för de bostadsägare som har sådana behov (vid tidigare inventering plats för ca 10 

bilar.) 
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Vad gäller utfarten från vårt garage (Stören 4), som ligger i gatuliv med Pilgatan och granne 

med det planerade bostadsbygget, Simpan 1, ställer vi krav på att det ska finnas 8 meter fritt 

utrymme för in och utfart, framför hela garaget. 

 

Då vi erhöll bygglov för vårt garage, infördes enkelriktning av Pilgatan, medan sikten mot Östra 

Storgatan ansågs vara tillräcklig. 

 

När korsningen Östra Storgatans/Pilgatans avstängning återställs med pollare är tidigare 

erfarenhet att allt mer genomfartstrafik, mot Södra Järnvägsgatan, sker förbi vår in och utfart till 

garaget. Hittills har det fungerat tillfredställande, med god sikt mot Östra Storgatan och 

enkelriktning från Södra Järnvägsgatan. Med planerad byggnation, Simpan 1 blir sikten obefintlig 

för såväl oss, som för bilar körande från Östra Storgatan mot Pilgatan och Södra Järnvägsgatan. 

 

Vi vill att ni uppmärksammar vår problematik, gällande garagets in och utfart. 

 

Kommunens svar 

Söderhamns kommun delar uppfattningen om att Fiskaregatan och Pilgatan är för 

smala för att möjliggöra gatuparkering. För förtydligande så har gatuparkering inte 

varit aktuellt inom ramen för denna detaljplan. Det är korrekt att gällande detaljplan 

I:359 innefattar en parkeringsyta för de boende på Öster som saknar möjlighet att 

parkera på egen tomt. De förutsättningar för parkering som var rådande vid 

antagande av I:359 skiljer sig dock avsevärt från dagens förutsättningar. När I:359 

antogs var järnvägen fortfarande i bruk och där bangården fanns är det idag en stor 

parkering. Söderhamns kommun anser att denna parkering som ligger ca 30 meter 

från planområdet och tillåter 24-timmars parkering möjliggör en annan användning 

av Simpan 2. Kommunen undersöker dock även andra alternativ för att långsiktigt 

säkerställa parkeringsplatser för boende på Öster. 

 

Gällande riktlinjer för fritt utrymme bakom en bil på parkeringsplats är 7 meter. 

Söderhamns kommun anser att 7 meter fritt utrymme är ett rimligt avstånd även för 

garaget på Stören 4. I detaljplanens nuvarande form är det fria utrymmet framför 

garagets södra hörn 7.04 meter och norra hörn 6.14 meter (figur 1). Planförslaget 

kommer att revideras för att garantera 7 meter fritt utrymme bakom hela garaget. 

Denna ändring medför en minskning av byggrätten på Simpan 1 med ca 5 m2.  

 

Siktlinjen från garagets södra hörn mot Östra Storgatan kommer i planens 

nuvarande utformning att vara 22 meter (figur 1). På grund av den låga hastigheten 

som områdets utformning kräver samt den ringa mängden genomfartstrafik anses 

detta inte medföra några betydande olägenheter gällande framkomlighet eller 

säkerhet för utfarten från garaget på Stören 4. 
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Figur 1. Linje M3 - M4 = avståndet från garagets södra hörn till planerad byggrätt. Linje M3 - M2 = siktlinje 

från garagets södra hörn mot Östra Storgatan. 

 

(Y3) Enskilda Rockan 6    2019-01-23 
Vi vill lämna några synpunkter till utformningen av detaljplanen ang. Simpan och del av Öster. Det 

är meningen att det skall byggas enbostadshus på Simpan 2. Det betyder ju också att den förra 

planen där parkering för de boende runt, blir av med möjligheter att få en parkering. Det tycker vi 

är ogenomtänkt. 

 

Det finns fastigheter som har garage eller innergård där man kan ställa sina bilar. För oss som bor 

på Fiskaregatan finns det ingen möjlighet till det. På den nya detaljplanen är det markerat garage 

eller carport för de nya husen. Vi har genom åren försökt att få till stånd ett beslut om en parkering 

eller carport för oss som inte hade någon bestämd plats att ställa vår bil, men alltid fått avslag. Nu 

när det eventuellt kommer nya byggnationer och familjer så hit då är det ok! Sedan vad vi har 

förstått så ska väl husen ha förrådsutrymmen m.m. hur kommer det att se ut? 

 

Av erfarenhet så har vi sett en ”nedrustning” av hela Öster (vem som helst bygger och rustar hur 

som helst). Faran är att de nya husen inte kommer att kulturellt integreras med den gamla 

bebyggelsen. Det finns det tydliga bevis för på Öster. Så detaljplanen sätter vi oss helst emot.  
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Vidare så har, och kommer trafiken att öka markant. Det finns en genomfart där det står pollare. De 

tas bort på vinter med resultatet att mycket trafik får via Östra Storgatan, detta måste åtgärdas. 

Sommartid sätts inte pollarna tillbaka och då är det en stor genomfart för mopeder, vilket också 

måste åtgärdas.  

 

Kommunens svar 

Eftersom Öster är ett riksintresse för kulturhistoriskt värdefull miljö ställs högre krav 

på omfattning och utformning än på bebyggelse som inte omfattas av riksintresse. 

Planbestämmelserna är framtagna för att den nya bebyggelsen i så hög grad som 

möjligt ska integreras i den kulturhistoriskt värdefulla miljön.  

 

De förutsättningar för parkering som var rådande vid antagande av gällande 

detaljplan I:359 skiljer sig dock avsevärt från dagens förutsättningar. När I:359 

antogs var järnvägen fortfarande i bruk och bangården fanns där det idag finns en 

stor parkering. Söderhamns kommun anser att denna parkering som ligger ca 30 

meter från planområdet och tillåter 24-timmars parkering möjliggör en annan 

användning av Simpan 2. Kommunen undersöker dock även andra alternativ för att 

långsiktigt säkerställa parkeringsplatser för boende på Öster. 

 

Söderhamns kommun delar inte synpunkten att trafiken kommer att öka markant. Om 

detaljplanen i sin helhet genomförs kommer tre hushåll att tillkomma, den 

trafikökning som följer utav tre nya hushåll anses av Söderhamns kommun som 

acceptabel.  

 

Genomfarten där Pilgatan och Östra Storgatan möts och det idag står pollare är i 

teorin inte någon genomfart eftersom det dels råder genomfartsförbud dels för 

området gällande detaljplan är planlagt som ”park eller plantering”.  

 

(Y4) Länsstyrelsen Gävleborg     2019-01-24 
Bedömning enligt 11 kap 10 § PBL 

Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen inte kan genomföras utan risk för att skada riksintresse för 

kulturmiljö och att planförslaget i nuvarande utformning kan komma att bli föremål för en 

överprövning om den förs vidare till granskning och antagande. Se synpunkter nedan under 

riksintresse kulturmiljövård. 

 

Synpunkter utifrån Länsstyrelsens särskilda 

bevakningsområden/statliga intressen 

 

Riksintressen 

Kulturmiljövård 

Kvarteret ingår i den äldre fiskarbebyggelsen på öster, vars tomt- och gatustruktur är oreglerad och 

har vuxit fram organiskt. De fyra tomter som kvarteret innehåller är lätta att känna igen på 1817 års 

stadskarta, med den skillnaden att kvarteret då var större med ytterligare två tomter norrut. De fyra 

tomterna som nu har beteckningarna 1, 2, 3 och 5 har varit bebyggda som självständiga tomter 

åtminstone från 1700-talets slut. På 1960 års ortofoto är tomterna 1 och 2 fortfarande bebyggda 

med vad som verkar vara självständiga bostadshus. Tomten 5 är då redan avriven. Det är alltså 

rimligt att tomterna åter kan bebyggas med bostadshus.  

 

Länsstyrelsen anser dock att takvinkel så flack som 20 grader inte kan anses vara traditionellt och 

att takvinkeln därför bör återregleras till 27 - 35 grader som i befintlig plan. Förutom byggnadshöjd 

bör endast bostad i ett plan tillåtas. Möjlighet till vindsinredning på tomten 2 är dock acceptabelt. 
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Länsstyrelsen anser vidare att skyddsbestämmelser och eventuellt rivningsförbud bör upprättas för 

bebyggelsen på tomt 3. De kulturhistoriska konsekvenserna av ändrad fastighetsindelning bör även 

belysas i planhandlingarna. Av allt att döma har skaftet från Fiskaregatan till tomt 2 mycket gamla 

anor. 

 

Enligt plankartan ska byggrätterna bebyggas i enlighet med rekommendationerna i ”bygga på 

öster” från 1979. Rekommendationerna i denna skrift är i hög grad tillämpliga även idag avseende 

byggnaders placering på tomten, storlek, takvinklar, fasad- och fönsterutformning m.m. Noteras 

bör dock att kv. Simpan inte är ett av de kvarter som uttryckligen nämns i rapporten som lämpliga 

att åter bebygga. Skriftens rekommendationer behöver därför analyseras och sättas i relation till det 

aktuella planförslaget. Anpassningarna till rekommendationerna behöver även regleras med 

bestämmelser på plankartan istället för att bara hänvisa till skriften. 

 

Fornlämning 

Hela detaljplaneområdet omfattas av en ytstor fornlämning, L1950:3802 (RAÄ Söderhamn 23:1) 

stadslager; område där kulturlager från äldre stadsbebyggelse kan förväntas påträffas. Därför är det 

nödvändigt att, inför en exploatering av detaljplaneområdet, en arkeologisk förundersökning görs 

som underlag för vidare handläggning av frågan och en eventuell arkeologisk (slut-) undersökning. 

Ansökan om tillstånd till markingrepp i eller invid fornlämning ska således inlämnas till 

Länsstyrelsen. 

 

Hälsa och säkerhet 

Buller 

Länsstyrelsen anser att kommunen bör utveckla sitt resonemang kring eventuell bullerpåverkan för 

planområdet. 

Kommunens svar 

I rapporten bygga på Öster, som ska fungera som en vägledning för de som vill 

bygga på Öster anges att takvinkeln oftast ligger mellan 20-35 grader. Bebyggelsen 

på Öster har precis som Länsstyrelsen nämner växt fram organiskt och oplanerat, 

resultatet av detta är att detaljutformningen på husen är varierande beroende på när 

de byggdes, vilka detaljer som är att anse som traditionellt på Öster kan således 

också variera beroende på om husen är byggda på 16-, 17- eller 1800-talet (figur 2). 

Söderhamns kommun vidhåller med grund i ovanstående att 20-35 graders taklutning 

är representativt för bebyggelsen på Öster.  

 

Söderhamns kommun delar delvis Länsstyrelsens synpunkt angående 

skyddsbestämmelser för bebyggelsen på Simpan 3. Kommunen delar den synpunkt 

som rör rivningsskydd med hänsyn till byggnadernas ålder. Bebyggelsen på Simpan 3 

anses dock inte behöva omfattas av skydd av kulturvärden eftersom byggnaderna i 

sig inte anses särskilt värdefulla. Kommunen anser dock att det kan vara lämpligt att 

reglera med varmsanhetsbestämmelser för att bevara byggnadernas karaktär 

gällande volym och proportioner(?).  

 

Skaftet som går från Fiskaregatan till Simpan 2 skapades år 2002 i förrättning 2182-

01/64 (akt nr) som genomfördes med syfte att säkerställa gångvägen i nu gällande 

detaljplan I:359. Kommande fastighetsreglering anses därför inte få några 

kulturhistoriska konsekvenser. 

 

Anledningen till att kv. Simpan inte nämns som ett kvarter som är lämpligt att 

återbygga beror på att rapporten utgick från då gällande detaljplan I.232 och 
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redovisade bara obebyggda fastigheter som var planlagda som bostäder, vilket inte 

omfattade kv. Simpan där de delar som var planlagda som bostäder redan var 

bebyggda.  

 

Kommunen delar synpunkten angående hänvisning till rapporten ”bygga på Öster” i 

planbestämmelserna. För att i så hög grad som möjligt undvika tolkningsfrågor i 

senare skeden bör de rekommendationer som är aktuella regleras med 

planbestämmelser.  

 

Söderhamns kommun delar Länsstyrelsen synpunkt angående eventuella 

fornlämningar. Ansökan om tillstånd att gräva i eller intill fornlämning lämnas in 

parallellt med planprocessen.  

 

 
Figur 2. Utsnitt från rapporten "bygga på Öster" från sidan 9. 
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(Y5) Kultur- och samhällsserviceförvaltningen  2019-01-25 

 
I planbeskrivningen så skriver man: 

Markägoförhållanden 

Fastigheterna Simpan 2 och 3 är privatägda. 

                                                                       

Texten bör justeras till: 

Fastigheterna Simpan 2 är kommunägd, medan Simpan 1, 5 och 3 är privatägda. 

 
I planbeskrivningen så skriver man: 

Vatten och avlopp 

Fastigheterna har tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten skall om möjligt 

omhändertas lokalt inom fastigheten. Detta innebär att regnvatten infiltreras lokalt i marken, i 

dammar eller leds till befintliga eller konstruerade dammar. 

 

Texten bör justeras till: 

Fastigheterna har tillgång till kommunalt vatten och avlopp. Dagvatten skall omhändertas lokalt 

inom fastigheterna. Detta innebär att regnvatten infiltreras lokalt i marken alternativt leds till 

befintliga eller konstruerade infiltrationsytor eller dammar. 

 

 

FASTIGHETSBILDNING 

Fastighetsbildning 

Gränserna mellan ingående fastigheterna Simpan 1, 2 och 5 och viss angränsande gatumark 

regleras i samband med planarbetet. 

 

Texten bör justeras till att istället säga att: 

Gränserna mellan ingående fastigheterna Simpan 1, 2 och 5 och viss angränsande gatumark 

regleras i samband med ett fastighetsbildningsärende. 

 

Kommunens svar 

Söderhamns kommun (bygg- och miljöförvaltningen) delar synpunkterna och 

planbeskrivningen kommer att revideras efter inkomna synpunkter från Kultur- och 

samhällsserviceförvaltningen.  

 

 

Följande inkommande handlingar har inte lämnat erinringar emot planförslaget:  

Kommunalförbundet Södra Hälsingland 
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STÄLLNINGSTAGANDE OCH REVIDERINGAR 
Plankarta: 

 (Y1) Egenskapsbestämmelsen ”e1 – Området får inte delas in i fler fastigheter” tas bort. 

 (Y1) En egenskapsbestämmelse ”p2 – Komplementbyggnad ska placeras minst 1 meter från 

fastighetsgräns mot gata” läggs in på plusmark.  

 (Y4) Rivningsförbud läggs in på fastigheten Simpan 3. 

 (Y4) Varmsamhetsbestämmelser läggs in på Simpan 3. 

 (Y4) Hänvisningar till rapporten ”bygga på Öster” förtydligas genom planbestämmelser. 

 (Y2) Planområdesgränsen flyttas in till befintlig fastighetsgräns på Simpan 1 framför 

garaget. Detta för att garantera 7 meter fritt utrymme framför garaget på Stören 4. 

Planbeskrivning: 

 (Y1) Illustration som förtydligar fastighetsförändringar skapas. 

 (Y1), (Y5) Markägoförhållanden korrigeras. 

 (Y5) Texten i planbeskrivningen revideras efter Kultur- och samhällsförvaltningens 

synpunkter.  

 (Y4) Resonemang kring bullerpåverkan utvecklas och förtydligas.  

 

 

ÖVRIGA REVIDERINGAR 
 

 Egenskapsbestämmelse ”fril – endast friliggande villor tas bort på Simpan 5 och 1”. 

 Egenskapsbestämmelse q1 – skydd av kulturvärden tas bort på simpan 1, 2 och 5. 

 

 

 

Söderhamn 2019-04-08 

 

 

David Jansson    Anna Tengqvist 

Planingenjör     Plan- och byggchef 


