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Handlingsplan – Översiktsplan 2040 
I handlingsplanen presenteras översiktsplanens ”att göra-punkter” och åtgärder för att 

nå ställningstaganden, dess genomförandetid och ansvarig aktör. Strukturen på 

dokumentet är densamma som översiktsplanens kapitel och avsnittsindelning.  

 

Handlingsplanen ska ligga till grund för respektive förvaltning/avdelnings 

verksamhetsplanering och uppdateras vid översiktsplaneringens framtagande av 

utvecklingsstrategi vid varje ny mandatperiod. 

 

Avsnitt Att göra Genomförande Ansvar 

Regionala 

samband 

Fortsatt verka för god 

samverkan med 

myndigheter, regioner 

och kringliggande 

kommuner. 

Fortlöpande Utvecklingsenheten 

Bostads-

försörjning 

Ta fram en ortsanalys 

över Härnösands 

kommundelar. 

0-8 år Utvecklingsenheten 

Bostads-

försörjning 

Utvärdera och 

marknadsföra obebyggda 

detaljplaner. 

 

0–4 år Plan- och bygg 

avdelningen 

Bostads-

försörjning 

Ta fram en strategi för 

framtida utveckling av 

boende, äldrevård och 

omsorg i 

kommundelarna. 

0-8 år Utvecklingsenheten 

samt Plan och 

byggavdelningen. 

Bebyggelse En översyn av allmänna 

platser/grönområden i 

Härnösands tätort och 

kommundelscentrum 

som kan tillskapas nya 

värden eller 

gemensamhets ytor.  

0-4 år Teknikavdelningen 

Bebyggelse Utreda allmän 

höjdsättning för 

bostadsbebyggelse i 

närheten av 

vattenområden som kan 

0–4 år Plan- och bygg 

avdelningen 

 
 

  

 

   

  

  
Diarienummer 

Dnr KS2021-422 

 

 
 

 

  
 



 

 

komma att få förhöjda 

vattennivåer i framtiden. 

Bebyggelse Ta fram ett program för 

hållbart byggande i 

Härnösands kommun. 

0–4 år Plan- och bygg 

avdelningen 

LIS Översyn och utredning 

av nya LIS-områden som 

samspelar med områden 

för 

bebyggelseutvecklingen i 

översiktsplanen.  

0–4 år Plan- och bygg 

avdelningen 

Idrott och 

motion 

Utreda områden i 

kommundelarna utanför 

tätorten som är möjliga 

att utveckla för motion 

och rörelse. 

0-4 år Fritidsavdelningen 

Idrott och 

motion 

Utveckla och bredda 

aktivitetsutbudet på 

befintliga idrottsområden 

i Härnösands tätort. 

 Fritidsavdelningen 

Parker, 

grönområden 

och grön 

infrastruktur 

 

Uppdatera 

grönstrukturplan samt 

inkludera grönytefaktorer 

och ekosystemtjänster. 

0–4 år Teknikavdelningen 

Parker, 

grönområden 

och grön 

infrastruktur 

Inventera och analysera 

behov av grönområden, 

parker och allmänna ytor 

i tätorten och 

kommundelscentrumen. 

0-8 år Teknikavdelningen 

Besöksnäring 

och turism 

Ta fram en handlingsplan 

för besöksnäringen som 

tar avstamp i Höga 

Kusten strategi mot 

2030. 

0-4 år Näringslivsenheten 

Friluftsliv Inkludera uppföljning på 

friluftsmålen i den 

kommunala 

friluftsplaneringen. 

0-4 år Utvecklingsenheten 

Kulturmiljö Uppdatera äldre 

Kulturmiljöinventeringar 

och komplettera med nya 

inventeringar. 

0-4 år Utvecklingsenheten 

Kulturmiljö Ta fram 

Kulturmiljöprogram med 

mål och strategi för 

kommunens 

kulturmiljöarbete. 

0-4 år Utvecklingsenheten 

Kulturmiljö Uppdatera detaljplaner 

för att ge fullvärdigt 

skydd för 

kulturmiljöintressanta 

områden. 

0-8 år Plan- och 

byggavdelningen 



 

 

Trafik och 

transporter 

Ta fram en gång- och 

cykelplan.  

0-4 år Teknikavdelningen 

Trafik och 

transporter 

Utveckla gång och 

cykelstråk på banvallen 

mellan Härnösands 

central och Älandsbro 

kommundelscentrum. 

  

Trafik och 

transporter 

Vägvisningsplan ska tas 

fram. 

0-4 år Teknikavdelningen 

Trafik och 

transporter 

Åtgärder efter Södra 

vägen bör genomföras 

för att öka 

trafiksäkerheten och 

tillgängligheten i 

avvaktan på en ny 

dragning av E4. 

Fortlöpande Teknikavdelningen 

i samverkan med 

Trafikverket.  

Trafik och 

transporter 

Uppdatera och ta fram en 

parkeringsplan för 

Härnösands kommun. 

0-4 år Teknikavdelningen 

Trafik och 

transporter 

Utreda rastplats för 

godstransporter med 

alternativa drivmedel vid 

Mörtsal. 

0-4 år Utvecklingsenheten 

Teknisk 

anläggning 

Ta fram 

vattenskyddsområden 

med bestämmelser som 

ger långsiktigt skydd för 

de kommunala 

vattentäkter som behöver 

den typen av skydd. 

0-8 år Härnösands energi 

och miljö AB 

Teknisk 

anläggning 

Kommunen ska 

medverka till att ta fram 

en värdering av de 

kommunala 

vattentäkterna. 

0-8 år Härnösands energi 

och miljö AB 

Teknisk 

anläggning 

Utreda markområden för 

utveckling av 

solfångarfält ska utredas i 

Härnösand efter 

testområdet har 

utvärderats.  

0-8 år Utvecklingsenheten 

Teknisk 

anläggning 

Bevaka och eventuellt 

utreda om 

kraftvärmeverket i 

Härnösand kan bli en 

producent av värme, 

elektricitet och negativ 

koldioxidpåverkan. 

0-8 år Härnösands energi 

och miljö AB 

Miljö och risker Ta fram en handlingsplan 

för skyfall, 

0-4 år Utvecklingsenheten 

Centrala 

Härnösand 

Kontinuerliga 

utbildningsinsatser och 

Fortlöpande Näringslivsenheten 

i samverkan med 



 

 

dialoger med handel, 

fastighetsägare och 

näringsliv för att skapa 

ett liv mellan husen. 

Plan- och 

byggavdelningen 

Centrala 

Härnösand 

Uppdatera detaljplaner i 

centrum för att skapa 

planberedskap för 

framtida utveckling.  

0-12 år Plan- och 

byggavdelningen 

Härnösands 

tätort 

Ta fram/uppdatera 

planprogram/detaljplan 

för området Kronholmen. 

0-4 år Plan- och 

byggavdelningen 

Härnösands 

tätort – 

Kronholmen/Tor

svik 

Utreda område för 

parkeringshus eller 

liknande yteffektiv 

parkeringslösning på 

Kronholmen/Torsvik. 

0-4 år Plan- och 

byggavdelningen 

Härnösands 

tätort – Södra 

Sundet 

Ta fram planprogram alt. 

detaljplaner för olika 

etapper i det utpekade 

stråket. Nickebostrand 

etapp 2 ska prioriteras i 

första hand. 

0-4 år Plan- och 

byggavdelningen 

Härnösands 

tätort – Södra 

Sundet 

Utreda landstigningsplats 

och friluftsområde kring 

Storholmen/Tjärskär på 

Härnöns södra udde. 

0-8 år Fritidsavdelningen 

Härnösands 

tätort – Södra 

Sundet 

Dialog med Trafikverket 

kring att utveckla gång- 

och cykelväg/område 

fortlöper för att bemöta 

den ökade trafiken efter 

vägen. 

0-8 år Utvecklingsenheten 

Härnösands 

tätort – Södra 

Sundet 

Utreda anslutningsstråk 

för motion och friluftsliv 

till Vårdkasens 

friluftsområde från 

planerade 

bostadsområden. 

0-8 år Fritidsavdelningen 

Härnösands 

tätort – Vangsta 

Utveckla gång- och 

cykelväg till 

Hästsportarenan och 

vidare till Smitingens 

camping i samverkan 

med Trafikverket. 

0-8 år Utvecklingsenheten 

Härnösands 

tätort – Vangsta 

Skapa anslutningsstråk 

för friluftsliv, idrott och 

motion till Vårdkasens 

friluftsområde. 

0-8 år Fritidsavdelningen 

Härnösands 

tätort – 

Ytterfälle/Svartv

ik 

Ta fram detaljplaner för 

områdena Ytterfälle och 

Svartvik för att möta 

kommande omvandling 

0-4 år Plan- och 

byggavdelningen 



 

 

av bebyggelse och 

möjliggöra för fler 

bostäder i anslutning till 

den befintliga. 

Härnösands 

tätort - 

Friluftsliv 

Ta fram 

utvecklingsstrategi/handl

ingsplan för de 

vardagsnära frilufts- och 

motionsområdena.  

0-4 år Fritidsavdelningen 

Härnösands 

tätort - 

Kulturmiljö 

Utbildningsinsatser om 

tätortens kulturmiljöer 

till näringsliv, 

fastighetsägare och 

invånare ur ett 

utvecklingsperspektiv. 

Fortlöpande Utvecklingsenheten 

Härnösands 

tätort - 

Transportinfrastr

uktur 

Omvandling av gång-, 

cykel och 

rekreationsstråk på 

banvallen mellan 

Härnösand central – 

Älandsbro 

kommundelscentrum.  

0-8 år Teknikavdelningen 

Härnösands 

tätort 

Utreda placering av 

tätortens huvudnät för 

gång- och cykel med 

tillhörande 

anslutningsstråk i 

kommande gång- och 

cykelplan. 

0-4 år 

 

Teknikavdelningen 

Härnösands 

tätort 

Utveckla huvudnät och 

anslutningsstråk i 

Härnösands tätort.  

0-12 år Teknikavdelningen 

Härnösands 

tätort  

Ta fram en 

planeringsstrategi som 

hanterar alternativ 

placering av parkeringar i 

anslutning till stråket 

Skeppsbron. 

0-8 år Teknikavdelningen 

Säbrå Utreda möjligheterna till 

markförvärv för att skapa 

gemensamhetsytor och 

ny bebyggelse i 

Älandsbro 

kommundelscentrum. 

0-8 år Plan och 

byggavdelningen 

Säbrå Ta fram planprogram 

eller utvecklingsstrategi 

för området kring 

Banvallen mot 

Älandsbro.  

0-8 år Plan och 

byggavdelningen 

Säbrå Samverkan med 

Trafikverket kring 

förflyttning av E4. 

Fortlöpande Utvecklingsenheten 



 

 

Öarna Utveckling av 

besöksanläggning ska 

utredas i Dalom. 

0-4 år Utvecklingsenheten 

Öarna Tillsammans med 

markägare och invånare 

utveckla friluftslivet och 

besöksnäringen med 

exempelvis 

vandringsleder, skyltning 

och faciliteter. 

0-8 år Näringslivsenheten 

i samverkan med 

Fritidsavdelningen 

Häggdånger Utreda Antjärn som 

alternativt stations-, 

industri- och 

verksamhetsområde. 

0-8 år Utvecklingsenheten 

Häggdånger Utreda möjligheten för 

gång- och cykelstråk till 

Härnösands tätort 

alternativt iordningställa 

en led för cykling på 

kulturvägen förbi 

Värptjärn.  

0-8 år Utvecklingsenheten 

Häggdånger Planlägga område för 

industri/verksamheter 

söder om Härnösands 

tätort. 

0-8 år Utvecklingsenheten 

Häggdånger Ta fram detaljplan för 

Barsviken vid fortsatt 

utveckling av området. 

0-8 år Plan och 

byggavdelningen 

Häggdånger Utreda behovet av 

detaljplan för framtida 

kommundelscentrum. 

0-8 år Plan och 

byggavdelningen 

Stigsjö Utreda ny detaljplan för 

Brunne 

kommundelscentrum 

som inkluderar ny 

mångfunktionell 

bebyggelse. 

0-8 år Plan och 

byggavdelningen 

Högsjö Lyfta fram byggbar mark 

och antagna detaljplaner i 

Utansjö och Hälledal. 

0-4 år Utvecklingsenheten 

Viksjö Utveckla destinationen 

Västanå tillsammans med 

företag, invånare och 

föreningar. 

0-8 år Utvecklingsenheten 

Viksjö Verka för att utveckla en 

gång och cykelväg 

genom centrala Viksjö 

tillsammans med 

trafikverket. 

0-8 år Teknikavdelningen 

 


