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YTTERFÄLLE 1:45 
Beslut om planbesked   
                           

Beslut 
Samhällsnämnden beslutar  

att godkänna att arbetet med en detaljplaneändring får påbörjas. 

att fastställa kostnaden för planbesked till 9 520 kr baserat på taxa fastställd 
av kommunfullmäktige, KF §138 2018-12-17. 

Beslutet är fattat med stöd av delegationsordning för Samhällsnämnden i 
Härnösands kommun. Plan- och bygglagen (PBL) 5 kap. 2 och 5 §§.  

Beskrivning av ärendet 
Ansökan om planbesked inkom 2021-06-14 från fastighetsägaren för 
Ytterfälle 1:45.    

Planområdet är beläget på norra Fällöudden, Skatan, ca 6 km söder om 
centrala Härnösand. Marken är privatägd.  
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Inom området finns 22 fastigheter där större delen av bebyggelsen är 
fritidshus men det finns fyra stycken fastigheter som är permanentboende.  

Syftet med aktuell ansökan är att ändra detaljplanens byggnadsarea för 
huvudbyggnad för att möjliggöra byggnation av ett fritidshus.  

Fastigheten har idag en fungerande tillfartsväg och parkering sker på den 
egna tomten. Fastigheten har idag enskilt avlopp i form av en 
trekammarbrunn. Tillgång till vatten sker från grannfastighetens djupborrade 
brunn som ger tillgång till 14 m3/dygn.       

Gällande detaljplan laga kraft 1963-05-22 anger område för bostadsändamål, 
fritidsbebyggelse. Byggnader får inte påkalla anläggandet av avloppsledning. 
Hus får endast uppföras fristående och huvudbyggnad får inte uppta större 
areal än 75 m2 samt uthus eller andra gårdsbyggnaders sammanlagda areal 
får inte vara större än 25 m2. Huvudbyggnaden får inte uppföras till större 
höjd än 3,5 meter och för uthus 2,5 meter.  

En bestämmelse om byggnads yttre anordnande finns som anger att byggnad 
ska ges sådan utformning och färg som byggnadsnämnden kan godta med 
hänsyn till byggnadens utseende och god helhetssyn.  

Genomförandetiden har gått ut.  

Inom området finns tre mindre detaljplaner, laga kraft 2006, 2007 och 2013. 
Dessa detaljplaner, så kallade frimärksplaner, gäller endast för en fastighet. 
Syftet var här var att ändra detaljplanens byggnadsarea och är idag året runt 
boenden.     

I nu gällande översiktsplan, antagen av Kommunfullmäktige 2011 och 
aktualitetförklarad våren 2016, redovisas områdets mark och 
vattenanvändningen som BR, bebyggelse och rekreation. I beskrivningen till 
mark- och vattenanvändningen står att marken i huvudsak utgörs av 
fritidsboende där omkringliggande områden är värdefulla för det rörliga 
friluftslivet. För merparten av de bebyggda områdena finns detaljplaner 
upprättade och vid exploatering av ej detaljplanelagda områden bör 
upprättandet av en ny detaljplan övervägas. Vid ny-, om- eller tillbyggnad 
ska bebyggelsemiljön och skogsbruket inte försämras samt att stor hänsyn 
ska tas till friluftsliv och landskapsbild.  

Bedömning 
Den sökta åtgärden bedöms vara förenlig med översiktsplanen och syftet i 
gällande detaljplan.  

Fastigheten har ett enskilt avlopp i form av en ny trekammarbrunn. 
Tillståndet är beslutat av miljöhandläggare på samhällsförvaltningen i maj 
2021.  

Åtgärden innebär att det är gällande detaljplans egenskapsbestämmelse som 
ändras vilket är huvudbyggnadens byggnadsarea. Efter ett platsbesök den 13 
augusti 2021 där ärendets planhandläggare och stadsarkitekt var på plats så 
framkom att även en bestämmelse om färgsättning skulle införas i 
detaljplanen.  
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Om planbesked beviljas är det sökande som bekostar den nya detaljplanen. 
Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att detaljplanen kommer att 
antas. 

Med denna bakgrund föreslår samhällsförvaltningen att en planändring för 
aktuellt område får påbörjas.  

 

Begränsning av standardförfarande 
I Plan- och bygglagen, PBL, finns möjlighet att i planer som är av mindre 
betydelse och med en mycket liten och tydlig samrådskrets genomföra ett 
begränsat standardförfarande. Det innebär att planen går direkt från samråd 
till antagande. 
 
Det förutsätter att samtliga i samrådskretsen, inklusive länsstyrelsen, aktivt 
godkänner planförslaget under samrådet. Det viktigt att kommunen är tydlig 
med att det inte finns fler möjligheter att lämna synpunkter efter samrådet 
vid ett begränsat standardförfarande. 
 

Eftersom syftet med planändringen är att ändra befintliga 
egenskapsbestämmelser för en fastighet bedöms åtgärden som av mindre 
betydelse. Även det faktum att det finns en liten och tydlig samrådskrets gör 
att det begränsade standardförfarandet kommer användas initialt. Skulle 
samrådskretsen inte godkänna förslaget till ändring genomförs 
standardförfarande med granskning som vanligt.  
 

Detaljplanen bedöms kunna hanteras med ett begränsat standardförfarande 
och förväntas kunna antas inom fjärde kvartalet 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Bild över ett begränsat förfarande. 
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I ärendet har Sara Sjöberg, bygglovhandläggare, Tomas Karlström 
stadsarkitekt och Malin Sjöstrand Plan & byggchef deltagit. 

 
 

För samhällsnämnden 

Linda Johansson 
Planarkitekt  

Bilagor 
Översikt planområde 

  

Upplysning 
Beslutet skickas till sökande. 

Ett planbesked är ett kommunalt beslut som inte är bindande och inte kan 
överklagas (Plan- och bygglagen (2010:900) 13 kap. 2 § punkt 2). 

Delges 
 




