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Planprogram för del av  
Bondsjö 2:35 och 17:1, Västra 
Saltvik industriområde  
Härnösands kommun 
Västernorrlands län 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  
Syftet med planen är att möjliggöra för 
industrietableringar på Saltvik väster om 
E4. Att lokalisera industriverksamhet i 
området bedöms vara lämpligt tack vare 
närheten till E4, Hamnleden, hamnen och 
det befintliga industriområdet öster om E4. 
 
PLANDATA OCH MARKÄGARE 
Härnösands kommun är fastighetsägare, 
Bondsjö 2:35 och Bondsjö 17:1.  Området 
omfattar totalt cirka 20 ha (200 000 m2). 
 
Planområde 
Området är beläget ungefär 3,5 kilometer 
nordväst om Härnösands centrum. Cirka 
500 meter sydost om  planområdet ligger 
ett bostadsområde med friliggande villor. 

 
 
 

 

 

 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan 
Planområdet utgör den västra delen av 
utvecklingsområde för industri (UI 2) som 
pekas ut i Översiktsplan 2011-2025. För 
ett fortsatt planarbete i det aktuella 
området framgår det att särskild hänsyn 
ska tas till det rörliga friluftslivet samt till 
närliggande bostadsbebyggelse. 
 
I översiktsplanen anges att det aktuella 
området även ligger inom utvecklings-
område för infrastruktur, Saltvikslänken 
(UV 2). Tanken är att Saltvikslänken ska 
fungera som en förlängning av Hamnleden 
ut mot en framtida E4-förbifart väster om 
Härnösand.  

Dnr: SAM 10/000032 

Dnr: SAM 10/000032 

 UI 2 Västra Saltvik  industriområde, UV 2 Saltvikslänken, TS Tätortsnära skog (ÖP 2011-2025) 
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Detaljplaner 
Området är inte sedan tidigare planlagt.  
 
Kommunala beslut i övrigt 
Samhällsnämnden har i § 16 den 28 jan 
2010 beslutat att planarbetet kan starta.  

                                                                                                                                                                                                               
Riksintresse 
E4 som ligger i anslutning till planområdet 
är utpekat som riksintresse. Riksintressets 
värden får inte skadas. 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR  
Mark och natur  
Området utgörs av blandad skogsmark där 
avverkningar förekommer på flera håll. 
Marken sluttar svagt ned mot E4. Inom 
området varierar marknivåerna mellan 67-
82 meter.  
 
Geotekniska förhållanden 
En översiktlig geoteknisk undersökning 
utfördes i fält under december 2007.  
De geotekniska grundförhållandena är 
goda i stora delar av området. Grunden 
utgörs av morän och jordarterna är i 
huvudsak mull, torv och delvis siltig sand. I 
de redovisade provgroparna påträffas berg 
på mellan 0,2 – 2,0 meters djup och på 
sina håll syns även berg i dagen.  
 
Geohydrologiska förhållanden 
En översiktlig geohydrologisk undersök-
ning genomfördes under vintern 2010-
2011. Grundvattenytan ligger sannolikt i 
marknivå i vissa låglänta partier och i de 
högre partierna är grundvattenytan troligen 
djupare ned under marken med bättre 
möjlighet till infiltration av dagvatten.  
 
En naturlig vattendelare skär området på 
mitten och planområdet är uppdelat i två 
separata avrinningsområden. 

Rekreation, natur och kultur 
En stig löper längs planområdets sydöstra 
utkant. Det finns inga kända naturvärden 
eller kulturlämningar inom planområdet 
eller i dess närhet.  
 
Trafik 
Området försörjs med fordonstrafik via E4 
och Hamnleden. Det är sedan tidigare 
förberett för att ansluta till en framtida 
Saltvikslänk.   
   
Saltvikslänken ska fungera som en 
förlängning av Hamnleden ut mot en 
eventuell E4 Förbifart väster om 
Härnösand. Tung trafik ska kunna angöra 
hamnen och industriområdena på Saltvik 
utan att åka igenom tätbebyggda 
områden. Saltvikslänkens sträckning är 
inte detaljstuderad och Trafikverket har i 
dagsläget inte fattat beslut om när en 
Förbifart Härnösand kan komma till stånd. 
 
Närmaste hållplats för kollektivtrafik ligger 
vid Saltviksanstalten öster om E4 ca 600m 
från planområdet. Inga separerade gång- 
och cykelvägar ansluter området. 
 
Teknisk försörjning 
Planområdet omfattas inte av kommunalt 
verksamhetsområde för vatten och avlopp 
(VA). En kommunal VA-ledning ligger i 
Hamnleden fram till planområdets gräns i 
nordost.  
 
Ledningar för fjärrvärme finns i det 
närliggande bostadsområdet samt inom 
industriområdet öster om E4. Genom 
planområdet löper en kraftledningsgata 
med en ledning på 130 KV (EON) samt en 
ledning på 40 KV (Hemab). 
 
 

Vy mot norr  Vatten och avlopp (blå), fjärrvärme (grön) 
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FÖRSLAG 
Verksamheter 
De verksamheter som etablerar sig inom 
området kan komma att syssla med 
produktion samt lagring och hantering av 
varor eller material. Även viss sällanvaru-
handel som kräver större ytor kan vara 
lämpliga, exempelvis byggvaruhus. Totalt 
omfattar förslaget cirka 8,6 ha (86 000 m2) 
industrimark. Tomtstorlekarna bör vara 
flexibla.  
 
Kommunen ska i det fortsatta arbetet 
undersöka förutsättningarna för att 
anlägga en kommunal snödeponi i 
området.  
 
Landskapsbild  
En trädridå kommer att behållas mot E4 
och mot Saltvikslänken. Möjligheten att ha 
ett gemensamt skyltläge för de 
verksamheter som etablerar sig ska 
undersökas. Ett bra skyltläge ska vara 
synlig både för trafikanter från norr och 
söder. En stor fördel med en gemensam 
skyltning är att området upplevs ordnat 
och organiserat.  
 
 
Illustration 

  
Rekreation 
För att tillgodose det rörliga friluftslivet bör 
den stig som går i planområdets sydöstra 
utkant dras om. En ny sträckning söder 
om det befintliga läget kräver ett mindre 
omfattande röjningsarbete.  
 
Trafik 
Infartsvägarna till industriområdet 
anpassas efter ett framtida läge för 
Saltvikslänken. Parkering ska göras på 
tomtmark.  
 
Teknisk försörjning 
Industriområdet bör anslutas till befintlig 
VA-ledning och omfattas av det 
kommunala verksamhetsområdet.  
 
För att dagvattnet inte ska orsaka problem 
inom eller utanför området har det 
bedömts vara lämpligt med någon form av 
fördröjning inom planområdet. 
Dagvattenhantering med fördröjning och 
rening kan anordnas inom respektive 
fastighet eller genom en gemensam 
anläggning. 
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I den översiktliga geohydrologiska 
undersökningen som genomfördes vid 
årsskiftet 2010/2011 föreslås att en 
dagvattendamm anläggs i planområdets 
nordöstra hörn. En eventuell snötipp bör 
följaktligen anläggas i närheten av en 
sådan dagvattendamm.   
 
Vilken lösning som bedöms vara mest 
lämpad när det gäller dagvattenhantering 
kommer att undersökas vidare inom det 
fortsatta planarbetet. Möjligheten att bygga 
ut fjärrvärmenätet till det aktuella området 
ska också undersökas. 
 
Miljö, hälsa, säkerhet 
De verksamheter som etablerar sig på 
området kan komma att medföra en del 
störningar som buller, utsläpp och lukt. 
Verksamheterna ska anordnas och 
bedrivas så att skada eller olägenhet för 
människor eller miljö inte uppstår. Det ska 
vara erforderliga skyddsavstånd till 
befintlig bebyggelse och verksamhets-
utövaren är ansvarig för eventuella 
skyddsåtgärder.   
 
En snödeponi klassas som en miljöfarlig 
verksamhet och miljöbalkens hänsyns-
regler gäller vid anläggande av en sådan.   
 
Ett byggnadsfritt säkerhetsavstånd på 40 
meter från E4 samt 20 meter från 
kraftledningen (130 kV) kommer att 
krävas. 
 
 
 

Behovsbedömning 
En behovsbedömning har genomförts och 
plangenomförandet bedöms inte medföra 
en betydande inverkan på miljön, hälsan 
eller på hushållningen med mark, vatten 
eller andra resurser.  
 
Genomförande 
Ett genomförande av planen skulle med 
fördel kunna göras i etapper med en 
början i området norr om kraftledningen. 
Det skulle i det första skedet innebära att 
den nordligaste gatan anläggs samt att det 
möjliggörs för etableringar på ca 5 ha 
industrimark.   
 
ARBETSORGANISATION 
Upprättande av planprogrammet har 
utförts av Samhällsförvaltningen, Bygg- 
och miljö. 
 
Underlag till planprogrammet har tagits 
fram av Ramböll, Tyréns, Structor mark 
samt Karavan landskap och arkitektur. 
 
 
 
 
Härnösand 2011-08-16 
 
 
 
Birgitta Westerlind        Ulrika Bylund 
Bygg- och miljöchef      Samhällsplanerare   
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PLANPROCESSEN 
En normal planprocess tar ca 1 – 1½ år och regleras av plan och bygglagen. 
 

 
� Planprogrammet är det första steget i processen och anger utgångspunkter och mål för 

planen. Planprogrammet skickas på samråd för att i ett tidigt skede få in synpunkter 
från myndigheter och andra berörda. 

 
� Inkomna synpunkter under programsamrådet sammanställs och arbetas in i förslaget 

till detaljplan som skickas ut på samråd för att fånga upp ytterligare synpunkter. 
 
� Efter samrådet bearbetas planen och ställs ut för slutlig granskning. 
 
� Det är kommunfullmäktige eller samhällsnämnden som antar detaljplanen. 
 
� Detaljplanen vinner laga kraft ca tre veckor efter antagandet om den inte överklagats. 
 

 
 
 

Program Samråd 

Här är vi 

� 

Utställning Antagande Överklagande 
 

Laga kraft 


