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Planeringsbesked
Kommunen kan begära att Länsstyrelsen ger ett planeringsbesked gällande
ingripandegrunderna enligt 11 kap. 10 § andra stycket plan- och bygglagen
(2010:900). En begäran om planeringsbesked kan göras när som helst under
planprocessen.
Ett planeringsbesked kan vara antingen positivt, positivt förenat med villkor
eller negativt. Om Länsstyrelsen ger ett positivt planeringsbesked får
överprövning eller upphävande inte ske för den fråga som
planeringsbeskedet handlar om. Länsstyrelsen kan heller inte överpröva eller
upphäva en detaljplan om planeringsbeskedet innehåller villkor som
kommunen rättat sig efter.
Länsstyrelsen kan endast överpröva och upphäva detaljplanen om åtgärden
eller förutsättningarna för planeringen har ändrats väsentligt i förhållande till
planeringsbeskedet, eller om villkor inte har uppfyllts.
Ett planeringsbesked ska ges inom sex veckor från det att en fullständig
begäran kom in till länsstyrelsen, om inte längre tid är nödvändig med
hänsyn till ärendets omfattning eller andra särskilda omständigheter.
Kommunen kan överklaga ett planeringsbesked till regeringen inom tre
veckor. Det är endast kommunen som får överklaga.

Huvuddrag
I enlighet med 5 kap. 10 f § PBL begär Härnösands kommun ett
planeringsbesked beträffande detaljplaneläggning av bostadstomter på del av
fastigheten Nordanö 5:1, Hemsön, Härnösands kommun.
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Figur 1. Aktuellt område för detaljplan, fastigheten Nordanö 5:1 på Hemsön

Syftet med begäran är att få besked om planerad bebyggelse strider mot
ingripandegrunden enligt 11 kap. 10 § punkt 4 PBL och få nödvändig
information kring förutsättningar för detaljplanen och därmed underlätta dess
handläggning.
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en utökning av
befintligt fritidshusområde med hänsyn till landskapsbild, strandskydd och
områdets bebyggelsekaraktär.
Området är sedan 1971 detaljplanelagt och i detaljplanen är det aktuella
området för exploatering utpekat som allmän plats, park. I anslutning till
planområdet finns ett fyrtiotal fritidshus. I detaljplanen är strandskyddet
upphävt.

Tidigare ställningstaganden
Beslut om planbesked
2022-02-25 togs ett delegationsbeslut gällande att påbörja arbete med en
detaljplan för del av Nordanö 5:1. Beslutet kungjordes på kommunens
digitala anslagstavla den 2022-02-25 t.o.m. 2022-03-19.
Översiktsplan
I kommunens gällande översiktsplan (2011–2025) är områdets
markanvändning angett som Bebyggelse och rekreation. Det innebär mark
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som i huvudsak utgörs av fritidsboenden där omkringliggande områden är
värdefulla för det rörliga friluftslivet.
För merparten av de bebyggda områdena, även detta, finns detaljplaner
upprättade som reglerar hur marken får användas. En förändring av
markanvändningen kräver normalt en detaljplaneändring eller att en ny
detaljplan upprättas. Bebyggelsemiljön ska inte försämras vid ny-, om- eller
tillbyggnader.
Kommunen har i granskningsförslaget till ny översiktsplan 2040 pekat ut
området för sammanhängande bostadsbebyggelse, vilket innebär områden
med sammanhängande bostadsbebyggelse som kan kompletteras med fler
bostäder. Vidare står det i granskningsförslaget till översiktsplan 2040 att
Hemsön kan utvecklas med fler permanenta bostäder. Denna utveckling ska
koncentreras kring befintlig bebyggelse och i anslutning till
transportinfrastruktur.
Kommunen bedömer att ansökan är förenlig med både nu gällande
översiktsplan och kommande.
Ortsdialoger i arbetet med översiktsplan 2040

Vi framtagandet av översiktsplan 2040 genomfördes ortsdialoger med de
olika kommundelarna. I mars 2019 genomfördes ortsdialog i kommundelen
Öarna som innefattar Hemsön, Lungön och Åbord. Alla tre öarna lyfte
kopplingen till havet och lugnet som den viktigaste anledningen för att
bosätta sig på öarna. Därför är det viktigt att framtida utveckling av bostäder
går i linje med dessa aspekter. I figur två visas en redovisning av delar av
dessa dialoger och en önskan om Hemsöns framtida utveckling.

Figur 2. Utsnitt från översiktsplanens ortsdialog med kommundelen Öarna.

I områdena markerade med siffran 3 från ortsdialogen framkom att
Hemsöborna gärna vill se utveckling i form av mindre radhus med egen
trädgård och nära havet. Hemsöborna ser i första hand en utveckling av fler
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permanenta bostäder, men önskar blandad bebyggelse. Gärna mindre
bostäder som kan attrahera både en yngre och äldre befolkning.
LIS-område
Aktuellt område är inte utpekat som ett LIS-område i nu gällande
översiktsplan eller i granskningsförslaget till översiktsplan 2040. I
planområdets närhet finns LIS-område utpekat för verksamheter, vilket avser
en fiskodling som tidigare funnits i Nordanöviken, se figur tre.

Figur 3. Lila markeringar i kartan visar på utpekade LIS-områden för verksamheter från Översiktsplan
2011. Aktuellt planområde markerat med röd prick.

Detaljplan
Den detaljplan som idag gäller för området vann laga kraft 1971-06-04, se
figur fyra. Detaljplanen anger aktuellt område som allmän plats, park. I
detaljplanen finns mark för fritidsbebyggelse, hamnändamål samt
bestämmelse om minsta tomtstorlek mellan 1400–1800 m2. Byggrätt för
detaljplanen är 80 m2 för huvudbyggnad och 25 m2 för uthus eller andra
gårdsbyggnader.
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Figur 4. Plankarta för gällande detaljplan för området, nummer 241

Detaljplanen upprättades för att det fanns stor efterfrågan på tomtmark när
planen utarbetades. Lokaliseringen av tomtplatser gjordes i huvudsak i fält
med hänsyn till vägförbindelse, avlopp, solbelysning och landskapsestetiska
synpunkter. När detaljplanen togs fram fanns det redan 10 byggnader
uppförda, detaljplanen föreslog att 37 nya tomtplatser skulle bildas.
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Detaljplanen har en utgången genomförandetid. Strandskyddet upphörde att
gälla i området i och med byggnadsplanens fastställande.

Beskrivning av ärendet
Ansökan om planbesked
2021-11-04 ansökte fastighetsägarna för Nordanö 5:1 om planbesked för del
av fastigheten. Totalt omfattar fastigheten ungefär 233 hektar och består till
största delen av obebyggd skogsmark. Ansökan omfattar ungefär 10 hektar.

Figur 5. Karta över tilltänkta tomter och tillfartsvägar, bilaga från ansökan om planbesked

I ansökan om planbesked önskade sökande uppföra 28 nya tomter och
avsätta 12,5 % av dessa för uthyrning för besöksnäringsändamål.
Tomtstorlekarna varierade mellan 1 700 m2 upp till 2 400 m2.
Gångstigar med en bredd om ca 4 meter föreslogs anläggas mellan tomterna
för att möjliggöra åtkomst till strandlinjen för såväl boende i området som
allmänhet. Ett 20–40 meter brett stråk för fri passage bevaras mellan
strandlinjen och tomterna för att säkra allmänhetens åtkomst för nyttjande av
vattenområdet. Önskad byggrätt är enplans fritidshus 120m2 + 40 m2.
Planbesked
Beslut om att bevilja planbesked för sökt åtgärd togs 2022-02-25.
Sökande och kommunen har i samråd ansett att det är viktigt att få
strandskyddsfrågan utredd i ett tidigt skede av planprocessen.
Detaljplanen planeras att handläggas med ett standardförfarande förutsatt att
det bedöms möjligt att till viss del upphäva strandskyddet i området.
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Läge och avgränsning
Planområdet ligger på Nordanö på norra delen av Hemsön, en 54 km2 stor ö
nordöst om Härnösands centralort. Ön ligger mellan fastlandsorterna
Älandsbro och Utansjö och nås med bilfärja.
Fastighetsägare
Fastigheten ägs av tre personer som alla äger en tredjedel av fastigheten.
Fastighetsägarna är även sökande till planen.
Syftet med detaljplanen
Syftet med detaljplanen är att pröva förutsättningarna för en utökning av
befintligt fritidshusområde med hänsyn till landskapsbild, strandskydd och
områdets bebyggelsekaraktär.

Utredningar och underlag
Utredning av naturvärden
Vid platsbesök den 5 maj 2022 med planhandläggare, bygglovshandläggare
samt planekolog konstaterades att de främsta naturvärdena i området finns
kopplade till hällmarkerna. Där finns inslag av storvuxna tallar och visst mått
av död ved.

Figur 6. Hus och i bakgrunden hällmarker och storväxt tall som i planarbetet ska mätas in på grund
utav att det är en miljö som signalerar höga naturvärden.
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I övrigt bedömer planekologen att de andra delarna i planområdet inte
innehåller höga naturvärden så där kan man ur naturvårdssynpunkt
exploatera utan att göra några vidare naturinventeringar.
I planarbetet kommer hällmarksområdena att mätas in.

Figur 7. Bilder från platsbesök med slyig ungskog
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Figur 8. Strandområdet och intilliggande skogsområde som ligger mellan de två bebyggelseområdena.

Exploateringsförslag, tomter
Utifrån den kartbilaga som fanns bifogad till ansökan om planbesked (se
figur 5) har kommunen arbetat vidare med en ny tomtstruktur för att
planförslaget bättre ska passa fritidshusområdets befintliga karaktär och
täthet.
Området är på sina håll väldigt brant och tomternas exakta utbredning
behöver utredas vidare vid en eventuell detaljplaneprocess. Den tomtstruktur
som översiktligt utretts och föreslås genomföras genom ny detaljplan, tar
fasta på befintlig detaljplans bebyggelseöar och värnar dessa genom att freda
det opåverkade grönområdet mellan bebyggelseområdena. Känslan av att ha
direktkontakt med skog eller hav är en viktig karaktär i området och ska
bevaras genom att tomterna placeras i anslutning till befintlig bebyggelse i
sidled men aldrig bakom, eftersom direktkontakten till skog och natur är
viktig i området.

11(18)

Sida

Härnösands kommun

Begäran om planeringsbesked
Datum

Samhällsförvaltningen

2022-06-27

Figur 9. Möjlig tomtstruktur inom planområdet med hänsyn till områdets topologi, strandskydd samt
befintlig trafikstruktur.

Förslaget föreslår tomter om 1200 – 2000 kvm och den byggrätt som initialt
utretts är anpassad för att passa landskapsbilden och karaktären i området av
flera mindre stugor. 80-100kvm för de 10 tomterna närmast vattnet medan de
7 tomterna på höjden kan tåla en större byggrätt och eventuellt två våningar.
Förslaget har även tagit fasta på befintlig gatustruktur som karaktäriseras av
gemensamma vändplaner med entréer till husen och smala grusade bilvägar.
Därför har bebyggelsen föreslagits nära befintliga hus och i anslutning till
befintlig infrastruktur för att bygga vidare på områdets karaktär och värden.
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Vid utveckling inom ett strandskyddat område ska en fri passage alltid
lämnas för allmänheten. Förslaget bygger på befintliga tomters placering,
varför vissa tomter är placerade närmre vatten än andra. Det som föreslås är
också att det befintliga hamnområdet (Th) som ligger nordost i
detaljplaneområdet (som inte blivit bebyggt eller ianspråktaget) flyttas
närmre och ansluter till det tidigare samfällda området, se figur 10.
Hamnområdet flyttas för att säkerställa allmänhetens tillgång till stranden
och föreslås bebyggas med gemensam brygga eller liknande åtgärd för
gemensamma intressen. Strandskyddet bör upphävas för hela
samfällighetstomten för att möjliggöra för gemensam sjöbod eller båtplats.

Figur 10. Aktuella tomter i planförslaget där strandskyddet föreslås upphävas för att möjliggöra
bebyggelse.

Tre tomter ligger i planförslaget helt inom strandskyddat område och för
dessa föreslås ett upphävande av strandskyddet i sin helhet. För vissa tomter
är en liten yta inom strandskyddat område, och för dessa föreslås
upphävande i den del av tomten som påverkas. För det nya föreslagna
hamnområdet krävs också att strandskyddet upphävs för att möjliggöra för
vattenområde och för att samfälligheten ska kunna utvecklas. För resterande
ytor inom planområdet föreslås strandskyddet kvarstå.
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Väl avskilt från strandlinjen
Kommunen anser att det kan vara möjligt att för vissa tomter upphäva
strandskyddet utifrån 7 kap 18 c 2 § miljöbalken (1998:808). Det vill säga att
området genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från området närmast strandlinjen. Detta för att en
del av de föreslagna tomterna lokaliseras avskärmande från strandkanten
genom att de föreslås läggas bakom befintlig bebyggelse. Att tomterna
placeras avskiljande från stranden i anslutning till befintlig bebyggelse gör
att intrånget på strandskyddets syften minimeras. Den fysiska förändringen
när man ser området från vattnet blir låg genom att tomterna bygger vidare
på befintliga kluster av bebyggelse och undviker att bebygga icke
ianspråktagna områden.
Framförallt gäller detta för tomten längst till vänster i figur 10 som placeras
bakom befintlig byggnad.
Angeläget allmänt intresse
Kommunen anser att det kan vara möjligt att upphäva strandskyddet utifrån
7 kap 18 c 5 § miljöbalken (1998:808). Det vill säga att området behöver tas
i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan
tillgodoses utanför området. Kommunen ser utifrån de genomförda
ortsdialogerna och översiktsplanens granskningsförslag att stort intresse
finns för att utveckla Nordanö och Hemsön. De föreslagna tomterna är ett
betydande tillskott för Hemsön och Nordanö fritidshusområde. Kommunen
är tydlig i sitt ställningstagande i granskningsversionen till översiktsplan
2040, att alla kommundelar ska ges möjlighet att utvecklas och erbjuda unika
livsmiljöer. Det Hemsön kan erbjuda i form av havsnära boende,
vandringsleder, lugn och intressanta geologiska formationer gör att Nordanö
fritidshusområde bör kunna utvecklas med mer bostadstomter, både för
fritidshus, permanenthus samt för besöksnäringen. Kommunen menar att i
det utredda gestaltningsförslaget för tomterna kvarstår och säkerställs
strandskyddets syften och allmänheten ges tillgång till strandlinjen genom en
tilltagen passage och strand, vilket regleras i detaljplanen.
LIS-utredning
Utöver ovan nämnda skäl till att upphäva strandskyddet anser kommunen
även att området bör anses vara ett LIS-område. Området är idag inte utpekat
som LIS-område i översiktsplanen, vilket gör att en LIS-utredning gjorts
utifrån det ansökta planområdet och de kriterier som översiktsplanen nämner
i det tematiska tillägget om LIS-områden.
Kriteriet för utpekande av LIS-områden

I Härnösands kommuns tematiska tillägg till översiktsplan 2011–2025
”Landsbygdsutveckling i strandnära läge” beskrivs vilka kriterier som gäller
för utpekande av LIS-områden i Härnösands kommun.
Kriterier lämpliga områden:
- Nya bostäder nära befintlig bostadsbebyggelse
-

Nya bostäder där det finns infrastruktur och kollektivtrafik
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Där det är möjligt att utveckla befintliga verksamheter och
anläggningar för besöksnäring

Kriterier olämpliga områden:
- Nya bostäder är inte lämpliga inom områden med stor betydelse för
friluftslivet
-

Skyddade områden (Natura 2000, naturreservat,
biotopskyddsområden)

-

Större orörda eller opåverkade strandområden

-

Där det finns riska att skada höga naturvärden

Det tematiska tillägget menar att det i undantagsfall finns möjlighet att
använda landsbygdsutveckling som ett särskilt skäl för dispens eller
upphävande av strandskyddet även utanför de områden som anges i
kommunens översiktsplan.
För bedömning i dessa fall krävs det kompletterande underlag som visar att
platsen kan jämställas med ett i planen utpekat LIS-område. För att kunna
använda LIS-skälet utanför utpekade områden ska åtgärden vara i linje med
kommunens definition av landsbygdsutveckling samt vara lämpligt att
exploatera utifrån de urvalskriterier som redovisats ovan.
Definitionen av landsbygdsutveckling enligt det tematiska tillägget är
åtgärder som leder till långsiktig ekonomisk tillväxt genom ökad
sysselsättning eller ökat serviceunderlag på landsbygden. Strandkontakten
ska dessutom vara en förutsättning eller stor fördel för exploateringen. I
princip handlar det således om anläggningar för besöksnäring och nya
bostäder för permanent eller fritidsboende.
Bedömning
Utifrån det tematiska tilläggets definitioner och kriterier för utpekande av
LIS-område bör detta planområde ses som ett lämpligt område för att
upphäva strandskyddet i vissa delar utifrån landsbygdsutvecklingsskäl.
•

Området har tydlig påverkan från kusten där det är bebyggt och
mindre påverkan i skogsområdet mellan de två bebyggelseöarna. I
gestaltningsförslaget har skogsområdet fredats, vilket gör att
områdets påverkan fortsätter vara av mindre karaktär och blir orörd. I
områden som redan har tydlig påverkan föreslås lämpliga tillägg av
tomter, i nära anslutning till befintliga bebyggelseöar. Området som
föreslås exploateras är alltså redan tydligt påverkat.
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Figur 11. GIS-underlag, fysisk påverkan längs kusten.

•

Området är redan bebyggt med ett 40-tal bostadstomter och är ett
etablerat fritidshus- men även permanent bostadsområde. Genom att
bygga i närheten av befintliga bostäder kan också påverkan på
kommunens strandområden i sin helhet minimeras. Att utveckla
områden där det finns befintlig bebyggelse utan att negativt inverka
på strandskyddets syften är lämpligare än att ianspråkta
oexploaterade områden.

•

Hemsön och Nordanö är ett frekvent besökt turistmål där Hemsö
fästning, vandringsleder, kajak- och cykeluthyrning m.m. är stora
dragningskrafter. På sommaren finns ibland en mindre
livsmedelsbutik öppen samt en mindre bibliotekstjänst som
kommunen tillhandahåller. Älandsbro centrum ligger 17 km
fågelvägen och är närmsta servicenod där bensinmack, handel, skola,
förskola m.m. finns. Buss och färja trafikerar Ön. Bebyggelsen som
föreslås med tillgång till havet och stranden är en avsevärd fördel och
attraktion till att besöka området. Sökande avser även avsätta tomter
för besöksnäringen, vilket skulle vara ett led i att stärka Hemsöns
turismnäring. Allt detta sammantaget skulle bidra till att utveckla öns
befintliga verksamheter och möjliggöra för nya verksamheter och
anläggningar för besöksnäring. Med fler bostäder, både permanent
och fritidsboenden, kan översiktsplanens vilja om att alla
kommundelar ska leva uppnås.
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•

Området har befintlig gemensam infrastruktur som vägar, bryggor
och kollektivtrafik. Även stränder och samfällda ytor för bodar och
båtplatser finns vilket gör att inga stora ingrepp i naturen krävs för att
få till lämplig infrastruktur för de tillkommande tomterna.

•

Området har flera fastighetsägare som är positiva till
landsbygdsutveckling för besöksnäring och turism. I ortsdialogen till
översiktsplanen framkom en önskan om att bebygga flera delar runt
om kring Nordanö. Varav detta planarbete kan vara ett steg för att
främja den utveckling som Hemsöborna vill se.

•

En ny detaljplan kommer säkerställa tillräckliga avstånd och passager
för allmänhet och djurliv för att strandskyddens syfte ska tillgodoses.
Detta kan göras genom att planera för naturmark i planen och bevara
det opåverkade skogsområdet som finns idag. Det finns redan idag
god tillgång till stranden för allmänheten och möjligheten finns att
utveckla dessa och tillgängliggöra strandområden och samfälligheten
för fler genom att planlägga för ett vattenområde där.

•

Det är också ett lämpligt område för att det inte föreligger någon
känd skred- eller erosionsrisk för området.

•

Det föreligger heller inga kända naturvärden i området och inga
utpekade skyddade områden så som Natura 2000 eller naturreservat.
En förtätning av tomter i aktuellt område bedöms av kommunen inte
heller negativt inverka på det rörliga fritidsområdet eftersom
skogsområdet mellan bebyggelseöarna fredas och förtätning sker i
redan bebyggda områden. God tillgång till både stränder och skog
skulle finnas kvar efter ett genomförande av planen.
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Begäran avser följande frågor
Genom denna begäran önskar kommunen få länsstyrelsens besked om
bebyggelsen strider mot ingripandegrunden enligt 11 kap 10§ punkt 4 PBL.
Planeringsbeskedets begäran avser att utifrån den genomförda LISutredningen samt utifrån den information om planärendet gällande
bebyggelseförslaget, omfattningen, byggrätternas storlek och inverkan etc. få
besked om planerad bebyggelse får uppföras genom att strandskyddsdispens
ges för delar av planområdet. Finns inte möjlighet att få strandskyddsdispens
för LIS-skäl eller något av de andra skälen kommunen angett (angeläget
allmänt intresse och väl avskilt från strandlinjen) vill kommunen få
Länsstyrelsens yttrande kring om området kan anses ianspråktaget i vissa
delar eller hela området genom att det är detaljplanelagt.
Att i ett tidigt skede kunna få ett ställningstagande från Länsstyrelsen i
strandskyddsfrågan är för sökande nödvändigt för att vilja genomföra
detaljplanen med de kostnader som uppstår i och med framtagandet av en
detaljplan.
Behov av klargörande genom planeringsbesked
Kommunen och sökande har gemensamt kommit fram till att det första
stegen i planprocessen blir att be Länsstyrelsen och eventuella berörda
myndigheter att bedöma strandskyddsfrågan för planområdet och klargöra
denna fråga i ett planeringsbesked innan ett mer detaljerat planförslag tas
fram.

Underlag
För begäran av planeringsbesked finns följande underlag tillgängligt:
•

Exploateringsförslag, tomter. 2022-06-23

Medverkande tjänstepersoner
Hanna Krämmer

Malin Nyberger

Michael Mallinder-

Plansamordnare

Planarkitekt

Macleod
Arkitekt

Monika Bertgren

Malin Sjöstrand

Kommunekolog

Plan- och byggchef
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