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Analys av områden som går att beygga utanför planområdet 
Sammanfattning av prövning mot MB 17:18c.5 

 
Arbetssätt 
Kriterier togs fram och därefter gjordes en GIS-analys på framtagna kriterier.  

Kriterierna var: 

 Området som skulle analyseras skulle vara inom tätorten med anledning till att möjliggöra för 
hållbara transporter, att kunna använda gång- och cykel samt buss i största möjliga mån vid 
val av transport vid förflyttning.  Även i arbetspendling, att det ska vara lätt att arbetspendla.  

 Genom att avgränsa analysen till tätorten ger kommande bostadsbebyggelse en bra 
förstärkning och underlag till den befintliga service och utbudet som finns inom tätorten. Ger 
möjlighet att service, skola m.m. finns kvar och utvecklas.   

 Att områden ska vara lika stort som planområdet, att kunna skapa ett större bostadsområde. 
Arean på planområdet är 27 800 m2, 2, 7800 ha.  

 Strandskyddet är utlagt för platser där det inte finns en detaljplan. 
 Befintliga byggnader har en buffert på 15 meter.  
 Områden som kyrkogårdar, naturreservat, järnvägskorridoren (RI) och influensområde för 

försvaret har tagits bort och dessa ytor visas inte som möjliga byggbara ytor i analysen.  
 

Utifrån områden som framkom ur analysen har planhandläggare tillsammans med kollegor på plan 
och planekolog gjort en slutlig analys om områdets lämplighet utifrån öp 2011 och tittat på vad öp 
förslag 2040 anger. Även tittat på kommunens underlag som ligger i karttjänst.  
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1. Kappelsberg och Gånsviksdalens bostadsområde.  
Skogsområde, rekreation, kuperat/berg. Finns stigsystem i området. Ovanför Kollonibacken 
ska det byggas ett flerbostadshus. Gröna områden mellan bebyggelsen. Vid Kappelsberg är 
det ängs- och betesmark.  
 
Detaljplan - Delvis planlagt som parkmark, närmst pulkabacken och ovan Prästjorden.  
I bostadsområdet är det planlagt som parkmark mellan husen.  
Öp 2011-Tätortsnära skog 
Öp förslag 2040 – Natur och friluftsliv 
Markägare: Kommunens mark åt nordväst. Privat markägare vid Kappelsberg.  
 
Ställningstagande: Åt nordväst bedöms som inte möjligt med storskalig bebyggelse med 
anledning av svåra och utmanande marklutningar. Kostsamt att ordna marken, dyrt att 
spränga. Området används som rekreationsområde.  
Grönområde inom bostadsområdet bedöms behöver vara kvar. Inte stort område nog för att 
planlägga ett bostadsområde.  
 

2. Område Hästsportarena. Ridskolan och betesmark för ridskolan. Kommunen har även anlagt 
en damm invid vägen. Vattenstråk finns i området vilket innebär strandskydd.  
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Detaljplan – finns ingen. 
Öp 2011 – Tätortsbebyggelse 
Öp förslag 2040 - Sammanhängande bostadsbebyggelse. Markanvändning pågående. 
Område med sammanhängande bostadsbebyggelse som kan kompletteras med fler bostäder 
av olika upplåtelseform och storlek. 
Markägare: Härnösands kommun till stor del. Privata fastighetsägare bostadshusen.  
 
Ställningstagande: Inte optimalt att planlägga för bostäder med anledning av 
Hästsportarenan och betesmark för hästar. Inte stort område nog för att planlägga ett 
bostadsområde. Hänsyn till strandskyddet måste tas.  
 
 

3. Skogsområde. Berg/kuperat åt sydöst. Området är delvis betesmark för hästarna. 
Vattenstråk i området vilket innebär strandskydd. Luftledningar finns i området, måste 
flyttas/grävas ner.  
 
Detaljplan – Ingen detaljplan   
Öp 2011-Jordbruk och gles bebyggelse och Tätortsnära skog 
Öp förslag 2040 – Natur och friluftsliv och sammanhängande bostadsbebyggelse.  
Markägare: Kommunens mark åt öst. 
 
Ställningstagande: Det går att bygga enstaka bostadshus längs efter vägen där marken inte 
är så kuperad. Längre in blir markförhållandena mer kuperad med anledning av 
skogsområde. Inte stort område nog för att planlägga ett bostadsområde. Hänsyn till 
strandskyddet måste tas. 

 



      2022-02-16
       
 

4 
 

  

 

4. Privatägd mark. Gård med hästar, betesmark. Brukshundklubben finns väster om privatägda 
marken.  
 
Detaljplan - Ingen  
Öp 2011-Jordbruk och gles bebyggelse 
Öp förslag 2040 - Vid området för Brukshundsklubben anger öp Ändrad markanvändning. 
Sammanhängande bostadsbebyggelse – område med sammanhängande bostadsbebyggelse 
som kan kompletteras med fler bostäder av olika upplåtelseform och storlek. Österut om 
Brukshundsklubben är markanvändningen pågående och anger lika som ovan.  
Markägare: Privat mark.  
 
Ställningstagande: Privat fastighetsägare, svårighet att planlägga för bostäder. Betesmark för 
hästar. Möjligt med större bostadsområde vid Brukshundklubben ligger. Konflikt blir med 
Brukshundsklubben. Luftledningar och stigsystem påverkas.   
 

5. Skogsområde mellan Gerestaskolan och Brukshundsklubben. En gångväg går mellan Geresta 
skolan och bostadsområdet Gånsviksdalen.  
Skogsområdet närmast vägen finns en ledningsgata. Ovanför ledningsgatan går ett 
stigsystem bl.a. med koppling mot Vårdkasen. Rekreationsområde.  
 
Detaljplan - Ingen. 
Öp 2011 – Ett smalt stråk närmast vägen - Tätortsbebyggelse resterande mark Tätortsnära 
skog.  

4 

5 

6 



      2022-02-16
       
 

5 
 

ÖP FÖRSLAG 2040 - Ändrad markanvändning. Sammanhängande bostadsbebyggelse – 
område med sammanhängande bostadsbebyggelse som kan kompletteras med fler bostäder 
av olika upplåtelseform och storlek. Mark söderut - Natur och friluftsliv.  
Markägare: Härnösands kommun.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild från öp förslag 2040 
Ställningstagande: Öp förslag 2040 anger utveckling av bostäder. Går att skapa ett större 
bostadsområde. Behöver samordnas med områdets stig system/skidsystem m.m. med 
koppling mot Vårdkasen. I sydöst är marken sankmark och det finns vattenstråk. 
Bostadsbebyggelse behöver samordnas med områdets sankmark för att inte ta i anspråk och 
ta hänsyn till strandskyddet. Exempelvis en naturinventering behöver utföras vid ev. 
planläggning av området.   
 
 

6. Skogsområde mellan bostadsområden. Stigsystem mellan bostadsområdena och koppling 
mot Vårdkasen. Finns en fotbollsplan mallen Geresta och Stenhammar.  
 
Detaljplan - Område delvis planlagt som parkmark, mark närmast bebyggelsen. Finns en 
detaljplan idag som anger bostad i slutet av Stenhammarvägen, friliggande hus, se bild 
nedan.  
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Även byggbar mark för bostad finns i slutet av Kungsfågelvägen, friliggande hus, se bild 
nedan.  
 
 

 
Fortsättningen på gatan Kungsfågelvägen. 
 
Vidare finns en detaljplan invid Koltrastvägen som anger bostad och inte är fullt bebyggt, se 
bild nedan.  
 
 

 
Område invid Koltrastvägen. 
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I slutet av Koltrastvägen finns en detaljplan för bostäder. Begränsad yta för byggbar mark, 
stor del är prickad mark.  
 
 

 
Slutet av Kolstrastvägen.  
 
 
Öp 2011 – Tätortsnära skog  
Öp förslag 2040 - Ändrad markanvändning. Sammanhängande bostadsbebyggelse – område 
med sammanhängande bostadsbebyggelse som kan kompletteras med fler bostäder av olika 
upplåtelseform och storlek. Även Natur och friluftsliv.  
Utredningar: Området ligger inom studerat område för skredkartering som gjordes 2015 
Markägare: Område 6 - Härnösands kommun. Område invid Kolstrastvägen är AB 
Härnösandshus.  
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Ställningstagande: Ett större bostadsområde går att ordna i utkanten av den befintliga 
bebyggelsen (område 6 i bilden ovan).  
Det finns redan befintliga detaljplaner i området Stenhammar som inte blivit bebyggda.  
Markytor i de befintliga detaljplanerna uppnår inte efterfrågad storlek men om en ny 
detaljplan arbetas fram och området i slutet av Stenhammarsvägen och Kolstrastvägen slås 
ihop så uppnås den efterfrågade ytan. Området invid Koltrastvägen är för litet i storlek.  
 

Resterande mark bör vara kvar som gröna stråk mellan bostadsområden samt som 
rekreationsområde och buffert mellan områdena. Exempelvis en naturinventering behöver 
utföras vid ev. planläggning av området. Den gjorda skredkarteringen från 2015 måste 
undersökas vidare.  
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7. Grönområde mellan bostadsområde. Stor del av markområdet är stigsystem/skidsystem 
kopplat till Vårdkasen. Plan mark och brant.  

Detaljplan - Område mellan bostadsområdena är planlagt som parkmark. Utanför 
bostadsområdena är marken planlagt som parkmark, resterande utan plan.  

Öp 2011 – Tätortsnära skog 
Öp förslag 2040 – Bostäder. Ändrad markanvändning. Sammanhängande bostadsbebyggelse 
– område med sammanhängande bostadsbebyggelse som kan kompletteras med fler 
bostäder av olika upplåtelseform och storlek. 
Utredningar: Området ligger inom studerat område för skredkartering som gjordes 2015. 
Markägare: Härnösands kommun.  
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Bild från öp förslag 2040.  
 
Ställningstagande: Öp förslag 2040 anger utveckling av bostäder. Går att skapa ett större 
bostadsområde. Lämpligheten behöver utredas vidare med anledning av att området har 
stigsystem/skidsystem m.m. med koppling mot Vårdkasen. Bebyggelse bör undvikas där det 
är mest stig- och skidsystem. Exempelvis en naturinventering behöver utföras vid ev. 
planläggning av området. Den gjorda skredkarteringen måste undersökas vidare.  

 

8. Grönområde mellan bostadsområden. Finns stigsystem mellan bostadsområdena. Ett 
vattenstråk löper genom området.  

Detaljplan - Område mellan bostadsområdena är planlagt som parkmark. Utanför 
bostadsområdena är marken planlagt som parkmark, resterande utan plan.  

Öp 2011 – Tätortsbebyggelse 
Öp förslag 2040 – Sammanhängande bostadsbebyggelse. Pågående.   
Markägare: Härnösands kommun.  
 
Ställningstagande: Område som inte bedöms lämpligt att bebygga som ett nytt 
bostadsområde. Viktigt att ha kvar gröna stråk mellan de olika bostadsområdena.  
 

7 



      2022-02-16
       
 

11 
 

9. Skogsmark. Sluttande mark mot vattnet. En gångstig går från Solumshamnsvägen ner mellan 
kyrkogården och skogen till Södersundsvägen.  
 
Detaljplan - detaljplan finns för kyrkogården och som sträcker sig en bit utanför 
kyrkogårdens område.  
Öp 2011 – Del som är invid kyrkogården anger Tätortsbebyggelse. Den del av marken som är 
inom Tätort anger Bostadsbebyggelse utvecklingsområde.  
Öp förslag 2040 – För kyrkogården – Mångfunktionell bebyggelseyta – begravningsplats.  
För området invid Sammanhängande bostadsbebyggelse. Ändrad användning.  
Sammanhängande bostadsbebyggelse – område med sammanhängande bostadsbebyggelse 
som kan kompletteras med fler bostäder av olika upplåtelseform och storlek. 
Markägare: Härnösands kommun.  
 
 

 

Bild från öp förslag 2040.  
 
Ställningstagande: Öp förslag 2040 anger utveckling av bostäder. Går inte att skapa ett 
större bostadsområde inom ytan Tätort. Öp förslag 2040 anger vidare söderut - 
Sammanhängande bostadsbebyggelse. Ändrad användning.  Sammanhängande 
bostadsbebyggelse – område med sammanhängande bostadsbebyggelse som kan 
kompletteras med fler bostäder av olika upplåtelseform och storlek. 
Kommunen är på gång att påbörja en ny detaljplan för detta område för att skapa mer 
bostäder inom Tätorten. Ansökan beräknas inkomma Q2-22.  
 

10. Markområde mellan Solumshamnsvägen och Kyrkogårdsvägen. Några bostadshus finns.   
 
Detaljplan – Ingen detaljplan finns för området.  
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Markytan nedanför Kyrkogårdsvägen är mark som ägs av kyrkan. Detaljplan som anger 
Begravning.  
 
Öp 2011 – Tätortsbebyggelse 
Öp förslag 2040 - Sammanhängande bostadsbebyggelse. Ändrad användning.  
Sammanhängande bostadsbebyggelse – område med sammanhängande bostadsbebyggelse 
som kan kompletteras med fler bostäder av olika upplåtelseform och storlek. 
Markägare: Härnösands kommun.  

Ställningstagande: Område mellan Solumshamnsvägen och Kyrkogårdsvägen är inte stort 
område nog att skapa en större bostadsområde. I området kan det kompletteras med 
enstaka bostadshus. Området nedanför Kyrkogårdsvägen äger Härnösands pastorat. För litet 
område att bebygga bostadsområde på.   

 

11. Markområdet mellan Kyrkogårdsvägen och industriområdet är skogsområde. Sluttande mark 
mot vattnet. Reningsverket ligger här.  
Finns ett planprogram för området och för etapp 1 finns ett planärende.  
 
Detaljplan - För området mot stan anger dp parkmark.  
 

 
Bild från planprogrammet.  
 
Närmare kyrkogården/Reningsverket anger dp industri.  
Öp 2011 – anger Tätortsbebyggelse för marken närmast Kyrkogårdsvägen och Industri 
däefter mot vattnet.  
Öp förslag 2040 - Sammanhängande bostadsbebyggelse. Ändrad användning.  
Sammanhängande bostadsbebyggelse – område med sammanhängande bostadsbebyggelse 
som kan kompletteras med fler bostäder av olika upplåtelseform och storlek. 
Utredningar: Området ligger inom studerat område för skredkartering som gjordes 2015 
Markägare: Härnösands kommun äger stor del av marken. Finns privatägd mark också.  
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Bild från Öp förslag 2040.  
 
Ställningstagande: Möjlighet finns att utveckla för bostäder för området mellan 
Kyrkogårdsvägen och industriområdet. Går inte att skapa ett större bostadsområde inom 
ytan men en långsmal utformning av bostäder. Kan kompletteras med bostäder utifrån 
planprogrammets tankar om utformning.    
Resterande yta inte möjlig med anledning av närheten till Reningsverket. Resterande yta som 
visas är för liten för att kunna bli ett större bostadsområde. Den gjorda skredkarteringen 
måste undersökas vidare. 
 
 

12. Grönområde mellan bostadsområden. Ett större vattenstråk/bäck rinner i öst/västlig riktning 
genom grönområdet.  

Detaljplan - Parkmark 

Öp 2011 - Tätortsbebyggelse 
Öp förslag 2040 - Sammanhängande bostadsbebyggelse. Markanvändning pågående. 
Område med sammanhängande bostadsbebyggelse som kan kompletteras med fler bostäder 
av olika upplåtelseform och storlek. 
Markägare: Härnösands kommun.  
 
Ställningstagande: Kompletterande bebyggelse kan tillskapas till befintligt men inte 
storskalig. Bra att ha kvar grönområde som fungerar som en skiljezoon mellan 
bostadsområden.   
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13. Grönområde vid Landsarkivet och Kristinaskolan. Delvis sluttande mark. Bollplaner invid 
Kristinaskolan. Discogolf i parken invid Landsarkivet. Pulkaåkning vintertid vid Landsarkivet.  

Detaljplan -  A ändamål. 

Öp 2011 – Tätortsbebyggelse.  
Öp förslag 2040 – Vid Landsarkivet.  
Mångfunktionell bebyggelseyta. Områden som i första hand består av kotor och 
arbetsplatser. Dessa ska ges förutsättning att utvecklas och få en tydligare koppling mot 
centrumkärnan. Hållbara transporter ska prioriteras.  
Vid Kristinaskolan. Skola.  
Markägare: SBB och fastighetsbolaget Lilium.   
 
Ställningstagande: Inte möjlig att bebygga med bostäder. Viktig park att ha kvar för lek 
fritidsaktiviteter.  

14. Viktigt parkområde vid vattnet och invid simhallen.  
 
Detaljplan - Parkmark och parkering. 
Öp 2011-Tätortsbebyggelse. 
Öp förslag 2040 – Grönområde och park 
Markägare: Härnösands kommun.  
 

Ställningstagande: Inte möjlig att bebygga med bostäder. Viktig park att ha kvar för 
lek/fritidsaktiviteter och rekreation.  
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15. Gådeåparken och f.d. sjukhusområdet. Karaktärbebyggelse i park. Inom parkområdet och f.d. 
sjukhusområdet pågår ett planarbete. Ska säkerställa att Gådeåparken förblir parkområde 
och inom f.d. sjukhusområdet ska bebyggelse planläggas, komplement till området. Radhus 
och flerbostadshus. Gröna områden ska finnas inom området.  
 
Detaljplan - 51:an, äldsta detaljplanen som finns från 1917.  
Öp 2011 – Tätortsbebyggelse. 
Öp förslag 2040 - Invid vattnet anger öp Grönområde och park. Åt sydväst, utveckling av 
grönområde och park. För f.d. sjukhusområdet anges Sammanhängande bostadsbebyggelse, 
annat samhällsviktigt ändamål. Fokus på långsiktiga beredskapsperspektiv.  
Markägare: Si Fastlandium AB, Oh Fastlandet 2:60 Fastighets AB. Caspien Härnösand.  
Del av området som ligger intill E4:an är utpekat som riskområde. 
 
Ställningstagande: Pågår redan ett planarbete i området för bostäder.  
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16. Kommunägd mark men fastigheter har ”tagit” mark invid vattnet. Ej byggbar. 
Grönområde/skog. En grön kil/stråk går mellan bostadsområdena.  
Ytan invid E4:an är utpekat som riskområde.  
 
Detaljplan - Parkmark och Trafikändamål.  
Öp 2011 – Tätortsbebyggelse och Tätortsnära skog.  
Öp förslag 2040 - Grönområde och park.  
Markägare: Härnösands kommun och en privat markägare.  
 
Ställningstagande: Ej möjligt att bebygga ett större bostadsområde. 
 

17. Rekreationsområde/skog.  
Ytan invid E4:an är utpekat som riskområde.  
 
Detaljplan - Natur 
Öp 2011 – Tätortsnära skog. 
Öp förslag 2040 - Grönområde och park.  
Markägare: Härnösands kommun.  
 
Ställningstagande: Ej möjligt att bebygga ett större bostadsområde. 
 

18. Jordbruksmark. Järnvägen går intill området.  
Ytan invid järnvägen är utpekat som riskområde.  
 
Detaljplan - Ingen detaljplan. 
Öp 2011 – Jordbruk och gles bebyggelse. 

16 

17 

18 

19 

20 

21 



      2022-02-16
       
 

17 
 

Öp förslag 2040 – Natur och friluftsliv. 
Markägare: Härnösands kommun och en bit av marken ägs av privat fastighetsägare.  
 
Ställningstagande: Ej möjligt att bebygga ett större bostadsområde. 
 

19. Vitberget. Skogsområde, sluttande mark mot järnvägen. Gångstigar i området. Tjusarklinten 
ligger här. Planare mark åt väster. Ytan invid Järnvägen är utpekat som riskområde. 
 
Detaljplan - Parkmark och ingen detaljplan.  
Öp 2011 – Jordbruk och gles bebyggelse. 
Öp förslag 2040 – Natur och friluftsliv.  
Markägare: Härnösands kommun.  
 
Ställningstagande: Ej möjligt att bebygga ett större bostadsområde. Möjlighet finns att 
komplettera till befintlig bebyggelse.  
 

20. Gådeåberget. Skogsområde med gångstigar. Flackare lutning invid Sockenvägen, brantare åt 
norr och nodväst. Område för fornminne. Ledningsgata.  
 
Detaljplan - Ingen detaljplan. 
Öp 2011 – Närmast Sockenvägen anger öp Jordbruk och gles bebyggelse. Ovanför 
Tätortsnära skog.  
Öp förslag 2040 – Natur och friluftsliv.  
Markägare: Härnösands kommun 
 
Ställningstagande: Möjligt att förtäta längs med ovansidan av Sockenvägen. Likt befintlig 
bebyggelsestruktur som är innan. Ej möjligt att bebygga ett större bostadsområde. 
Område nedanför Sockenvägen (Vitberget) går att göra flera bostäder, inte så stort som 
efterfrågad markyta. Utmaning är den branta marklutningen.  
 

21. Skogsområde. Sluttande mark mot järnvägen. Ytan invid Järnvägen är utpekat som 
riskområde. 
 
Detaljplan - Finns för bostäder, flerfamiljshus. Begränsad byggyta i planen, mycket prickad 
mark.  
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Öp 2011 – Tätortsbebyggelse. 
Öp förslag 2040 – Sammanhängande bostadsbebyggelse. Pågående. Område som kan 
kompletteras med flera bostäder av olika upplåtelseform och storlek.  
Markägare: Hsb:s Brf Furubo i Härnösand.  
 
Ställningstagande: Den prickade marken begränsar utformningen, befintlig detaljplan måste 
ändras för att möjliggöra den yta som efterfrågas. Säkerhetsavstånd från järnvägen måste 
beaktas vid ny plan.  
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22. Skogsområde. Gådeåbrännans naturreservat ligger här. Nedlagd grustäkt. Ledningsgata. 
Stigsystem i området. Närheten av vattentäkt.  
 
Detaljplan - Ingen. 
Öp 2011 – Skogsbruk. Ligger i kanten av järnvägskorridorren.  
Öp förslag 2040 - Natur och friluftsliv. 
Markägare: Härnösands kommun.  
 
Ställningstagande: Ingen bra plats att planera bostäder på. Naturreservat och grustäkt och 
att det ligger intill ett industriområde.  
 

23. Parkmark/skogsområde. Finns en tennisplan i området. Grönstruktur mellan 
bostadsområdena. Finns ett område som är sankt. Område för vattenskydd för Bondsjön 
ligger delvis inom området.  
 
Detaljplan - Anger parkmark.  
Öp 2011 - Tätortsnära skog och Tätortsbebyggelse. 
Öp förslag 2040 - Natur och friluftsliv, sammanhängande bostadsbebyggelse. Pågående. 
Bostäder kan kompletteras till befintligt.  
Markägare: Härnösands kommun.  
 
Ställningstagande: Ingen bra plats för ett större bostadsområde. Enstaka hus kan 
kompletteras. Grönstrukturen behöver vara kvar mellan bostadsområdena.  
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24. Grönområde/skog mellan bostadsområden. Gångväg finns i området mellan två 
bostadsområden.  
 
Detaljplan - Parkmark. 
Öp 2011 - Tätortsbebyggelse. 
Öp förslag 2040 - Pågående. Bostäder kan kompletteras till befintligt.  
Markägare: Härnösands kommun. 
 
Ställningstagande: Ingen bra plats för ett större bostadsområde. Grönstrukturen behöver 
vara kvar mellan bostadsområdena.  
 

25. Hälletorpsberget. Ligger nära vattentäkten. Rekreation och friluftsliv.  
 
Detaljplan - Ingen. 
Öp 2011 – Tätortsnära skog. 
Öp förslag 2040 – Natur och friluftsliv. 
Markägare: Härnösands kommun och privata fastighetsägare.  
 
Ställningstagande: Ingen bra plats för ett större bostadsområde. Naturområdet behöver vara 
kvar som rekreation. Hänsyn till vattentäkten.  
 

26. Grönområde invid E4:an. Ytan invid E4:an är utpekat som riskområde. 
 
Detaljplan - Parkmark och Trafik. 
Öp 2011 – Tätortsbebyggelse. 
Öp förslag 2040 - sammanhängande bostadsbebyggelse. Pågående. Bostäder kan 
kompletteras till befintligt samt sammanhängande bostadsbebyggelse, verksamhet.  
Markägare: Härnösands kommun.  
 
Ställningstagande: Går inte att planlägga för bostad. Nära E4: a och industriområde.  
 

27. Skogsområde. Gång/skidspår från Bondsjön.  
 
Detaljplan - Ingen invid Godstjärn. Vid bostadsområdena är det parkmark.  
Öp 2011 – Tätortsnära skog och Tätortsbebyggelse. 
Öp förslag 2040 - Natur och friluftsliv och sammanhängande bostadsbebyggelse. Pågående. 
Bostäder kan kompletteras till befintligt samt sammanhängande bostadsbebyggelse. 
Markägare: Härnösands kommun.  
 
Ställningstagande: Ingen bra plats för ett större bostadsområde. Naturområdet behöver vara 
kvar som rekreation runt Godstjärn och mellan bostadsområdena. 
 

28. Bondsjöns friluftsområde. Stig/skidsystem, fotbollsplaner, ute gym, Björnes backar.  
29. Bondsjöns friluftsområde. Stig/skidsystem, fotbollsplaner, ute gym, Björnes backar. 

 
Detaljplan - Ingen. 
Öp 2011 - Tätortsnära skog. 
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Öp förslag 2040 – Sammanhängande bostadsbebyggelse -pågående, besöksanläggning. Samt 
Natur och friluftsliv.  
Markägare: Härnösands kommun.  
 
Ställningstagande: Befintligt rekreation- och friluftsområde som ska vara kvar.  
 

 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

30. Skogsområde invid bostadsområde. Finns stig – skidsystem i området kopplat mot Bondsjöns 
idrottsplats.  
 
Detaljplan - Ingen. 
Öp 2011 – Jordbruk och gles bebyggelse, Tätortsnära skog.  
Öp förslag 2040 - Natur och friluftsliv.  
Markägare: Privata fastighetsägare.  
 
Ställningstagande:  Befintligt rekreation- och friluftsområde som ska vara kvar. Bebyggelse 
kan kompletteras till befintlig bebyggelse invid Stigsjövägen. Ej större område bedöms 
möjligt.  
 

31. Skogsområde invid bostadsområde, Gamla Ådalsvägen och E4:an. Finns stigsystem i området. 
Ytan invid E4:an är utpekat som riskområde. 
 
Detaljplan - Ingen dp åt söder. Mot E4:an industrimark och parkmark.  
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Öp 2011 – Tätortsnära skog. Utvecklingsområde industri. Infrastruktur – förlängning av 
Hamnleden.  
Öp förslag 2040 - Natur och friluftsliv. Ändrad användning - Verksamhet och industri. 
Transportinfrastruktur.   
Markägare: Härnösands kommun äger marken invid E4:an Saltvik. Privata fastighetsägare 
resterande mark.  
 
Ställningstagande:  Befintligt rekreation- och friluftsområde som ska vara kvar i närheten av 
bostadsbebyggelsen. Inte lämpligt område med anledning av utvecklingsområde för industri.  
 

32. Skogsområde. Stigsystem finns i området. Svag lutande mark mot vattnet. Halkbanan i 
närheten.  
 
Detaljplan - Natur. Industri. Skola -halkövningsbana. Ingen dp i ytterkanterna.  
Öp 2011 - Skogsbruk. Industri.  
Öp förslag 2040 - Verksamhet och industri. Natur och friluftsliv. En liten del av område ligger 
inom sammanhängande bostadsbebyggelse - bostäder.  
Markägare: Härnösands Trafikövningsplats AB, Härnösands kommun och privat 
fastighetsägare.  
 
Ställningstagande:  Befintligt rekreation- och friluftsområde bör vara kvar. Inte lämpligt 
område för bostadsbebyggelse med anledning av att det är ett område för verksamheter och 
industri.  
 

33. Befintligt verksamhetsområde med handel. Saltviksanstalten ligger här. Skogsområde invid 
anstalten.  
 
Detaljplan - Industri. Park. Vård – kriminalvård. Ingen detaljplan i ytterkanten av 
industriområdet och anstalten.  
Öp 2011 – Industri. Utvecklingsområde för industri. Skogsbruk i anslutning till anstalten.  
Öp förslag 2040 - Industri. Verksamhet och industri. Utvecklingsområde för verksamhet och 
industri (invid anstalten).  
Markägare: Specialfastigheter Sverige AB, Pq Teknik & Alltjänst  Härnösand AB och S.M.G 
Försäljning i Härnösand AB. Härnösands kommun äger större delen av marken.  
 
Ställningstagande:  Inte lämpligt område för bostadsbebyggelse med anledning av att det är 
ett område för verksamheter och industri.  
 

34. Skogsmark. Område för verksamhet – upplag. Grustäkt. Fornlämningsområde. Hamnleden 
går här. Ytan invid Järnvägen är utpekat som riskområde. 
 
Detaljplan - Finns för industri – upplag. Kring detaljplanen ingen dp.  
Öp 2011 – Utvecklingsområde industri. Tätortsnära skog.  
Öp förslag 2040 – Utvecklingsområde för verksamhet och industri Natur och friluftsliv.  
Markägare: Privata fastighetsägare. Sundfrakt Aktiebolag och Härnösands kommun.   
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Ställningstagande:  Inte lämpligt område för bostadsbebyggelse med anledning av att det är 
ett område för verksamheter och industri. Ligger nära Hamnleden där tung trafik passerar.  
 

35. Skogsmark. Fornlämningsområde. Stig system i området med koppling mot Murberget. 
Murbergets område är område för kulturmiljö. Ytan invid Järnvägen är utpekat som 
riskområde. 
 
Detaljplan - Ingen.  
Öp 2011 - Tätortsnära skog. 
Öp förslag 2040 – Natur och friluftsliv. 
Markägare: Härnösands kommun. Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland.  
 
Ställningstagande: Inte lämpligt område för bostadsbebyggelse. Område för kulturmiljö. Det 
är långt ifrån ett befintligt bostadsområde. Hamnleden går här med tung trafik. Natur och 
friluftsliv ska vara kvar.  
 

36. Skogsområde. Område för verksamhet. Stig system i området med koppling mot Murberget. 
Ytan invid Järnvägen är utpekat som riskområde. 
 
Detaljplan - Söder om Hamnleden finns en mindre detaljplan för industri.   
Öp 2011 - Tätortsnära skog. 
Öp förslag 2040 – Natur och friluftsliv. 
Markägare: Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. Härnösands kommun.  
 
Ställningstagande: Inte lämpligt område för bostadsbebyggelse med anledning av att det är 
långt ifrån ett befintligt bostadsområde. Natur och friluftsliv ska vara kvar.  
 

37. Skogsområde invid Murbergets museum och industriområde på Saltvikshöjden. En stor 
ledningsgata går från hamnen och genom området. Stig system i området med koppling mot 
Murberget. Finns sankmark i området.  
 
Detaljplan - Ingen. 
Öp 2011 - Tätortsnära skog. 
Öp förslag 2040 – Natur och friluftsliv. 
Markägare: Härnösands kommun.  
 
Ställningstagande: Området bör vara kvar som skogs- och friluftsområde. Ledningsgatan 
försvårar möjligheten att bygga vidare på bostadsområdet Övre Änget. Natur och friluftsliv 
bör vara kvar.  
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38. Skogsområde invid järnvägen. Värmeverket. Hamnområde. Ytan invid Järnvägen är utpekat 
som riskområde. 
 
Detaljplan - Ingen invid järnvägen. Hamn. Industri. Kontor. Ledningsgata.  
Öp 2011 – Invid järnvägen Tätortsnära skog. Hamnområdet – industri.  
Öp förslag 2040 - Invid järnvägen -natur och friluftsliv. Hamnen – verksamhet och industri 
samt Transportinfrastruktur. 
Markägare: Sca Energy AB. Härnösands kommun. Ab Härnösands Schakt & 
Trädgårdsanläggning. Almer Oil & Chemical Storage AB. Härnösands Elnät AB. Nynas AB.  
 
Ställningstagande:  Inte lämpligt med anledning av pågående verksamhet i området. 
Värmeverket och hamn.  
 

39. Hamnområde. Ytan invid Järnvägen är utpekat som riskområde 
 
Detaljplan - Industri. Hamn.  
Öp 2011-Hamnområdet – industri.  
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Öp förslag 2040 - Transportinfrastruktur. 
Markägare: Härnösands Hamn AB.  
 
Ställningstagande:  Inte lämpligt med anledning av pågående verksamhet. Hamnverksamhet.  
 

40. Mindre skogsområden. Gröna områden -kilar mellan befintliga bostadsområden och mellan 
järnvägen. Skogsområde intill Murberget – Område kulturmiljö. Fornlämningsområde.  Ytan 
invid Järnvägen är utpekat som riskområde. 
 
Detaljplan - Ingen dp invid järnvägen samt intill Murbergets område.  
Öp 2011 – Tätortsbebyggelse. Tätortsnära skog.  
Öp förslag 2040 - Sammanhängande bostadsbebyggelse – pågående. Mångfunktionell 
byggnadsyta – skola. Sammanhängande bostadsbebyggelse – Besöksanläggning.  
Markägare: Stiftelsen Länsmuseet Västernorrland. Härnösands kommun. 
 
Ställningstagande:  Inte möjligt. Inte lämpligt så nära järnväg. Ej lämpligt med bostäder i 
museets område.  
 

41. Ängevallen. Befintligt idrottsområde. Fotbollsplaner. Sporthall. En verksamhet finns i 
området.  
 
Detaljplan - Idrott. 
Öp 2011 - Tätortsbebyggelse. 
Öp förslag 2040 - Mångfunktionell bebyggelseyta – besöksanläggning.  
Markägare: Härnösands kommunfastigheter. Sbb i Norrland Fastighets AB. Siak, Sundsvalls 
Industri- Och Akustikisolering.  
 
Ställningstagande:  Inte lämpligt med anledning av att en ny idrottshall ska bygga på platsen.  
 

42. Torsviksområdet. Grönområde. P-plats. Del av området som ligger intill E4:an är utpekat som 
riskområde. 
 
Detaljplan - Bostadsändamål. Kontor. Centrum. Parkering. Park längs med Nattviken och 
E4:an samt Trafik.  
Öp 2011 – Centrumutveckling. Tätortsbebyggelse.  
Öp förslag 2040 – Mångfunktionell bebyggelseyta – bostäder. Grönområde och park. 
Gästhamn.  
Markägare: Ab Härnösandshus. Årstaberg Fastigheter AB. Härnösands kommun.  
 
Ställningstagande: Redan planlagt område för bostäder. Får ej plats mer.   
 

43. Område med skog och sly. Gångstigar finns i området.  
 
Detaljplan - Industri.  
Öp 2011 – Utvecklingsområde för bostäder. Tätortsbebyggelse runt utvecklingsområdet. 
Industri kring området f.d. Hernöverken.  
Öp förslag 2040 – Mångfunktionell bebyggelseyta -bostäder. Pågående. Mångfunktionell 
bebyggelseyta -verksamhet – pågående.  
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Markägare: Handelsbolaget Härnöverken.  
 
 
 

Möjliga områden för byggnation av ett större bostadsområde.  
 
 

 
 
 

5 Skogsområde mellan Gerestaskolan och Brukshundsklubben. En gångväg går mellan Geresta 
skolan och bostadsområdet Gånsviksdalen.  
Skogsområdet närmast vägen finns en ledningsgata. Ovanför ledningsgatan går ett 
stigsystem bl.a. med koppling mot Vårdkasen. Rekreationsområde.  
 
Detaljplan -Ingen. 
Öp 2011 – Ett smalt stråk närmast vägen - Tätortsbebyggelse resterande mark Tätortsnära 
skog.  
ÖP FÖRSLAG 2040 - Ändrad markanvändning. Sammanhängande bostadsbebyggelse – 
område med sammanhängande bostadsbebyggelse som kan kompletteras med fler bostäder 
av olika upplåtelseform och storlek. Mark söderut - Natur och friluftsliv.  
Markägare: Härnösands kommun.  
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Bild från öp 2011 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Bild från öp förslag 2040 
 
Ställningstagande: Öp förslag 2040 anger utveckling av bostäder.  
Ett arbete pågår från miljö- och teknikavdelningen inom område 5 där befintliga diken i 
området ska proppas igen. Anledningen till åtgärden är att förhindra stora flöden ner i 
Gerestabäcken. I området går det även skidspår som antagligen behöver flytta på men vet 
inte exakt idag hur det blir. Eftersom diken kommer att proppas igen kommer så kommer 
vattnet att spridas. Samhällsförvaltningen har fått LONA våtmarksstöd från Länsstyrelsen och 
inom kort (under mars månad -22) ska en ansökan om vattendom skickas in. Området 
bedöms inte som lämplig att bebygga i detta skede eftersom det pågår åtgärder för 
Gerestabäcken.  

5 
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Om området ska planläggas för bebyggelse måste hänsyn tas till områdets uppbyggnad efter 
åtgärder för Gerestabäcken.  
 
 
 

6. Skogsområde mellan bostadsområden. Stigsystem mellan bostadsområdena och koppling 
mot Vårdkasen. Finns en fotbollsplan mallen Geresta och Stenhammar.  
 
Detaljplan - Område delvis planlagt som parkmark, mark närmast bebyggelsen. Finns en 
detaljplan idag som anger bostad i slutet av Stenhammarvägen, friliggande hus, se bild 
nedan.  

 
 
 
 
 
Även byggbar mark för bostad finns i slutet av Kungsfågelvägen, friliggande hus, se bild 
nedan.  
 
 

 
Fortsättningen på gatan Kungsfågelvägen. 
 

Slutet av Stenhammarsvägen/Kungsfågelvägen 
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Vidare finns en detaljplan invid Koltrastvägen som anger bostad och inte är fullt bebyggt, se 
bild nedan.  
 
 

 
Område invid Koltrastvägen. 
 
 
I slutet av Koltrastvägen finns en detaljplan för bostäder. Begränsad yta för byggbar mark, 
stor del är prickad mark.  
 
 

 
Slutet av Kolstrastvägen.  
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Öp 2011 – Tätortsnära skog  
Öp förslag 2040 - Ändrad markanvändning. Sammanhängande bostadsbebyggelse – område 
med sammanhängande bostadsbebyggelse som kan kompletteras med fler bostäder av olika 
upplåtelseform och storlek. Även Natur och friluftsliv.  
Utredningar: Området ligger inom studerat område för skredkartering som gjordes 2015 
Markägare: Område 6 - Härnösands kommun. Område invid Kolstrastvägen är AB 
Härnösandshus.  
 

 
 
 
Ställningstagande: Ett större bostadsområde går att ordna i utkanten av den befintliga 
bebyggelsen (område 6 i bilden ovan).  
Det finns redan befintliga detaljplaner i området Stenhammar som inte blivit bebyggda.  
Markytor i de befintliga detaljplanerna uppnår inte efterfrågad storlek men om en ny 
detaljplan arbetas fram och området i slutet av Stenhammarsvägen och Kolstrastvägen slås 
ihop så uppnås den efterfrågade ytan. Området invid Koltrastvägen är för litet i storlek. 
Befintlig detaljplan, fortsättning av Kungsfågelvägen, blir för liten i yta för att uppnå 
efterfrågad storlek och fortsätta planområdet längre åt öst, in i skogen, bedöms inte vara 
lämpligt. Denna yta kan däremot inkluderas i den yta som föreslås här ovan slås ihop vid en 
eventuell ny plan.  
 

Resterande mark bör vara kvar som gröna stråk mellan bostadsområden samt som 
rekreationsområde och buffert mellan områdena. Exempelvis en naturinventering behöver 
utföras vid ev. planläggning av området. Den gjorda skredkarteringen från 2015 måste 
undersökas vidare 

6 

Bild från öp förslag 2040 
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Ett arbete pågår från miljö- och teknikavdelningen inom område 6 där befintliga diken i 
området ska proppas igen. Anledningen till åtgärden är att förhindra stora flöden ner i 
Gerestabäcken. I området går det även skidspår som antagligen behöver flytta på men vet 
inte exakt idag hur det blir. Eftersom diken kommer att proppas igen kommer så kommer 
vattnet att spridas. Samhällsförvaltningen har fått LONA våtmarksstöd från Länsstyrelsen och 
inom kort (under mars månad -22) ska en ansökan om vattendom skickas in. Området 
bedöms inte som lämplig att bebygga i detta skede eftersom det pågår åtgärder för 
Gerestabäcken.  
Om området ska planläggas för bebyggelse måste hänsyn tas till områdets uppbyggnad efter 
åtgärder för Gerestabäcken.  
 
 
 

 
 
 

7. Grönområde mellan bostadsområde. Stor del av markområdet är stigsystem/skidsystem 
kopplat till Vårdkasen. Plan och kuperad mark.   

Detaljplan: Område mellan bostadsområdena är planlagt som parkmark. Utanför 
bostadsområdena är marken planlagt som parkmark, resterande utan plan.  

Öp 2011 – Tätortsnära skog 
Öp förslag 2040 – Bostäder. Ändrad markanvändning. Sammanhängande bostadsbebyggelse 
– område med sammanhängande bostadsbebyggelse som kan kompletteras med fler 
bostäder av olika upplåtelseform och storlek. 
Utredningar: Området ligger inom studerat område för skredkartering som gjordes 2015. 

Markägare: Härnösands kommun.  
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Bild från öp 2011 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bild från öp förslag 2040.  
 
Ställningstagande: Öp förslag 2040 anger utveckling av bostäder. Går att skapa ett större 
bostadsområde. Lämpligheten behöver utredas vidare med anledning av att området har 
stigsystem/skidsystem m.m. med koppling mot Vårdkasen. Bebyggelse bör undvikas där det 
är mest stig- och skidsystem. Exempelvis en naturinventering behöver utföras vid ev. 
planläggning av området. Den gjorda skredkarteringen i området från 2015 måste 
undersökas vidare.  

7 
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9 Skogsmark. Sluttande mark mot vattnet. En gångstig går från Solumshamnsvägen ner mellan 
kyrkogården och skogen till Södersundsvägen.  
 
Detaljplan - detaljplan finns för kyrkogården och som sträcker sig en bit utanför 
kyrkogårdens område.  
Öp 2011 – Del som är invid kyrkogården anger Tätortsbebyggelse. Den del av marken som är 
inom Tätort anger Bostadsbebyggelse utvecklingsområde.  
Öp förslag 2040 – För kyrkogården – Mångfunktionell bebyggelseyta – begravningsplats.  
För området invid Sammanhängande bostadsbebyggelse. Ändrad användning.  
Sammanhängande bostadsbebyggelse – område med sammanhängande bostadsbebyggelse 
som kan kompletteras med fler bostäder av olika upplåtelseform och storlek. 
Markägare: Härnösands kommun.  
 
 

 
Bild från öp 2011 
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Bild från öp förslag 2040.  
 
Ställningstagande: Öp förslag 2040 anger utveckling av bostäder. Går inte att skapa ett 
större bostadsområde utanför område för tätort. Öp förslag 2040 anger vidare söderut - 
Sammanhängande bostadsbebyggelse. Ändrad användning.  Sammanhängande 
bostadsbebyggelse – område med sammanhängande bostadsbebyggelse som kan 
kompletteras med fler bostäder av olika upplåtelseform och storlek. Exempelvis en 
naturinventering behöver utföras vid ev. planläggning av området.   
 
Kommunen ska påbörja arbetet med en ny detaljplan för detta område för att skapa mer 
bostäder inom tätorten. Ansökan beräknas inkomma Q2-22.  
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21. Skogsområde. Sluttande mark mot järnvägen. Ytan invid Järnvägen är utpekat som 
riskområde. 
 
Detaljplan - Finns för bostäder, flerfamiljshus. Begränsad byggyta i planen, mycket prickad 
mark.  
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Öp 2011 – Tätortsbebyggelse. 
Öp förslag 2040 – Sammanhängande bostadsbebyggelse. Pågående. Område som kan 
kompletteras med flera bostäder av olika upplåtelseform och storlek.  
Markägare: Hsb:s Brf Furubo i Härnösand.  
 
Ställningstagande: Den prickade marken begränsar utformningen, befintlig detaljplan måste 
ändras för att möjliggöra den yta som efterfrågas. Säkerhetsavstånd från järnvägen måste 
beaktas vid ny plan.  
 

 

 
 

43 Område med skog och sly. Gångstigar finns i området.  
 
Detaljplan - Industri.  
Öp 2011 – Utvecklingsområde för bostäder. Tätortsbebyggelse runt utvecklingsområdet. 
Industri kring området f.d. Hernöverken.  
Öp förslag 2040 – Mångfunktionell bebyggelseyta -bostäder. Pågående. Mångfunktionell 
bebyggelseyta -verksamhet – pågående.  
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Markägare: Handelsbolaget Härnöverken.  

 
Bild från öp 2011 
 

 
Bild från öp 2014 
 
Ställningstagande:  Platsen ger möjlighet för byggnation av ett större bostadsområde. 
Komplement till det befintliga.  Planarbete pågår för området.   

 


