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INLEDNING 

Planbeskrivningen skall underlätta förståelsen av planens innebörd samt redovisa de 
förutsättningar och syften planen har. Här klargörs bakgrunden till de avvägningar som gjorts 
mellan olika intressen och de eventuella avsteg som tagits från översiktliga planer och 
allmänna standardkrav. Planbeskrivningen har ingen egen rättsverkan. Avsikten med 
beskrivningen är att den skall vara vägledande vid tolkningen av planen. 

HANDLINGAR 

Den juridiskt bindande handlingen är plankartan med bestämmelser. 

Övriga handlingar är: 

• Planbeskrivning: Planbeskrivningen redovisar de förutsättningar och de 
syften planen har och är vägledande vid tolkningen av den, exempelvis vid 
bygglovsprövning. I planbeskrivningen klargörs även bakgrunden till de 
avvägningar som gjorts mellan olika intressen och de eventuella avsteg som 
tagits från översiktliga planer och allmänna standardkrav. Planbeskrivning 
och illustrationer har ingen rättsverkan, dessa skall underlätta förståelsen av 
planförslagets innebörd. 
 

• Behovsbedömning: I samband med planarbetet görs därför en 
behovsbedömning som är ett stöd för kommunens ställningstagande i 
beslutet om planens genomförande medför en betydande miljöpåverkan eller 
inte. Om behovsbedömningen visar på en betydande miljöpåverkan ska en 
miljökonsekvensbeskrivning upprättas i samband med detaljplanearbetet. I 
miljökonsekvensbeskrivningen identifieras, beskrivs och bedöms den 
betydande miljöpåverkan.  

 
• Fastighetsförteckning: Fastighetsförteckningen är formellt inte en del av 

detaljplanen utan utgör ett underlag till planen och ska ange vilka fastigheter 
som berörs av planen samt vilka fastighetsägare som med flera som är 
sakägare.  

 

FÖRFARANDE 

Detaljplanen kommer att handläggas av bygg- och miljöförvaltningen med så kallat 
standardförfarande och antas av bygg- och miljönämnden enligt gällande delegationsordning. 
Processen för en detaljplan regleras i plan- och bygglagen (PBL). Upprättandet av planen 
handläggs enligt standardförfarande. De skeden som ingår i ett standardförfarande är följande: 

 

 

Processen för ett standardförfarande. 
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SAMMANFATTNING 

Detaljplanen möjliggör för bostäder samt tillfällig vistelse, exempelvis vandrarhem, 
inom fastigheten Östansjö 8:164, före detta Östanbo skola. Planen reglerar inte exakt 
utformning eller placering av byggnader inom den före detta skolfastigheten, men säkerställer 
att huvudbyggnader placeras minst 4,5 meter ifrån fastighetsgräns. Vidare säkerställs också 
kulturvärdet i de äldsta tidigare skolbyggnaderna genom varsamhetsbestämmelser.  
Planen möjliggör också bostäder i anslutande befintliga fastigheter. Byggrätten inom dessa 
fastställs till 25 % av fastighetarean. Befintligt skogsparti direkt söder om den tidigare 
skolgården bevaras som naturområde.  
 

SAMMANFATTNING AV BEHOVSBEDÖMNING 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms kunna få effekter på miljömålen Begränsad 
klimatpåverkan, Frisk luft. Att tillskapa bostäder innebär vanligtvis en ökning av biltrafiken i 
området. Med hänsyn till platsens perifera läge och närhet till grön- och naturområden 
bedöms dock påverkan bli liten.   
 
Planens genomförande bedöms få en positiv påverkan på miljömålet God bebyggd miljö genom 
att fler bostäder tillkommer i tomma lokaler och outnyttjad ianspråktagen mark. Blandade 
upplåtelseformer innebär också att människor med olika förutsättningar och som är i olika 
skeenden i livet kan bosätta sig eller bo kvar i området. 
Ett genomförande av planen förväntas inte medföra några negativa konsekvenser för 
miljön, förebyggande åtgärder samt konsekvenser kommer att redovisas i 
planbeskrivningen. Fastigheten är väl lämpad att byggas om till bostäder och ingen naturyta 
förväntas komma att tas i anspråk. Snarare kan tillskapandet av nya bostäder innebära att 
naturmark blir mer lättillgänglig genom en upprustning gamla skolgården.  
  
Enligt 4 kap. 34 § plan- och bygglagen ska en miljökonsekvensbeskrivning upprättas om 
planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Omgivningsförutsättningarna och den 
påverkan detaljplanen bedöms innebära på miljön har redovisats i planbeskrivningen samt 
sammanfattas ovan. I sin bedömning har Söderhamns kommun beaktat bilaga 4 till förordning 
om miljökonsekvensbeskrivningar.   
   
Söderhamns kommun bedömer att genomförandet av denna plan inte innebär betydande 
miljöpåverkan i den betydelse som avses i plan- och bygglagen och en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte upprättas för detaljplanen Östansjö 8:164 
m.fl. Hänsyn till aktuella effekter av planen kommer att beaktas i planläggningen.  
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PLANENS SYFTE 
Syftet med planen är att möjliggöra för bostadsändamål och vandrarhem/hotell på fastigheten 
Östansjö 8:164. Syftet är också att införa varsamhetsbestämmelser på befintliga skolbyggnader 
för att skydda och bevara de kulturhistoriska värdena i området. 

Motivet bakom planen är att markanvändningen i gällande detaljplan för fastigheten Östansjö 
8:164 inte är aktuell sedan fastigheten avyttrats till privat ägo. 

FÖRENLIGHET MED 3, 4 och 5 kap. MILJÖBALKEN 
3 kap. Grundläggande bestämmelser för hushållning med mark- och 
vattenområden 

I 3 kapitlet anges att mark- och vattenområden ska användas för det eller de ändamål för vilka 
områdena är mest lämpade med hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. 
Användning som medför en ur allmän synpunkt god hushållning ska ges företräde.  

Planförslaget 

I Söderhamns kommun finns ett behov av nya bostäder. Planområdet ligger geografiskt bra till 
för medborgare som inte vill bo centralt men ändå ha närhet till exempelvis arbete, 
detaljhandel m.m. Detaljplanen innebär också att befintliga byggnader utnyttjas för ny 
användning och att ingen orörd mark tas i anspråk. Detaljplanen bedöms med bakgrund av 
ovan nämnda skäl vara förenligt med 3 kap. miljöbalken.  

4 kap. Särskild bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa 
områden 

Det fjärde kapitlet behandlar särskildbestämmelser för hushållning med mark och vatten för 
vissa utpekade områden. Turism och friluftslivets intressen ska särskilt beaktas vid bedömning 
av ingrepp i dessa områden.  

Planförslaget 

Detaljplanen berör inget område som är utpekat i 4 kap. MB. 

5 kap. Miljökvalitetsnormer och miljökvalitetsförvaltning 

I det 5 kap. anges att regeringen för vissa geografiska områden eller för hela landet får meddela 
föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt, om det behövs för att 
varaktigt skydda människors hälsa eller miljön eller för att avhjälpa skador på eller 
olägenheter för människors hälsa eller miljön. 

Planförslaget 

I Söderhamns kommun ligger luftföroreningar i genomsnitt under nivåerna för 
miljökvalitetsnormerna. Enligt översiktliga mätningar från Östra Sveriges Luftvårdförbund 
ligger årsmedelhalten av PM10 på cirka 10–15 ug/m3 och normvärdet är 40 ug/m3. 
Årsmedelhalten för NO2 ligger på 0–5 ug/m3 och normvärdet är 40 ug/m3.  

Krav på kartläggning och åtgärdsprogram av miljökvalitetsnormer för buller och gäller i 
dagsläget bara kommuner med mer än 100 000 invånare. Det finns dock regler om buller i 
såväl plan- och bygglagen som miljöbalken och förordningar som Söderhamns kommun måste 
förhålla sig till. 
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PLANDATA 
Lägesbestämning 
Planområdet är beläget i Östanbo ca 800 meter från Sandarne centrum och ca 10 kilometer 
från Söderhamns centrum. Planområdet avgränsas i öst av Östanbovägen och i norr av 
Nyhedsvägen samt Gussivägen. 

 

Planområdets avgränsning. 

Areal och nulägesbeskrivning 
Planområdet omfattar cirka 6 hektar. Planområdet, som till stor del är en tidigare skolgård, 
består mestadels av öppna ytor. Sedan skolan avvecklades har skötseln av både byggnader och 
friytor blivit eftersatt. Det finns en infart från Gussivägen samt en vändplan för 
lämning/hämtning framför huvudbyggnaden vid Östanbovägen. 

Markägoförhållanden 
De fastigheter som ligger inom planområdet är: Östansjö 8:202, 8:192, 8:164, 8:163, 8:135, 8:61, 
8:53, 8:3, 14:1, 43:4, 43:1, 29:1 och 30:1. Alla fastigheter är privatägda med undantag av Östansjö 
43:1 som ägs av Söderhamns kommun men omfattas av ett arrende och 8:202 som ägs av det 
kommunala bostadsbolaget Faxeholmen AB.  

Samtliga fastigheter i planområdet omfattas av byggnadsplan SA:6 förutom Östansjö 8:163 
som ligger strax utanför planområdet för SA:6. 
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Platsens historik 
På fastigheten Östansjö 8:164 har det sedan år 1898 när huvudbyggnaden uppfördes bedrivits 
skolundervisning. Från början var det endast huvudbyggnaden som uppfördes vilken var 
ändamål för folkskola. Det kompletterades år 1927 med ytterligare undervisningssalar samt en 
gymnastiksal omkring år 1926–27. I mitten av 1950-talet uppfördes två ytterligare byggnader i 
form av en skolbyggnad med undervisningssalar samt en matsal. När lärarbostaden i områdets 
norra del byggdes är osäkert. Den genomgick dock omfattande renoveringar och 
ombyggnationer i början av 1950-talet.  

Skolverksamheten lades ner år 2008 och fastigheten har med undantag av ett katthem i 
lärarbostaden stått tom sedan dess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

KOMMUNALA BESLUT  
Bygg- och miljönämnden gav i uppdrag 2018-11-28 § 98 till Bygg- och miljöförvaltningen att 
upprätta detaljplan för området.  Bygg- och miljönämnden gav i uppdrag 2020-09-29 § 62 till 
Bygg- och miljöförvaltningen att ställa ut förslaget på samråd. 
  
Miljökonsekvensbeskrivning  
En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats då planens genomförande inte bedöms 
medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 4 kap 34 §.  

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
Gällande detaljplan 
Gällande detaljplan för området är SA:6, förslag till byggnadsplan för delar av Östansjö by i 
Söderala socken, fastställd av länsstyrelsen 4 september 1959. Fastigheterna Östansjö 8:164, 
8:3 och 8:202 är i sin helhet planlagt som allmänt ändamål med en högsta byggnadshöjd på 
8,4 meter. Fastigheten Östansjö 14:1 är delvis planlagd som allmänt ändamål och delvis som 
bostadsändamål i fristående hus med högst två våningar.  

Äldre ritning på skolbyggnaden. 
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Fastigheten Östansjö 8:53 är planlagt för bostads- och handelsändamål i fristående hus med 
högst två våningar. Resterande fastigheter är planlagda för bostadsändamål i fristående hus i 
högst två våningar med en största exploateringsgrad på 1/6 av fastigheten. 

 
Avsnitt ur gällande byggnadsplan SA:6. 

Översiktliga planer 
Gällande översiktsplan antagen av kommunfullmäktige den 27 mars 2006 § 42 anger inte 
några specifika riktlinjer för det aktuella området. Detaljplanen bedöms dock stämma med 
översiktsplanen generella riktlinjer för bostadsbebyggelse. 

Den sammanlagda bedömningen är att detaljplanen bedöms överensstämma med den 
kommuntäckande översiktsplanen för Söderhamns kommun antagen av kommunfullmäktige 
den 27 mars 2006 § 42. 

Planområdet omfattas inte av några fördjupade översiktsplaner eller planprogram. 

Träbyggnadsstrategi 
Den 23 april 2018 antogs Söderhamns kommuns träbyggnadsstrategi där syftet är att göra 
Söderhamn till en av Sveriges ledande kommuner för hållbar byggnation, hållbar 
samhällsplanering och vårdande av kulturarv. I varje detaljplan ska prövning ske huruvida det 
är lämpligt att bygga i trä eller inte på varje specifik plats. Anses det inte vara lämpligt bör en 
motivering ges. 

Det går inte att i detaljplan reglera valet av byggnadsmaterial. En detaljplan kan däremot 
reglera vilken typ av fasadmaterial som får användas. Det aktuella planområdet består, 
förutom skolan, av äldre villabebyggelse med varierande utformning och utseende. Bygg- och 
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miljöförvaltningen anser därför att det inte är lämpligt att specificera endast ett material för 
fasader. Söderhamns kommun ser dock positivt på användandet av trä inom detaljplanen. 

Bygg- och miljöförvaltningen bedömer därför att detaljplanen uppfyller intentioner i 
träbyggnadsstrategin. 

Bostadsförsörjningsprogram 2017–2026 
Syftet med kommunens bostadsförsörjningsprogram är att uppnå en långsiktigt hållbar 
boendemarknad för alla grupper i samhället. Fram till 2026 är målet att bygga 500 bostäder. 
För att uppnå en långsiktig fungerande bostadsmarknad har fem strategier tagits fram. 
Strategierna är en integrerad bostadsmarknad, en tillgänglig bostadsmarknad, en levande 
bostadskommun i hela kommunen, effektiv samhällsplanering och kommunikation och 
Söderhamn som bostadsort – regionen som arbetsmarknad. 

Planen bedöms stämma in väl med bostadsförsörjningsprogrammets intentioner och är en del 
i kommunens mål för att nå 500 bostäder. 

Miljöbedömning (MB 6 kap.) 
En behovsbedömning har upprättats för att avgöra om planens genomförande kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning har inte upprättats då 
planens genomförande inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan enligt PBL 4 kap. 34 §. 
Länsstyrelsen delar denna uppfattning. Se sammanfattning av behovsbedömningen på 
försättssida 3. 

Skydd av områden, strandskyddsområde (MB 7 kap. 13–18 §) 
Planområdet omfattas inte av strandskydd enligt miljöbalken 7 kap. 

Riksintressen 
Planområdet omfattas inte av något riksintresse. 

 

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 
Miljö, Mark och Vegetation 
Inga intresseområden vad gäller flora, fauna eller rödlistade arter finns registrerade. 
Planområdet omfattas inte av skydd enligt och är inte beläget inom område som bedömts som 
ekologiskt särskilt känsligt i kommunens översiktsplan. 

Skogsdungen ligger förhöjt i förhållande till resterande delar som är relativt flackt. De flacka 
delarna, som är en del av den gamla skolgården består mestadels av grus- och gräsytor. De 
hårdgjorda ytorna utgörs främst av infartsvägen och parkeringsplatser. Skogsområdet består 
mestadels av tallskog med enstaka lövträd. Övriga delar av planområdet består villatomter.  

Planförslaget 

Planförslaget kommer innebära att bostäder möjliggörs på i stort sett hela den gamla 
skolgårdens yta. Andelen öppna ytor kommer således minska inom detaljplaneområdet.  
Skogsdungen kommer att vara kvar i sin nuvarande utbredning.  

Planbestämmelser 
 NATUR 

Användningen NATUR används för att reglera naturmark som exempelvis grön- och 
skogsområden. NATUR används för friväxande grön- och skogsområden som inte är anlagda 
och inte kräver någon särskild skötsel eller underhåll.  
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Bebyggelse 
På fastigheten Östansjö 8:164 finns fem byggnader. Den äldsta byggnaden är den ursprungliga 
skolbyggnaden som färdigställdes år 1902. Skolbyggnaden kompletterades år 1927 med 
gymnastiksalen. De övriga byggnaderna är en tidigare lärarbostad samt två senare 
tillbyggnader som i denna planbeskrivning benämns tillbyggnad 1 och 2. 

 

 

1. Lärarbostad, 2. Huvudbyggnad, 3. Gymnastiksal, 4. Tillbyggnad 1, 5. Tillbyggnad 2. 

Huvudbyggnaden och gymnastiksalen har en ljusbrun putsfasad med vita knutar och foder. 
Båda byggnaderna har sadeltak klätt med rött tegel. Huvudbyggnaden är i två plan och har en 
nockhöjd på 11,4 meter. Gymnastiksalen har en nockhöjd på omkring 9,5 meter fördelat på två 
plan. Byggnaden är delad i två byggnadskroppar. 

Tillbyggnad 1 och 2 uppfördes omkring år 1955. Båda byggnaderna har gul tegelfasad och 
sadeltak klätt med rött tegel. Tillbyggnad 1 är i ett plan och har tidigare använts som matsal. 
Tillbyggnad 2 är uppdelad i två byggnadskroppar varav den ena delen är ett plan och den 
andra delen två plan. Tillbyggnad 2 användes tidigare som undervisningslokaler. 

 



  B-2018-589 

SÖDERHAMNS KOMMUN 

Bygg- och miljöförvaltningen 

Kungsgatan 6, 820 80 Söderhamn 

0270 – 750 00 

Kundtjänst@soderhamn.se 

7 

 

 

Huvudbyggnaden sett från Östanbovägen. 

 

Gymnastiksalen sett från skolgården. 
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Tillbyggnad 1. 

 

Tillbyggnad 2. 
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Lärarbostaden sett från Östanbovägen. 

I den norra delen av fastigheten finns den tidigare lärarbostaden som under en kort period 
även fungerade som katthem. Lärarbostaden är en 1 ½ plans villa med fasad av gråmålad 
locklistpanel och rött lertegel som takbeklädnad. Den gamla lärarbostaden bedöms inte ha 
något större kulturhistoriskt värde och kommer inte förses med något skydd i detaljplanen. 
Övrig bebyggelse i planområdet består av befintlig villabebyggelse i varierande storlek och 
utformning.  

Ny bebyggelse 

För att värna om platsens kulturhistoria kommer de äldre skolbyggnaderna att förses 
varsamhetsbestämmelser (k1 och k2) gällande volym, proportioner och fasadmaterial. De 
byggnader som avses i varsamhetsbestämmelserna är endast huvudbyggnaden och 
gymnastiksalen. För befintlig villabebyggelse inom planområdet kommer endast förändringar 
som ökar byggrätterna att ske.  

Detaljplanen innebär att delar av den tidigare skolgården på Östansjö 8:164 som i gällande 
detaljplan anger markanvändningen A – allmänt ändamål planläggs för bostadsändamål. 

Planförslaget möjliggör en blandad bebyggelse i form av större enbostadshus, mindre 
enbostadshus och/eller par- rad- och/eller kedjehus. I den västra delen kan både enbostadshus 
samt par- rad- och/eller kedjehus uppföras medan det på resterande delar av planområdet 
endast får uppföras enbostadshus som friliggande villor.  
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Planbestämmelser 

 Bostäder 

Användningen möjliggör att området kan bebyggas med bostäder. Användningen innebär 
boende med varaktig karaktär och i detta fall avses både friliggande enbostadshus samt par- 
kedje- eller radhus. I användningen ingår även bostadskomplement av olika slag, så som 
garage, carport, cykelförvaring, miljöhus och lekplats. 

e1 – Största byggnadsarea i procent av fastighetsarean inom egenskapsområdet, per 
fastighet 

d1 – Minsta tillåtna fastighetsstorlek i kvadratmeter 

f1 – Endast friliggande villor 

f2 – Endast enbostadshus 

p1 – Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns 

p2 – Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från fastighetsgräns 

Högsta nockhöjd i meter 

   Minsta takvinkel i grader 

k1 – Byggnadernas karaktärsdrag vad gäller volym, proportioner och fasadmaterial ska 
bibehållas 

k2 – Fönster ska till form, indelning och proportioner bibehållas till sin utformning 

 

Service 
Ett visst utbud av basservice i form av livsmedelsbutik, bensinmack och postservice finns i 
Sandarne centrum, ca 1 km från planområdet. I Sandarne finns även närmaste förskola med 
plats för ca 70 barn. Övrig service som t.ex. bibliotek, sjukvård och bredare utbud av handel 
finns i omkringliggande orter, framförallt Söderhamn. 

Planförslaget 

Planförslaget bedöms inte påverka utbudet av service i området mer än att det ökar 
kundunderlaget för befintlig service i närheten av planområdet. 

Geotekniska förhållanden 
I planområdet finns tre olika jordarter. I de nordöstra delarna, vid befintliga skolbyggnader, är 
postglacial sand dominerande. Jordarterna i resterande delar av planområdet är lera/silt och 
morän.   

Planförslaget 

Inga geotekniska utredningar har genomförts på området. En geoteknisk utredning skall 
föregå ny byggnation och anses inte behövas eftersom marken redan är ianspråktagen och till 
viss del bebyggd. 
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Buller 

Planområdet ligger i utkanten av Östanbo och trafiken i området bedöms vara begränsad och 
består nästan uteslutande av boende omkring planområdet eller söderut på väg 635. Tung 
trafik i området består endast av kollektivtrafik, vilken passerar området två gånger per dag.  

Norr om planområdet ligger den tidigare militära flygflottiljen (F15) som numera heter 
Hälsinge Airport. Sedan år 2011 används flygplatsen endast för privatflyg, ambulansflyg och 
taxiflyg. Det finns således ingen reguljärtrafik vid flygplatsen. Vid enstaka tillfällen kan 
eventuellt passerande flygplan överskrida maxgränsen för omgivningsbuller.  

På Hälsinge Airports område har även Söderhamns motorklubb (SMK) sin verksamhet. 
Verksamheten består av olika typer av motorsport. En bullerutredning som gjordes 2010-05-31 
av ÅF visar att riktlinjerna för maxnivån kan överstigas vid enstaka tillfällen när större 
tävlingar arrangeras.  

Planförslaget 

Detaljplanen kommer att generera mer trafik i närområdet. Planförslaget bedöms skapa cirka 
15–25 nya bostäder och trafikökningen bedöms inte påverka trafikbullret nämnvärt eftersom 
trafiken mestadels kommer att med låg hastighet inom bostadsområdet. 

Buller i området bedöms med hänsyn till ovan nämnda skäl inte riskera att överstiga 
riktlinjerna för buller i förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggande (2015:216).  

Radon 

Söderhamns kommun utgör högriskområde för markradon och ny bebyggelse skall utföras i 
radonsäkert utförande. För ett tillåtande av ett annat utförande krävs mätningar i mark eller 
annan dokumenterad undersökning som styrker detta. 

Planförslaget 

Ansvaret för att bedöma den faktiska radonrisken på varje byggplats och vidta tillräckliga 
skyddsåtgärder åligger fastighetsägaren. 

Fornlämningar 
Inga kända fornlämningar finns inom planområdet. Vid påträffande av lämningar skall arbetet 
omedelbart stoppas och Länsstyrelsen kontaktas. 

Lek och rekreation 
Ingen större allmän lekplats finns belägen i närområdet. Eftersom stora delar Östansjö 8:164 är 
en gammal skolgård finns förutom stora öppna ytor bland annat fotbollsmål, basketkorg och 
bollplank. Redskapen bedöms p.g.a. bristande underhåll vara i dåligt skick. Ett genomförande 
av detaljplanen innebär sannolikt att redskapen på skolgården försvinner. Närmaste badplats 
finns vid Stenö Camping som ligger cirka 3 km nordost om planområdet. 

Planförslaget 

Ingen ny lekplats finns angiven i planförslaget, lekplats är dock ett bostadskomplement och 
det är fullt möjligt att anordna en lekplats inom bostadsanvändningen. Detaljplanen medger 
genom regleringar om fastighetsstorlek och exploateringsgrad generösa friytor inom 
respektive fastighet. Förutom att planområdet även reglerar naturmark för att bevara 
skogsdungen ligger planområdet ligger även i utkanten av bebyggelseområdet och tillgången 
till naturområden är god. 
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Vattenområden och strandskydd 
Inga vattenområden är belägna inom planområdet. Dalbäcken är närmaste vattenområde och 
beläget ca 300 meter söder om planområdet. Planområdet omfattas inte av strandskydd 
enligt Miljöbalken 7 kap. 13–14 §§. 

 

GATOR OCH TRAFIK 
Gatunät, gång- och cykel- och mopedtrafik 

Området avgränsas av Gussivägen och Nyhedsvägen i norr samt av Östanbovägen i öst, 
samtliga vägar har en hastighetsgräns på 40 km/h. Gussivägen och Nyhedsvägen har en 
vägbredd på ca 5 meter och saknar separata gång- och cykelvägar. Östanbovägen har en 
vägbredd på ca 6 meter och saknar även den separata gång- och cykelvägar. Samtliga vägar har 
belysning. 

Planförslaget 

Planförslaget kommer inte att påverka befintliga vägar mer än att ytterligare trafik tillkommer. 
Inom planområdet kommer en ny väg med infart från Gussivägen att skapas, exakt utformning 
av vägen reglas inte i detaljplanen.  

Kollektivtrafik 

Närmaste busshållplats är Östanbo skola som ligger i anslutning till planområdet, vid 
gymnastiksalen. Hållplatsen Östanbo skola trafikeras av linje 63 som går mellan Söderhamn – 
Stugsund – Sandarne. Linje 63 har tre avgångar dagligen från Östanbo skola.  

Närmaste busshållplats med mer frekventa avgångar är Körsbärsvägen, cirka 450 meter nordost 
om planområdet som trafikeras av linje 64 som går mellan Holmsveden – Skog – Bergvik – 
Söderhamn – Ljusne – Vallvik. Linje 64 går kontinuerligt under vardagar och en gång i timmen 
på helger.  

Planförslaget 

Planförslaget kommer inte att påverka tillgången till kollektivtrafiken i området. 

Parkering, angöring och utfart 

Parkeringsytor för de nya bostäderna samt för eventuellt vandrarhem/hotell på fastigheten 
Östansjö 8:164 anordnas inom kvartersmark. Övriga fastigheter är villabebyggelse där 
parkering anordnas inom respektive fastighet. Cykelparkering för flerbostadshus anordnas 
inom kvartersmark. 

Detaljplanen kommer inte att innebära att några nya utfarter skapas. För de nya bostäderna på 
fastigheten Östansjö 8:164 kommer befintlig utfart till Gussivägen att användas. 
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KONSEKVENSER 
Landskaps- och stadsbild 
Ett genomförande av planen i sin helhet kommer att resultera i att bebyggelsen inom 
planområdet ökar, vilket oundvikligen förändrar landskapsbilden. Eftersom den nya 
bebyggelsen lokaliseras till skolgården, som omges av natur- och grönområden, anses inte 
förändringen vara av sådan betydelse att landskapsbilden påverkas negativt.  

Stora delar av området för ny bebyggelse som för nuvarande är ovårdat och vildbevuxet 
kommer vid ett genomförande av planen att skötas om och underhållas vilket kan ha positiva 
effekter på landskapsbilden. De gamla skollokalerna utmed Östansjövägen kommer vid 
exploatering att rustas upp vilket kommer ge positiva effekter på stadsbilden. 

Tillgänglighet 
Tillgängligheten inom planområdet kommer att öka då nya bostäder eller annan ny 
verksamhet och uteplats ska uppfylla Boverkets byggreglers (BBR) krav på tillgänglighet.  

I omkringliggande område kommer inga förändringar som kommer att påverka 
tillgängligheten att ske. 

Trygghet 
Ett genomförande av detaljplanen skulle bidra till att skapa mer liv och rörelse i ett område 
som för nuvarande står tomt och övergivet. Skolbyggnaderna som vid upprepade tillfällen 
utsatts för vandalisering och förstörelse skulle rustas upp och utnyttjas, vilket skulle minska 
närvaron av obehöriga på området. Även skolgården som en längre tid har stått ovårdad och 
vildbevuxen och kan upplevas som otrygg skulle vid ett genomförande av planen rustas upp 
och bidra till att öka den upplevda tryggheten i området. 

Jämlikhet 
Detaljplanen bedöms påverka jämlikheten positivt. Eftersom den nya bebyggelsen delvis 
kommer att bestå av lägenheter skapas ett utbud av bostäder i olika upplåtelseformer vilket 
ökar utbudet för olika samhällsklasser. Detaljplanen tillskapar nya bostäder utanför 
centralorten vilket bedöms vara positivt för möjligheten att kunna bo i hela kommunen.  

Barn 
Planen påverkar barnperspektivet på ett positivt sätt eftersom det ger barnfamiljer möjlighet 
att bosätta sig på platsen. För elever boende i Östanbo och inom planområdet ligger Sandarne 
skola närmast. Skolan har verksamheter för förskole-, låg- och mellanstadieelever. Skolskjuts 
erbjuds idag för elever boende i Östanbo. 

Sociala konsekvenser 
De nya bostäderna innebär en förtätning av den befintliga bebyggelsen samtidigt som de 
skapar ett utbud av bostäder i olika upplåtelseformer. Detta skapar möjlighet till integrering 
samt möjlighet att bo kvar i samma bostadsområde under olika skeden av livet. 

Ekonomiska konsekvenser 
Detaljplanens genomförande kommer i sig inte direkt innebära några ekonomiska 
konsekvenser för Söderhamns kommun.  

Samhällsekonomiska konsekvenser  
Samhällsekonomiskt är det positivt att byggnader som idag inte används får ny användning. 
Fler boende i Söderhamns omnejd bedöms också ha positiva ekonomiska effekter både för 
Söderhamns kommun och verksamhetsutövare. 
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TEKNINSK FÖRSÖRJNING 
Vatten och avlopp  
Planområdet omfattas av kommunalt vatten och avlopp, befintliga ledningar för kommunalt 
vatten och avlopp finns framdraget till befintliga byggnader. Nya byggrätter kommer att 
anslutas till kommunalt VA genom befintliga ledningar. 

Dagvatten  
I enlighet med Söderhamn kommuns strategi En hållbar dagvattenhantering bör dagvatten i så 
stor utsträckning som möjligt omhändertas inom fastigheten istället för att ledas ner i det 
kommunala nätet. Hantering av dagvatten sker genom följande strategier: 

• Ökad infiltration 
• Ökad interception 
• Retention (kvarhållning) 
• Minimerande av impermeabla (ogenomträngliga) ytor 
• Nyttjande av naturliga avrinningsvägar 
• Återställande och förbättrande av den naturliga vattencykeln 

Planområdet består i nuläget av mestadels permeabla ytor och ett genomförande av planen 
skulle öka andelen icke permeabla ytor. Dagvattenstrategin kommer vara vägledande i 
utformningen av utomhusmiljön i form av exempelvis rekommendationer att grusa 
parkeringsytor istället för att asfaltera. 

Värme, el, avfall och tele 
Fastigheten är ansluten till Söderhamn Näras fjärrvärmenät samt till tele- och bredbandsnätet. 
Området omfattas av kommunal renhållning. 

 

ADMINISTRATIVA FRÅGOR 
Tidplan 
Planen handläggs med normalt förfarande och beräknas kunna vinna laga kraft under kvartal 
ett år 2021.  
Huvudmannaskap 
Planområdet kommer i sin helhet att vara under enskilt huvudmannaskap. 

Ansvarsfördelning 
Kommunen ansvarar genom Söderhamn Nära AB för iordningställande och underhåll av 
bredband, vatten och avlopp, spillvatten, fjärrvärme och el för distribution. 

Fastighetsägare ansvarar för iordningsställande av kvartersmark samt svarar för inhämtande 
av samtliga för byggnationen erforderliga tillstånd. 
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR 
Genomförandetid 
Detaljplanens genomförandetid är satt till 5 år efter att detaljplanen vunnit laga kraft. 

Efter genomförandetidens utgång är kommunen inte längre skyldig att kompensera 
fastighetsägaren vid exempelvis ändring av detaljplan. 

Fastighetsbildning och arrenden 
Ingen fastighetsbildning sker på grund av detaljplanens genomförande. 

 

ÖVRIGT 
Medverkande tjänstemän 

David Jansson, planingenjör 

Marcus Sandbäck, planingenjör 

Jonas Ryberg, chef Plan- och GIS- enheten 

 

 


