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Planhandlingar 

Detaljplanen består av följande handlingar: 

- Planbeskrivning 
- Plankarta 
- Behovsbedömning 
- Samrådsredogörelse 
- Utlåtande  

Allmänt om detaljplaneprocessen  

En detaljplan är ett juridiskt dokument, som regleras genom Plan- och bygglagen (PBL) och tillämpas 

när förändringar av markanvändning och bebyggelse behöver ske i ett sammanhang. Den 

övergripande principen för en detaljplan är att ställningstagande till mark- och vattenanvändningen 

ska ske mot bakgrund av vad som från allmän synpunkt sett är en lämplig utveckling. Mark får tas i 

anspråk för att bebyggas endast om den från allmän synpunkt är lämpligt för ändamålet.  

En detaljplan ska också tillgodose både lokala, regionala och nationella mål och lagar. När man tar 

fram en detaljplan sker detta i samråd med länsstyrelsen, berörda myndigheter, föreningar och 

enskilda som har ett väsentligt intresse avseende aktuell detaljplan. Samtliga synpunkter som 

inkommer sammanställs, kommenteras och vägs in i planprocessen.   

Detaljplanen för Södra skolan handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen 

(PBL). Vilket innebär att när ett förslag är framtaget så sker ett samråd där samtliga intressenter ges 

tillfälle att yttra sig om planförslaget. När det reviderade planförslaget är bearbetat sker en 

granskning innan antagande av förslaget.  

Tidplanen för detaljplanearbete kan variera kraftigt i längd beroende på händelseutvecklingen med 

utredningar och samrådsprocess. En detaljplan vars arbete flyter på relativt obehindrat kan förväntas 

ta ungefär ett år. 
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1. Inledning 

1.1  Planens syfte och huvuddrag 

Syftet med detaljplanen för södra skolan är att möjliggöra för en mer flexibel och blandad 
markanvändning för skola, bostäder och centrumverksamhet (t.ex. handel och kontor) och skapa en 
säkrare trafiklösning för gång- och cykeltrafikanter till och från planområdet. Befintlig bussangörning 
väster om Södra Skolan försvinner. All bussangöring kommer i stället att ske söder om Hotellet och 
Södra Skolan. 
 
Utöver ovanstående är syftet med planläggningen även att aktualitetspröva och modernisera 
planbestämmelser, markanvändning och verka för attraktivitetshöjande åtgärder inom planområdet. 
 

Bakgrund 
Flera förhållanden har ändrats sedan tillkomsten av den nuvarande detaljplanen. T.ex. har 
bussterminalen i stort försvunnit och trafikeras i nuläget enbart av långtursbussar och en stor del av 
parkeringsbehovet för bussterminalen har försvunnit. Södra Skolan har sedan nedläggning av 
skolverksamhet 1978 bestått av flera olika verksamheter med en större parkeringsplats framför 
skolbyggnaden och är i behov annorlunda attraktivtetshöjande åtgärder och annan användning än 
vad som anges i nuvarande detaljplan.  
 
I investeringsplanen för 2015-2019 finns ett ärende om att rusta och omvandla lokalerna i Södra 
Skolan till fullvärdiga skollokaler. Ärendet har godkänts i kommunstyrelsen och i kommunfullmäktige. 
Intentionen är även att prova möjligheterna, att på sikt, kunna omvandla fastigheten till kontors- och 
utbildningslokaler.  
 
Behovet av undervisningslokaler i centrala Edsbyn är mycket stort. Södra skolan har till viss del 
förfallit och bidra inte till att göra Edsbyn mer attraktivt för besökare och invånare. Dock är det 
centrala läget mycket attraktivt för skollokaler och framtida kontors- och utbildningslokaler. En 
omvandling av Södra Skolan till skolverksamhet innebär därför att en ny detaljplan krävs för området. 

1.2  Samrådets syfte 

Syftet med samrådsskedet är att presentera planförslaget och de tankar och idéer som finns för 
befintliga och nya verksamheter inom planområdet samt att få in synpunkter på förslaget som kan 
verka kvalitetshöjande på detsamma. 

1.3  Planområdet 

Planområdet ligger i Edsbyns centrala delar, strax norr om järnvägen. 
Planområdet avgränsas i väster av Västergatan/Gamla Faluvägen, i söder av järnvägsområdet och i 
öster av Långgatan. 

1.4  Markanvändning 

Inom planområdet ligger Hotell Edsbyn, centrumhuset med detaljhandel samt Södra skolan. 

1.5 Areal 

Planområdet är cirka 1,6 ha stort. 
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1.6 Markägoförhållanden 

Stora delar av marken inom planområdet ägs idag av Ovanåkers kommun förutom centrumhuset 
som har en privat fastighetsägare Robbington förvaltning AB. 
 

2. Förenligt med 3,4 och 5 kap miljöbalken 

Detaljplaneförslaget medför god hushållning med mark- och kommunaltekniska resurser, ingen 
påverkan på riksintressen och medför inte att miljökvalitetsnormer för luft eller vatten överskrids. 
Planförslaget bedöms därmed vara förenligt med 3, 4 och 5 kap miljöbalken. 

2.1 Behovsbedömning och ställningstagande om betydande miljöpåverkan 

Kommunens bedömning är att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas medföra sådan 
betydande miljöpåverkan på miljö, hälsan eller hushållningen med mark och vatten att en separat 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Konsekvenser och förebyggande åtgärder av 
eventuell påverkan beskrivs i planhandlingarna. T.ex. bör fokus vara att reglera och beskriva 
kulturmiljön i detaljplanen. 
 
Ett genomförande av planen antas inte medföra sådan betydande miljöpåverkan på miljö, hälsan 

eller hushållningen med mark och vatten att en miljöbedömning enligt plan- och bygglagen (PBL) 4 

kap 34 § krävs. Bedömningskriterierna i Bilagorna 2 och 4 i Förordningen 1998:905) om 

miljökonsekvensbeskrivning ligger till grund för behovsbedömningen. 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att detaljplanen inte medför betydande miljöpåverkan i 

sitt yttrande om behovsbedömningen (2015-04-13). Under förutsättning att den planerade 

restaureringen inte innefattar omfattande ombyggnationer och att de kulturhistoriska värdena 

respekteras och skyddas även i den kommande detaljplanen.  

3. Tidigare ställningstagande 

3.1 Översiktsplan, ÖP 2000 

Översiktsplanen 2000 för Ovanåkers kommun anger att planområdet är beläget inom område för 
samlad bebyggelse. 

3. 2 Tätortsplan för Edsbyn 

I tätortsplanen för Edsbyn (1991) är planområdet markerat som förändringsområde för 
centrumverksamhet, C2. I tätortsplanen finns planer på att vid Södra Torget förnya och utveckla den 
offentliga miljön med torg, trottoarer, grönytor och vegetation inom en tio-årsperiod från 
dokumentets framtagande. Den nya detaljplanen för Södra Skolan antas inte påverka 
ställningstagandena i tätortsplanen för Edsbyn.  

3.3 Detaljplaner 

Södra skolan ingår i detaljplanen ”Södra Torget” och genomförandetiden för detaljplanen gick ut 
2007. I detaljplanen finns användningarna huvudgata, lokalgata, parkering (på allmän platsmark), 
park, torg, bostäder (med handel i bottenvåning), centrum, handel, parkering (på kvartersmark) samt 
bussterminal. Södra Skolan har i gällande detaljplan användningen centrumändamål i två våningar, 
med egenskapsbestämmelsen q för särskilt värdefull bebyggelse. Centrumhuset och Edsbyns hotell 
är i gällande detaljplan reglerat med handels- och centrumändamål. Här varierar våningsantalet i 
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detaljplanen mellan en och fyra våningar. Det som i detaljplanen är reglerat med parkändamål utgörs 
av en mindre grönyta som är bevuxen med 10-talet björkar. 
 
2013 gjordes ett tillägg till planbestämmelser och upphävande av tomtindelningar inom Edsbyns 
stadsplanelagda områden. 2013-07-19 vann beslutet om tillägg till detaljplan laga kraft. 

3.4 Skydd 

Riksintressen 

Planområdet berör inte något riksintresse. 

Kulturmiljö 

Södra Skolan är i nuvarande detaljplan utpekat med egenskapsbestämmelsen q som avser särskilt 
värdefull bebyggelse. Enligt kommunens kulturmiljöprogram utgörs byggnadens värdefulla 
beståndsdelar och karaktär av beige puts, vissa vitmålade fönster, entréparti, tvåkupigt lertegel. 
Byggnaden är ett arkitektritat skolhus, uppfört under 1920-talet, och är det enda i sitt slag i Edsbyn.  
Principen för urvalet till särskilt värdefull bebyggelse utgörs av kategorin välbevarade hus med 
offentlig funktion från tiden fram till omkring 1940, t.ex. skolor och affärshus. Enligt kommunens 
kulturmiljöprogram får dessa byggnader inte förvanskas. Kommunen ska verka för att dessa 
byggnader bevaras, bland annat genom att ge dem beteckningen Q i byggnadsplanen.  
 
Byggnadsvolymen är harmoniskt avslutad varför inga tillskott eller utbyggnationer kopplat till 
byggnaden bör göras. Ett bevarande och underhållande av befintlig byggnad med dess material och 
utseende kan verka karaktärsbyggande och historiebeskrivande för tätorten och kommunen i sin 
helhet, samtidigt som möjligheten finns för andra verksamheter än skola kan etableras, t.ex. kontor.  
 
Planarbetet kommer inte innebära att byggnadens kulturhistoriska värde riskerar att påverkas 
negativt. Istället regleras i detaljplanen att hänsyn ska tas till skolbyggnaden genom att 
varsamhetsbestämmelse ska gälla för skolbyggnaden. Förslagen planbestämmelse lyder enligt 
följande: 
 

k1 - Befintlig kulturhistoriskt värdefull skolbyggnad som ska bibehålla sin ursprungliga 
karaktär med avseende på volym, proportioner, indelning, material och materialbehandling, 
färgsättning samt detaljeringsnivå. Taket skall ha rött lertegel. 

 
Inom planområdet finns enligt Riksantikvarieämbetets fornminnesregister ett registrerat fornminne 
kategoriserat som en övrig kulturhistorisk lämning. Den kulturhistoriska lämningen utgörs av två 
skafthålsyxor och fyndplatsen är belägen på parkeringen väster om skolbyggnaden.  
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4. Förutsättningar och förändringar 

4.1 Mark och natur 

Stadsbild 

Detaljplanen medför reglering av befintlig bebyggelse samt en förändring av stadsbilden. 
Varsamhetsbestämmelse införs i detaljplaneförslaget för Södra skolan vilket underlättar för ett 
bevarande av kulturmiljön på platsen samt den historiska stadsbilden. En höjning av våningsantalet 
till tre till fyra våningar för bebyggelsen längs Långgatan samt ett införande av bostadsändamålet kan 
om de genomförs påverka stadsbilden ur en positiv synpunkt. Kompletterande bebyggelse kan ske 
även på skoltomten, dock inte framför Södra skolan med hänsyn till byggnadens kulturvärde. 
Områden som inte får bebyggas framför skolan är markerade på plankartan med (prickmark). 

4.2 Geotekniska förhållanden 

Markföroreningar 

Det finns inga kända markföroreningar i planområdet.  

Radon 

Området ligger inte inom riskområde för radon. Grundläggning bör ändå ske med radonsäkert 
byggnadssätt.  

4.3 Bebyggelseområden 

Befintlig bebyggelse 

Södra Skolan är i nuvarande detaljplan utpekat med egenskapsbestämmelsen q som avser särskilt 
värdefull bebyggelse. Byggnaden är ett arkitektritat skolhus, uppfört 1920-tal, och är det enda i sitt 
slag i Edsbyn. Se vidare beskrivning under rubriken kulturmiljö. 
 

 
Södra skolan, Foto: Ramböll 
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Centrumhuset är en etablering med varierande bebyggelse där en äldre byggnad är placerad i hörnet 
av korsningen av Långgatan och Gamla Faluvägen. Byggnaden är utförd i två våningar med sadeltak 
och med rött tegel på bottenplanet och ljusbeige puts på andra våningen.  Byggnadens äldsta delar 
har i huvudsak kvar formspråket bevarat med stora skyltfönster, en smal långsträckt balkong längs 
gatufasaderna och sadeltak. Till det tidstypiska formspråket bidrar inte minst två stora neonskyltar. 
Mot parkeringen på ytan väster om den äldre byggnaden finns en lägre byggnad om en våning som 
inrymmer gatukök samt detaljhandel. Byggnaden är utförd med platt tak med en bård av korrugerad 
blåmålad plåt. Byggnaden är stor till ytan och sammankopplar även den äldre byggnaden med 
bebyggelsen längre söderut längs Långgatan och närmast hotell Edsbyn. 
 
Hotell Edsbyn inryms i två byggnadskroppar där den ena delen är utförd med ljusröda putsade 

betongelement i tre våningar, med en delvis indragen fjärde våning mot Långgatan. Den andra 

byggnadskroppen är vit och rosafärgad träfasad som sträcker sig längs Långgatan och längs 

parkeringen i söder.  

 

 

Hotellbyggnad och centrumhuset, Foto: Ramböll 

Mellan Södra skolan och bussterminalen finns en byggnad uppförd i souterräng som delvis innehåller 
verksamheten Voxnadalens fria församling. Byggnaden är uppförd i skär kulör och med puts utanpå 
en tegelfasad samt bruna betongtakpannor på taket. Över entrén mot Södra skolan finns ett vitt 
skärmtak som vilar på vitmålade pelare. 
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Byggnad i suterräng, Foto: Ramböll 

Planerad byggelse/användning inom planområdet 

Planarbetet är i huvudsak initierat med anledning av att kommunen vill kunna utveckla 
skolverksamheten inom området. Kommunen vill när man ändå gör en planändring möjliggöra för 
ytterligare exploatering och andra verksamheter i detta centrala läge i Edsbyn. Detaljplanen kommer 
därför vara mer flexibel än befintlig detaljplan så att verksamheten skall kunna förändras över tid. All 
verksamheter som har tillåts i gällande plan kommer att tillåtas i den nya planen. 
 
Detaljplanen befäster i princip användningen från gällande plan. Skillnaden mot gällande detaljplan 
är att skoländamål (s), bostadsändamålet (B), läggs till i detaljplaneförslaget och att (C) ersätter H. 
Dessa förändringar ger en ökad funktionalitet över tid inom planområdet. Att tillåta bostäder ses av 
kommunen som strategiskt viktigt, ur ett längre tidsperspektiv, då bostadsändamålet möjliggör en 
ökad funktionsblandning i tätortens centrala delar.  
 
Våningsantalet höjs till att omfatta maximalt tre till fyra våningar (III)-(IV) för samtliga byggnader 
utom skolbyggnaden där två våningar (II) fortfarande föreslås gälla. Dessutom har delar av 
prickmark tagits bort och byggrätten har utökats. 
 
Då befintlig skolbyggnad är bevarandevärd föreslås den skyddas med varsamhetsbestämmelsen (k1) 
som syftar till att bibehålla byggnadens arkitektoniska form och uttryck, se vidare under rubriken 
kulturmiljö. Byggnadsvolymen är harmoniskt avslutad varför inga tillskott eller utbyggnationer 
kopplat till byggnaden bör göras, området framför skolbyggnaden får därför inte bebyggas 
(prickmark) 

4.5 Offentlig- och kommersiell service  

Idag står Södra skolan tom och användingen inom gällande detaljplan är centrumändamål. Offentlig 
service (med inriktning på skolverksamhet) och centrumändamål kan utvecklas efter planens 
genomförande i Södra skolan t.ex. ungdoms- och vuxenutbildning (SFI samt distansstuderande) samt 
centrumändamål (t.ex. kontor mm). 
 
Bebyggelsen längs Långgatan består av kommersiella verksamheter med handel och hotell och 
användningen inom gällande detaljplan är centrumändamål samt handel. En förändring av 
användningen inom planområdet möjliggör fortsättningsvis handel, kontor och övrig kommersiell 
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service inom centrumändamålet. Förslag till detaljplan medger ett högre våningsantal, maximalt fyra 
våningar, samt en utökning av byggrätten söderut och in mot kvarteret där inlastning sker idag. 

4.6 Friytor 

Andelen fri- och rekreativa ytor inom planområdet är i dagsläget få och inte särskilt väl anpassade för 
skoländamål. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra skoländamål och i detta ligger även att 
utveckla en skolgård i enlighet med framtida skolverksamheter.  

4.7 Vattenområden 

Dagvatten 

Detaljplanen kommer inte att inbära någon ökning av hårdgjorda ytor utan dessa avses istället 
minska. Istället avses en skolgård utvecklas där en ökad mängd grönyta ingår inom planområdet. 
Stora delar av området är redan utbyggt med dagvattensystem av traditionell typ. 

4.8 Gator och trafik 

Fordonstrafik och utfarter 

Idag finns in- och utfarter till planområdet från Gamla Faluvägen samt från Långgatan. De två in- och 
utfarterna från Gamla Faluvägen angör dels parkering framför Södra skolan och dels parkering vid 
centrumhuset. Parkering är även tillåten längs Långgatan samt i planområdets södra del. Bussar 
(primärt långbussar) angör bussterminalen i planområdets södra del från Långgatan, närmast den 
gamla stationsbyggnaden. 
 
Planen ska medverka till att trafiksituationen till och från planområdet förbättras. Förslagsvis kan 
infarten till Södra skolan och centrumhuset samordnas i ett enkelriktat parkeringsplatsområde med 
ny gemensam infart vid befintlig infart från Gamla Faluvägen. Ny utfart skulle därmed bli vid befintlig 
in- och utfart till centrumhuset. För att spara yta och maximera antalet parkeringsplatser föreslås 
snedställda parkeringsplatser. Då planområdet utvecklas med friytor och skolgård med en mer 
allmän parkkaraktär tas befintliga parkeringar framför skolan bort. Bedömning är att är att 
närliggande parkeringsplatser kan ersätta de borttagna parkeringsplatserna. Möjligheter finns även 
till att bygga ut nuvarande parkeringsplats på norra sidan av gamla Faluvägen. Detaljplanen medger 
även parkeringsplatser kan uppföras inom kvartersmark.  
 
(Utfartsförbud) föreslås gälla längs delar av Gamla Falugatan från infarten till parkeringsytorna vid 
handelshuset och ner till bron över järnvägen, detta för att minimera antalet utfarter som korsar 
gång- och cykelvägen. 
 
Angöring för varutransporter till skolan och centrumverksamheterna samt hotellet ska ske från 
Långgatan in till den befintliga ytan som finns mellan skolbyggnaden och centrumverksamheterna 
och hotellet. Detta samordnar varutransporterna till en plats. Erforderlig fastighetsreglering kan 
krävas för att åstadkomma en juridiskt och praktisk funktionell lösning av varutransporter med 
hänsyn till befintlig fastighetsstruktur. 

Gång- och cykelväg 

En gång- och cykelväg passerar under vägbron för Gamla Faluvägen och går genom grönytan bevuxen 
med björkar utanför planområdet i väster. Gång- och cykelvägen fortsätter sedan längs Gamla 
Faluvägen fram till Långgatan. En cykelpassage över Gamla Faluvägen finns belägen vid bilbrons 
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norra brofäste som även innefattar en hastighetssänkande åtgärd i form av ett fartgupp. 
Lokaliseringen av denna passage är inte beroende av detaljplanens genomförande men bör flyttas 
fram till infarten för Södra skolan i korsningen med Västergatan i syfte att knyta samman gång- och 
cykelstråk och infarter till planområdet. En liten del av detaljplanen utgörs av lokalgata i höjd med 
ovan nämnd cykelöverfart (fartgupp) med syfte att korrigera gällande detaljplans innehåll så att 
befintlig GC-väg säkerställs och hamnar inom allmän plats (LOKALGATA) och att befintlig björkallé 
hamnar inom vägområdet.  
 
I parkytan i sydväst planområdet, går även en gång- och cykelväg österut som mynnar ut i 
terminalområdet för bussar. 

Kollektivtrafik 

Långfärdsbussar samt eventuella skolbussar angör bussterminalen i planområdets södra del benämnt 
som (BUSSTORG) på plankartan. Personal och passagerarutrymmen får uppföras inom området. 
Bussterminalens område föreslås i detaljplanen minska jämfört med gällande detaljplan. 
Huvudsakligen tas busslingan bort i planområdets västra del. Den ytan övergår istället till skol, 
centrum- och bostadsändamål. 
 
Ett genomförande av detaljplanen kan underlätta en förnyelse av skolområdet där bussresenärer 
som ska till Södra skolan bereds plats i ett tydligare stråk från bussterminalen till skolan genom 
fysiska åtgärder. Detta löses i kommande projekteringsskede och kan även involvera en ny 
utformning av bussterminalen. 

Järnväg 

En järnväg med spårområde finns söder om planområdet. Järnvägen trafikeras inte i nuläget, den 
behandlas i planprocessen som om att trafiken ska kunna återupptas. Ingen ny bebyggelse får därför 
uppföras inom skyddsavståndet 30 meter från spår mitt, frånsett från personal och 
passagerarytrymmen för busstrafiken. På plankartan markeras SC-områden med (prickmark). 

Åtkomst för räddningsfordon 

Evakuering och tillgängligheten för räddningsfordon är god då flera möjliga anslutningsvägar finns, se 
nedan.  
 

 

Tillgänglighet för räddningsfordon 
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4.9 Störningar 

Detaljplanen omfattar både skol- och bostadsändamål vilket utgör en förändring jämfört med 
gällande detaljplan.  Gällande förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader, ska följas: 
 
Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida 
1. 55 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska 
anordnas i anslutning till byggnaden. 
 
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första stycket 1 att bullret 
inte bör överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.  
 
För avsteg från riktvärdena skall förordningens avstegsprinciper följas.  

 

4.10  Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 

Planområdet är beläget inom verksamhetsområdet för vatten och avlopp. 

Elenergi 

Planområdet är anslutet till elnätet. 

Uppvärmning 

Möjlighet finns att ansluta till fjärrvärmenätet som finns i området. 

Elektronisk kommunikation 

Planområdet är anslutet till nät för fiber. 
 

5. Planens konsekvenser 

5.1 Konsekvensbeskrivning 

Konsekvenser för enskilda fastigheter 

Kommunen äger fastigheterna Södra Edsbyn 11:65, Södra Edsbyn 11:52, Södra Edsbyn 11:12, del av 
Södra Edsbyn 50:1. Ett genomförande av detaljplanen medför att fastighetsägaren får möjlighet till 
ytterligare användningar inom planområdet såsom skola och bostäder. Detaljplanen är dessutom 
mindre reglerande med mindre prickmark jämfört med gällande detaljplan vilket underlättar för ny 
bebyggelse och byggnadskompletteringar. Samordning av varutransporter och angöring till Södra 
skolan och förtydliganden av fastighetsstruktur är av positiv karaktär för kommunens verksamheter. 
Sammanfattningsvis får fastighetsägaren inom planområdet en större flexibilitet att använda 
planområdet genom möjligheten att utveckla utbildningsverksamheter och skapa en planberedskap 
för bostadsförsörjning i kommunen och i Edsbyn.  
 
Fastigheten för centrumhuset, Södra Edsbyn 11:66  ägs av Robbington förvaltning AB. 
Detaljplaneförslaget medger av en ökning av det maximala våningstantalet till fyra våningar vilket är 
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mindre reglerande jämfört med gällande detaljplan där högsta våningsantalet är en samt två 
våningar. Samordning av varutransporter och angöring till centrumhuset och förtydliganden av 
fastighetsstruktur är av positiv karaktär för fastighetsägaren. 

Konsekvenser för allmänheten 

Möjligheten till en utveckling av utbildningsverksamheter inom planområdet är av positiv karaktär 
för allmänheten. En utveckling av skolgård och förändring av befintliga parkeringslösningar och in-
och utfarter kopplat till Södra skolan kan dessutom bidra till kvalitetshöjning för allmänheten och 
dess vistelse på platsen. Möjlig heter till bostäder inom planområdet och därmed Edsbyns centrala 
delar är också positivt för allmänheten.  En minskning av antalet parkeringsplatser antas inte påverka 
nämnvärt då parkeringsbehovet bedöms kunna tillgodoses i närområdet, samt att möjligheten finns 
att uppföra nya parkeringsplatser inom kvartersmarken. 
 
En förändring av gång- och cykelstråk och övergångsställen inom lokalgata i gällande detaljplan kan 
göras oaktat detta planärende men kan, om de genomförs, även inverka positivt för allmänheten. 
 
Avståndet till busshållplats efter planens genomförande blir marginellt längre för allmänheten. Detta 
då busshållplats vid rundslingan i planområdets västra del tas bort. 
 

6. Administrativa frågor 

6.1 Huvudmannaskap  

Den nya detaljplanen för Södra Skolan medför att kommunen blir huvudman för alla allmänna platser 
i detaljplanen. Kommunen blir då ansvarig för skötsel och underhåll av de allmänna platserna.  

6.2 Planförfarande och antagande 

Detaljplanen har utarbetats med ett normalt planförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900). 
Planen beräknas kunna tas upp för beslut om antagande under hösten 2015. 

6.3 Genomförandetid 

Planens genomförandetid är 15 år från det datum planen vinner laga kraft. 

6.4 Ekonomiska frågor 

Kommunen ansvarar för och bekostar planarbetet, genomförandet av detaljplanen gällande den 
allmänna platsmarken samt erforderlig fastighetsreglering för att genomföra detaljplanen. Vid 
framtida bygglovsansökan ska privat fastighetsägare betala plantaxa för kostnader sammanhängande 
med framtagandet av denna detaljplan. 

6.5 Fastighetsrättsliga frågor 

Underliggande detaljplan hade flera fastighetsregleringar som inte hade blivit genomförda.  Nedan 

redovisas de fastighetsregleringar som behövs för planens genomförande. Kommunen ansöker om 

de lantmäteriförrättningar som behövs för genomförandet av detaljplanen.  
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Nr på 

karta 

Från 

fastighet 
Till fastighet 

Cirka antal 

m
2
 

Anledning omfattar 

1. SE 11:52 Allmän platsmark 450 m
2
 P-plats 

2. SE 11:62 Allmän platsmark 4460 m
2
 Lokalgata, P-plats, busstorg, park  

3. SE 14:3 Allmän platsmark 150 m
2
 Parkmark 

4. SE 11:35 Allmän platsmark 830 m
2
 Parkmark 

5. SE 64:1 Allmän platsmark 10 m
2
 Parkmark 

6. SE 11:12 Allmän platsmark 118 m
2
 Huvudgata 

 

Fastighetsbildningslagen 

Inom kvartersmark kan gemensamhetsanläggningar och fastighetsregleringar bli aktuella i framtiden. 

Plan- och bygglagen 4 kap 18 § ställer då krav på, att de fastighetsbildningsåtgärder som kan bli 

aktuella, ska vara lämpliga och därmed förenliga med fastighetsbildningslagens 3 kap 1 § och 5 kap 4 

§. Fastighetsrättsliga åtgärder som kan bli aktuella kommer att bedömas av Lantmäteriet. 

Ledningsrätt 

Ledningsrätt för allmänna ledningar ska ges för de ledningar som finns på kvartersmark. 
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7. Samrådsredogörelse 

 7.1 Formellt samråd enligt 5 kap 11 § PBL 

Länsstyrelsen 

Synpunkter utifrån Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden 

Länsstyrelsen har inga synpunkter utifrån sina särskilda bevakningsområden; riksintressen, 

mellankommunala frågor, strandskydd och miljökvalitetsnormer. 

Miljöbedömning 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att miljöpåverkan inte kan antas bli betydande att en 

miljöbedömning 6 kap 11 § och att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) enligt 6 kap 12 § 

miljöbalken behöver upprättas. 

Hälsa och säkerhet 

I planbeskrivningen hänvisas till Trafikverkets riktlinjer om buller, vanligtvis används Boverkets 

allmänna råd (2008:1), buller i planeringen för detaljplanering. Länsstyrelsen förutsätter att 

bullervärdena beaktas så att god boendemiljö kan uppnås.  

Övriga synpunkter 

Länsstyrelsen anser att Södra Skolan är att betrakta som kulturhistoriskt värdefull byggnad och att 

den därför bör ha kvar sitt rivningsförbud, q, i plankartan.  

Kommentar 

Södra Skolan är utpekad i kommunens kulturmiljöprogram. Byggnaden har tidigare inte haft något 

rivningsförbud, utan endast en skyddsbestämmelse avseende ”särskilt värdefull bebyggelse”.  

Byggnaden utgör en viktig del av tätortsmiljön men är idag förfallen, men avses att renoveras så att 

de kulturhistoriska värdena inte förvanskas. I detaljplanen har därför en varsamhetsbestämmelse för 

skolbyggnaden införts i plankartan, så att renoveringen kan ske utan att de kulturhistoriska värdena 

förvanskas. Därmed så anses kraven i PBL (2010:900) 8:13 och riktlinjerna i 

kulturmiljövårdprogrammet avseende att kommunen ska verka för att värdefulla byggnader ska 

bevaras vara uppfyllda.  

Då en ny bullerförordning har trätt i kraft den 1 juni 2015 ändras texten under störningar i 

planbeskrivning så att den följer gällande ”Förordning (2015:216) om trafikbuller vid 

bostadsbyggnader”.  

Övrigt föranleder yttrandet inga förändringar i planhandlingarna.  

Telia Sonera Skanova Access AB 

Telia Sonera Skanova Access AB Skanova har ett antal markförlagda telekablar inom planområdet. 

Telekablarna ska så långt som möjligt behålla nuvarande läge för att undvika olägenheter och 

kostnader. 
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Kommentarer  

Synpunkten föranleder ett tillägg i planbeskrivning att ledningsrätt ska ges för de ledningar som finns 

på kvartersmark.  

Lantmäteriet 

Lantmäteriet har inget att erinra mot planförslaget och dess genomförande, men anser att 

plankartan bör ha tydligare plangränser, att utfartsförbudet förtydligas i plankartan och att 

generaliseringen av grundkartan bör ses över. 

Kommentar 

Plankartan förtydligas med tydligare plangränser och utfartsförbud. I övrigt inga förändringar.  

Länsmuseet Gävleborg 

Länsmuseet anser att det är positivt att markytorna har prickmarkerats och att kommunen planerar 

en omfattande renovering av skolbyggnaden. Länsmuseet anser att den nuvarande 

skyddsbestämmelsen bör vara kvar i och med att byggnaden har ett stort lokal- och 

samhällshistoriskt värde och att den även bör kompletteras med ett rivningsförbud.  

Länsmuseet anser även att beskrivningen av Centrumhuset bör kompletteras med en tydligare 

beskrivning i planbeskrivningen.  

Kommentar 

Kommunens synpunkter avseende skyddsbestämmelse, se kommentar för länsstyrelsens yttrande. I 

övrigt kompletteras planbeskrivningen med en tydligare skrivelse om centrumhuset.   

Region Gävleborg 

X-trafik har inget att erinra mot förslaget att ta bort den övre delen av busstorget och i stället ersätta 

denna med ett busstorg söder om Södra Skolan mot järnvägen men understryker att det är viktigt att 

ombyggnationen av det nedre busstorget görs innan den övre tas bort.  Man framför vidare ett antal 

punkter som bör tas i beaktande i samband med framtida projektering av planområdet; att den 

nedre planen breddas, att vändplatsen placeras så att verksamheter i f.d. busstationen inte hindrar 

vändningen, att en ny hållplats med väderskydd sätts upp, att befintlig bilangörningen flyttas, ny 

pendlarparkering anläggs och att GC-vägen mot Lillbo blir kvar.  

Kommentarer 

Flera av synpunkterna kan inte behandlas inom detaljplanen. En breddning av befintlig vändplan, 

nybyggnation av hållplats med väderskydd och ny bilangörningen och en mindre pendlarparkering 

bedöms kunna lösas inom detaljplanen och föranleder inga förändringar i planhandlingarna. Befintlig 

GC-väg från Lillbo avses vara kvar. Kommunens bedömning av behovet av pendlarparkeringar inom 

planområdet är att det inte är stort i dagsläget, då busstrafiken succesivt har förflyttats från området 

till huvudlederna. I nuläget trafikeras endast en mindre andel linje- och expressbussar busstorget. 

Övriga synpunkter som inte kan hanteras inom ramen för detaljplanen har vidarebefordras till 

ansvarig tjänsteman för projektering av skolområdet samt ombyggnation av gatunätet. 
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Egna upptäkter/ändringar 

Följande förändringar har gjorts efter samråd förutom ovan nämnda: 

 Planbeskrivningen har kompletterats med text kring fastighetsrättsliga frågor 

 Våningsantalet för centrumhuset har sänkts till tre våningar i stället för fyra 

 Redaktionella ändringar  

8. Granskningsutlåtande  

8.1 Inkomna yttranden från formell granskning enl. plan och bygglagen 5 kap 

18 §  

Länsstyrelsen 

 Bedömning enligt 11 kap 10§ 

 Länsstyrelsen redovisar att de inte har för avsikt att överpröva ärendet enligt 11 kap 10 §.  

Det är positivt att kommunen vill värna om den kulturhistoriskt värdefulla Södra Skolan, vilket 

kommunen gör genom varsamhetsbestämmelser.  

Kommentar  

Kommunen instämmer i länsstyrelsen bedömning kring Södra Skolan kulturhistoriska värde.  

Synpunkterna föranleder inga förändringar i planhandlingarna. 

X-trafik, region Gävleborg 

X-trafik har följande synpunkter på granskningshandlingarna utöver de synpunkterna de framförde i 

samrådsskedet.  Busstorget är, som det är utformat idag, för smalt och innan den övre vändplanen 

tas bort behöver hela området mellan hotellets fastighetsgräns och järnvägsområdet tas i anspråk för 

den nya nedre vändplanen. GC-vägen som idag ansluter till den nedre vändplanen behöver då korsa 

vändslinjan, då en separat GC-väg inte får plats på grund av den begränsade bredden.  

Kommentar 

Synpunkterna kan inte behandlas inom detaljplanen. Detaljplanen kan endast behandla frågan om 

lämpligheten och möjligheten att utforma en vändslinja inom busstorget.  Möjlighet finns som det 

skrivs i yttrandet, att utforma en vändplan inom busstorget i detaljplanen även om vissa åtgärder 

måste göras innan den kan tas i anspråk.  Yttrandet har förts vidare till ansvarig tjänsteman för 

projekteringen av gatumark och Södra Skolan. Synpunkterna föranleder inga förändringar 

förändringarna i planhandlingarna.  

9. Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen har tagits fram av samhällsbyggnadsförvaltningen, Ovanåkers kommun, med hjälp av 
plankonsulten Ramböll Sverige AB, planarkitekt Daniel Bergvin och Marcus Ekström. Deltagande 
tjänstemän har varit fysisk planerare Erik Lundh och kommunens fastighetsstrateg David Persson. 
 


