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Tekniska avdelningen, 

planeringsenheten  

2013-03-11 
 

 

Plantillägg till Hinsmyran del av 

Södra Edsbyn 50:1.  
 

Laga kraft  

Enkelt planförförande  
 

              PLANHANDLING 
Innehållande planbeskrivning, strandskydd, konsekvensbeskrivning, administrativa frågor och 

samråd. Som separata handlingar finns plankarta med planbestämmelser, checklista för 

behovsbedömning, miljö.  

Bestämmelserna för tillägget finns att finna i den gällande detaljplanen för Hinsmyran, södra Edsbyn, 

E 92, laga kraft 1993-02-19 arkivnr: 21-P 93:168.  
 

 

AKTUELLA HÄNDELSER 

Samrådstid t.o.m.                         

Antagen av tekniska nämnden             

Laga kraft                          

Genomförandetiden löper t.o.m.  

DATUM 

2012-06-11 

2013-02-06 

2013-03-06 

2018-03-06 

BERÖRDA FASTIGHETER 

SE 50:1, SE 11:73, 50:175, 50:176  
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 PLANBESKRIVNING  

1. HANDLINGAR * Tillägg till plankarta med planbeskrivning upprättad 2012.  

* Planhandling dat. 2013-02-06. Innehåll: syfte, 

planbeskrivning, förutsättningar och konsekvenser samt 

samrådsredogörelse.  

* Checklista för behovsbedömning, miljö, dat. 2012-07-30  

2. SYFTE OCH 

HUVUDDRAG 

 

2.1 Tilläggets syfte  

Planen har ett huvudsyfte, att kunna ge förutsättningar för ny 

etablering av industri. Denna förändring ger ökade 

förutsättningar för etablering av verksamheter för 

industriändamål. Området som planen avser kommer att bindas 

samman med kvartersområdena norr och söder om det, med 

samma bebyggelsebestämmelser.  

Området är i nuvarande plan natur, det ligger insprängt i ett 

industriområde med etablerade industriverksamheter. Området 

har inget allmänt intresse, varken för medborgarna eller 

verksamheterna i närområdet.  

2.2 Samrådets syfte  

Syftet med samrådsskedet är att förbättra beslutsunderlaget 

genom att få tillgång till kunskap och synpunkter som finns i det 

aktuella området, samt att ge berörda intressenter möjlighet till 

insyn och påverkan.  

2.3 Planområdet  

Området ligger i Hinsmyran, södra Edsbyn, längs 

Magasinsgatan.  

2.4 Areal  

Planområdet omfattar cirka 0,2 hektar.  

2.5 Markägarförhållanden  

Marken ägs av Ovanåkers kommun.  

3. FÖRENLIGHET 

MED 3,4 OCH 5 

KAP MILJÖ-

BALKEN OCH 

MILJÖMÅLEN 

 

3.1 Behovsbedömning  

Detaljplanen bedöms inte medföra någon så betydande 

påverkan på människors hälsa och säkerhet, på miljön eller på 

allmänna intressen enligt miljöbalken 3 eller 4 kap, att någon 

miljökonsekvens-beskrivning (MKB) krävs.  

3.2 Checklista för behovsbedömning, miljö  

Inom ramen för planprocessen har ett underlag för 

behovsbedömning i form av en checklista tagits fram. Syftet 

med listan är att få en bred belysning av miljökonsekvenserna 

och fungera som underlag för bedömning om planen kan antas 

få betydande miljöpåverkan. Listan ingår som en bilaga till 
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planen under namnet Checklista för behovsbedömning, miljö, 

dat. 2012-07-30.  

  3.3 Miljökvalitetsnormer  

Tillägget bedöms inte medverka till att någon 

miljökvalitetsnorm, enligt 5 kap miljöbalken, överträds. Se 

checklista för behovsbedömning, miljö.  

3.4 Miljömål  

Tillägget bedöms inte få någon betydande påverkan på de 

regionala eller lokala miljömålen. Se checklista för 

behovsbedömning, miljö.  

  Förutsättningar  
4. PLAN-

FÖRHÅLLANDEN 4.1 Översiktsplan  

Ovanåkers kommuns gällande översiktsplan, ÖP-2000, antogs i 

december 1999.  

4.2 Fördjupad översiktsplan för Edsbyns tätort  

För tätorten Edsbyn finns en gällande tätortsplan från 1992.  

Området som har utlöst planarbetet är i tätortsplanen redovisat 

som ”Hinsmyran” och har beteckningen A 1. Området är 

redovisat som ett ”halvfärdigt” område för industriverksamhet 

som ska utvecklas.  

4.3 Detaljplaner  

Området där tillägget kommer att göras omfattas av en 

detaljplan. Hinsmyran, södra Edsbyn E92.  

5. NATUR 
5.1 Markförhållande  

Området som avser att ändras till mark för industriändamål är i 

nuläget mellanlagring för asfalt och grus. Området är för tillfället 

belagt med grus och har i gällande plan markanvändningen 

natur. Området som planen avser gränsar till ett naturområde 

bestående av buskage och blandskog. Naturområdet fungerar i 

nuläget som en visuell skärm mot närliggande området Sjols i 

väster.  

 

De närliggande områdena består till största delen av etablerad 

och planlagd industrimark.  

5.2 Geologi  

Med hänsyn till, att det har gjorts omfattande uppfyllnad i 

planområdets närområde, så har geotekniska frågor fått särskild 

hänsyn. 
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Geoteknisk undersökning  

Geoteknisk undersökning har gjorts för området och det finns en 

mätpunkt på planområdet. Mätpunkten visar att området består 

av lerig silt. Jordartens karaktär gör att området är mycket 

tjälfarlig (tjälfarlighetsklass III).  

Några exakta analyser om risken för sättningar finns inte gjorda 

på det specifika planområdet. Det har i planområdets närområde 

gjorts omfattande undersökningar. Dessa undersökningar visar 

att risken för sättningar är stor. Vår bedömning är att en vidare 

geoteknisk undersökning av områdets bärighet bör göras i 

samband med eventuell exploatering.  

6. BEBYGGELE-

OMRÅDEN 6.1 Befintlig bebyggelse  

I tillägget finns det för närvarande ingen bebyggelse, men en 

verksamhet med tillfälligt bygglov. Området gränsar till två 

stycken områden där det i nuläget finns industriverksamheter.  

6.2 Reglering av bebyggelse  

För ny bebyggelse på planområdet kommer samma 

bestämmelser att gälla som de nuvarande norra och södra 

områdena J2, industri i allmänhet, byggnadshöjd 7 meter och 

exploateringsgrad på 50 %.  

7. TEKNISK-

FÖRSÖRJNING 

 

7.1 Datakommunikation  

Det har sedan detaljplanen från Hinsmyran E92 tillkommit 

tekniska lösningar inom främst datakommunikation.  

Fibernät finns och ger möjlighet till anslutning av bredband inom 

planområdet. Anslutningsmöjligheter finns direkt intill 

Magasinsgatan.   

  Strandskydd 

8. STRANDSKYDD 

OCH 

VATTENDRAG 

8.1 Upphävt strandskydd 

Planområdet har ett dike/bäck som är lokaliserad i direkt 

anslutning till plankanten och som är kulverterad i norra änden 

av underliggande plan. Hela planområdet ligger inom 100 meter 

från den aktuella bäcken/diket. Planen omfattas då enligt 7 kap 

miljöbalken av strandskydd.  

Planen som berörs är i sin helhet i nuläget exploaterad mark för 

ett mellanupplag för grus och asfalt och har tidigare varit 

bebyggt med ett bostadshus.  
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8.2 Särskilda skäl  

Plantillägget kommer inte att påverka växt- och djurlivet och 

frågan om fri passage är inte aktuell då området inte har något 

allmänt intresse. Då det inte finns möjlighet till fri passage. 

Marken som plantillägget omfattar är idag redan ianspråktaget 

på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets 

syften enligt 7 kap. 18 c § Miljöbalken. Detaljplanen upphäver 

strandskyddet inom området.  

  Konsekvensbeskrivning 

9. KONSEKVENS- 

BESKRIVNING 9.1 konsekvenser av tillägget  

Markanvändningen i området som avses att förändras är i 

gällande plan natur. Tillägget har en mycket liten påverkan på 

området, det kommer inte att ge någon visuell inverkan på 

området och en remsa naturmark kommer att bevaras mot Sjols 

i väster.  

  Administrativa frågor 

10. ADMINSTRATIVA-

FRÅGOR 10.1 Planförfarande och antagande  

Med stöd av 5 kap, 7 § har planförförandet bedrivits som ett 

enkelt planförförande därför att:  

– Planen överensstämmer med översiktsplanen  

– Planen inte kommer att medföra någon betydande 

miljöpåverkan  

– Planen saknar intresse för allmänheten  

Planprogram och fastighetsförteckning bedöms som uppenbart 

obehövliga.  

10.2 Huvudmannaskap  

Huvudmannaskapet på det berörda planområdet tas bort efter 

genomförandet av tillägget.  

10.3 Genomförandetid  

Med stöd av kap 4, 24 § PBL förnyas genomförandetiden för hela 

den underliggande planen och tillägget med 5 år från det 

datumet den vinner laga kraft.  
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  Samråd 

11. SAMRÅDS-

REDOGÖRELSE 

11.1 Formellt samråd enligt 5 kap 11 § PBL  

Länsstyrelsen (LST)  

Samråd har hållits med länsstyrelsen Gävleborg om lämplighet 

av åtgärden, planprocessen, strandskydd och tillvägagångssätt. 

Länsstyrelsen har ansett att tillägget är av ringa betydelse.  

Kända sakägare  

Berörda sakägare har skriftligt blivit kontaktade via mail och 

brev om tilläggets betydelse och omfattning.  

Fastighetsförteckning över sakägare  

Beteckning på grundkarta, Fastighetsägare och adress  

Södra Edsbyn 11:73  

Schols, Björn, Gamla Faluvägen 15 LGH 1001 82830 Edsbyn  

Södra Edsbyn 50:1  

Ovanåkers kommun 82880 Edsbyn  

Södra Edsbyn 50:175  

Ovanåkers kommun 82880 Edsbyn  

Södra Edsbyn 50:176  

AB STINITA Box 181 82823 Edsbyn  

Tomträtt  

Portgången fastighets AB Portgången 5 82830 Edsbyn  

Verksamhet  

LW-BALSTA AB Magsingatan 24 82830 Edsbyn  

ADB-Ledningar HelsingeNet Ovanåker 82880 Edsbyn 

Teleledningar SKANOVA-Remisser-Nord@skanova.se  

Elledning Elektra Nät AB Box 82 82822 Edsbyn  

12. UTLÅTANDE 
Länsstyrelsen, LST 

Bedömning enligt 11 kap 10 § PBL 

LST redovisar att man inte har för avsikt att pröva ärendet enligt 

11 kap 10 § PBL. 
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Delar kommunens bedömning att planen inte medför någon 

betydande miljöpåverkan och att strandskyddet kan upphävas 

inom området. Länsstyrelsen påpekar att upplaget för grus och 

asfalt som i nuläget är beläget inom planområdet kan innehålla 

PAH:er (Polycykliska aromatiska kolväten), vilket innebär att 

området kan vara förorenat. I skogsdungen sydväst om 

planområdet finns ett tidigare avfallsupplag registerat, detta bör 

beaktas i samband med schack och grävarbeten. 

Planförfattarens kommentar 

Det finns inga registrerade förekomster av föroreningar inom 

området som kommunen känner till. Enligt beslut från miljö- 

byggkontoret får upplagring endast ske med asfalt och grus av 

ringa föroreningsgrad. Det registrerade avfallsupplaget är 

beläget ca 70 meter från planområdesgränsen. Kommunens 

bedömning är att schaktnings- och grävningsarbete inom 

planområdet inte kommer att påverka spridningsvägar från 

avfallsupplaget. 

kända sakägare 

Samtliga berörda har enligt remisslista skriftligen godkänt 

”Plantillägg till Hinsmyran del av Södra Edsbyn 50:1.”  

 

13. PLANFÖRFATTARE Erik Lundh, fysisk planerare 

 


