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 Detaljplaneprocessen 

En detaljplan reglerar hur marken får användas och hur miljön är tänkt att 
förändras eller bevaras. Kommunen kan i en detaljplan pröva om ett område till 
exempel är lämpligt för ny bebyggelse och hur den ska utformas eller hur en befintlig 
bebyggelse ska bevaras.  

Handlingar och läshänvisningar 
Planen omfattar följande handlingar: 

Plankarta. Plankartan och dess planbestämmelser är den handling som är juridiskt 
bindande och anger vad som till exempel ska vara allmän plats, kvartersmark och hur 
bebyggelsen ska regleras.  

Planbeskrivning. Planbeskrivningens syfte är att beskriva områdets förutsättningar 
och de förändringar och konsekvenser som planen innebär. Planbeskrivningen ska 
vara ett stöd för att kunna tolka plankartan.   

Planprocessen 
Arbetet med att ta fram en detaljplan, planprocessen, kan ske med antingen standard- 
eller utökat förfarande och är indelad i flera skeden. Kriterierna för när kommunen 
ska tillämpa respektive förfarande finns i plan- och bygglagen. Förfarandena är väldigt 
snarlika och skiljer sig främst i att vid ett utökat förfarande ska planförslaget kungöras 
för allmänheten vid samrådet. Av figuren nedan framgår hur processen ser ut och i vil-
ket skede planen befinner sig i just nu.  

 

Planuppdrag, d.v.s. beslut om att ge Samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att 
påbörja ett detaljplanearbete, beslutas av Samhällsbyggnadsnämnden.  

Under samrådet ges berörda möjlighet att lämna synpunkter på förslaget. Efter sam-
rådet upprättas en samrådsredogörelse där alla synpunkter sammanställs och bemöts 
och planförslaget bearbetas innan den skickas ut för granskning. Synpunkter från 
granskningen sammanställs i ett granskningsutlåtande. Efter granskningen antas pla-
nen av Samhällsbyggnadsnämnden eller i undantagsfall av Kommunfullmäktige. Om 
ingen överklagar beslutet vinner detaljplanen laga kraft.  

Information  
Detaljplanen handläggs med standardförfarande.  

Information om planförslaget lämnas av handläggare:  

Petter Jonegård, tel: 026 – 17 83 32 

Samrådstid: 2019-01-08 till 2019-01-29 

  

Planuppdrag Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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 Medverkande tjänstemän 

Detaljplanen är upprättad av Samhällsbyggnad Gävle genom Petter Jonegård Projektutvecklare 
och Ann-Sofi Dahlqvist Miljöutredare. 

 Bakgrund 

AJ Sverige AB har förvärvat fastigheten Varva 3:1 av Svenska kyrkan under 2016. Varva 3:1 är 
en stor skogsfastighet som omfattar flera områden kring Hillesjön men även i och omkring 
Harkskär. Efter skogsavverkning av delar av områdena i Harkskär vill nu fastighetsägaren ut-
veckla området vidare genom att möjliggöra byggrätter för nya bostäder enligt Översiktsplanen 
för Norrlandet.  

 Syfte 

Syftet med detaljplanen är att skapa 26 nya villatomter i Harkskär. Dessa bostäder är en del av 
genomförandet av översiktsplanen för Norrlandet och bidrar positivt till kommunens bostads-
försörjning. De nya bostäderna bidrar även till ökat befolkningsunderlag för service och kollek-
tivtrafik i Harkskär och på Norrlandet. 

 Huvuddrag 

Detaljplanen omfattar områdena B.57-B.60 samt B.64 i översiktsplanen och ligger i anslutning 
till Brusängsvägen där 22 nya tomter skapas samt 4 nya tomter inne i Harkskär vid Lilluddsvä-
gen. Bebyggelsen föreslås uppföras på minst 1500 kvadratmeter stora fastigheter och får en 
byggrätt på 350 kvadratmeter per fastighet, lika som kringliggande bebyggelse. Bebyggelsen 
kommer att uppföras som friliggande hus med en byggnadshöjd på högst 4,5 m. 

 Sammanfattning av planens konsekvenser 

Detaljplanen påverkar landskapsbilden genom att befintlig natur ersätts med ny villabebyg-
gelse med 1 till 1 ½ planshus och anlagda trädgårdar. 26 nya hushåll genererar mer trafik i om-
rådet men bedöms inte vara så betydande att det skulle påverka människors hälsa och säkerhet 
negativt. Idag finns relativt få hushåll (150-160 st) och låga trafikflöden även om ett antal av 
dessa hushåll innehar mer än en bil. De största konsekvenserna av detaljplanens genomförande 
är att det blir fler boende i Harkskär och att de befintliga bostäderna får villabebyggelse som 
grannar i jämförelse med nuvarande skog (avverkad) och uppväxta naturstråk. Fler människor 
i Harkskär skapar större underlag för kollektivtrafiken och servicen på Norrlandet.  
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Plandata 

Läge och areal 

 
Översiktskarta/flygfoto med områdesindelning 

Detaljplanen omfattar tre områden i Harkskär. Område 1 ligger mellan Harkskärsvägen och be-
fintlig bebyggelse längs Måsviksvägen och Gränsstigen. Område 2 ligger öster om Skärgårdssti-
gen. Område 3 ligger inne i Harkskär längs Lilluddsvägen strax innan korsningen med Sto-
ruddsvändan. Område 1 är 3,5 hektar, område 2 är 0,5 hektar och område 3 är 0,7 hektar stort. 
Område 1 innefattar även en ny lokalgata som ligger parallellt med Gränsstigen och Harkskärs-
vägen. 

Markägare 
Exploateringsområdena ligger på mark som i huvudsak ägs av AJ Sverige AB (22 tomter på del 
av fastigheten Varva 3:1) och en mindre del i söder ligger på mark som ägs av Gävle kommun (4 
tomter på del av fastigheten Bönan 1:1). Gemensamhetsanläggningar som berörs är Harkskär 
ga:1 (Harkskärs samfällighetsförening) och Utvalnäs ga:14 (Skärgårdsvikens samfällighetsför-
ening). 
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 Mark, vatten och natur 

 
Ortofoto område 1 och område 2 

Grönstruktur, naturvärden, mark och geologi 
Område 1 består i huvudsak av avverkat skogsområde där sly har börjat komma upp, längst i 
söder på kommunens mark är det fortfarande skog bestående av mestadels barrträd. 
Område 2 består av glesare tallskog där vattnet kan skymta mellan träden. Både område 1 och 
område 2 är relativt plant. Jorden består av sandig morän och berggrunden av granit. 
 

Röda punkter = rödlistade växter  
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Söder om planområdet finns rödlistade växter noterade av Gävleborgs Botaniska Sällskap 
(GäBS). Röda punkter på kartan ovan markerar ungefärligt läge (10-50 meters noggrannhet). 
Växterna som är noterade 1992 och 2009 är ängsstarr, klassad som nära hotad i Rödlistan 
2015, loppstarr, som har hotstatus sårbar samt hårstarr som är lokalt hotad. Samtliga starrarter 
indikerar en hög grundvattenyta som är kalkförande. Största hotet mot växterna i samband 
med exploatering av närområdet är att hydrologin förändras eller att sänkorna där de växer blir 
igenfyllda av trädgårdsavfall eller dylikt. För att klarlägga påverkan på de rödlistade växterna 
behövs först en inventering genomföras för att klarlägga utbredning, läge och avstånd till fram-
tida tomter, därefter kan det behövas genomföras en hydrologisk utredning samt ev. vidta 
skyddsåtgärder. Detta avses att klarläggas mellan samrådet och granskningen av detaljplanen.  
 
Område 3 består av i huvudsak barrskog. Området ligger relativt plant och marken består av 
sandig morän. Vattnet skymtar på andra sidan vägen mellan befintliga hus i sydost. 
 
 

 
Ortofoto område 3 

Marken i område 1 och 3 ligger på mellan +3 och +5 meter över nollplanet (RH2000) Område 
2 ligger runt +2 meter över nollplanet (RH2000). 

Planbestämmelse 
Ny bebyggelse skall uppföras utan källare. Denna bestämmelse motiveras av att grundvattenni-
vån bedöms ligga relativt högt. Denna bestämmelse finns redan idag på befintlig bebyggelse. 

Konsekvens 
Syftet med bestämmelsen är att minimera ev. inträngande vatten på grundkonstruktionen och 
undvika framtida fuktproblem. Konsekvensen är att de boende inte får möjlighet till att utnyttja 
en källarvåning och kan därmed inte maximera sin byggrätt.  
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Strandskydd och båtplatser 
 
Strandskydd 
Områdena ligger inom strandskyddat område. Område 1 och område 3 ligger bakom vägar och 
bebyggelse som ligger närmare stranden och är därmed avskilt från stranden idag vilket utgör 
ett särskilt skäl för upphävande av strandskyddet. Område 2 ligger däremot strandnära med en 
zon på 25 - 50 m mellan tomterna och vattnet. Bostäderna är en del av ett viktigt tillskott av 
nya bostäder på Norrlandet som pekas ut i Översiktsplanen. I översiktsplanen föreslås 400 nya 
bostäder på Norrlandet, Bönan Utvalnäs och Harkskär. Dessa 400 bostäder är tillsammans ett 
angeläget allmänt intresse för bostadsförsörjningen i Gävle och utgör därför ett särskilt skäl till 
att upphäva strandskyddet inom berörda områden. Särskilda skäl som åberopas för upphä-
vande av strandskyddet är: 

• Väl avskilt från stranden 

• Angeläget allmän intresse för bostadsförsörjning utpekat i översiktsplanen 

Planbestämmelse 
Strandskyddet upphävs inom planområdet.  

Konsekvens 
Konsekvensen av detta är att ny attraktiv bostadsbebyggelse tillkommer i strandnära lägen. 
Människors tillgänglighet till stranden och deras möjlighet till rörligt friluftsliv påverkas inte, ej 
heller värdefull strandvegetation eftersom att en zon på minst 25 – 50 m sparas mellan tom-
terna och vattnet. Befintliga lägen/sträckor för bryggor/båtplatser kan utnyttjas med stöd av 
gällande detaljplan/byggnadsplan enligt nedan. 

Båtplatser 
Eftersom det redan finns befintliga detaljplaner som medger bryggor för fler båtplatser i när-
området har inga nya sådana områden lagts till, se nedan. 

 

Gällande detaljplan vid Brusängsvägen med utpekade båtplatser 
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 Vb område i gällande detaljplaner/byggnadsplaner betyder att vattenområde icke får utfyllas 
eller överbyggas i annan mån än som erfordras för mindre bryggor, båthus eller dylikt. Dessa 
åtgärder ska anmälas som vattenverksamhet till Länsstyrelsen innan åtgärderna får påbörjas.  

Bebyggelse 

Harkskär består idag av en varierad bebyggelse av friliggande hus på större tomter som från 
början bestod av fritidshus som sedan har permanentats och byggts om och till och rivits och 
ersatts av ny bebyggelse i olika tidsepoker. Allt eftersom att tidigare byggnadsplaner/detaljpla-
ner ändrats och medgivit större och större byggrätter. Det är därför en blandning av fiskegårdar 
och sommarvillor från sekelskiftet 1800-/1900-talet och 50-talets sommarstugor, 70-tal, 80-
tals och 90-tals hus och moderna ”nyfunkis hus” från 2000-talet. Detaljplanerna reglerar i hu-
vudsak fastighetsstorleken till minst 1500 kvadratmeter och 350 kvadratmeter BYA (byggnads-
area) i byggrätt per fastighet samt friliggande villor med en tillåten byggnadshöjd på 4,5 m.  

Planbestämmelse  
Detaljplanen reglerar ny bebyggelse lika den befintliga bebyggelsen d.v.s. byggrätt på 350 
kvadratmeter BYA per fastighet och minsta fastighetsstorlek till 1500 kvadratmeter. Högsta till-
låtna byggnadshöjd är 4,5 m. Ändamålet är bostäder i form av ny friliggande villabebyggelse. 
Den framtida bebyggelsen illustreras på sidorna 17 - 18 längst bak i dokumentet. 

Konsekvens 
Den ny tillkomna bebyggelsen får samma byggrätt och flexibilitet som intilliggande bebyggelse 
vilket bidrar till att behålla den karaktär som finns i Harkskär med friliggande variationsrik och 
grön bebyggelsemiljö. 

Stadsbild/ landskapsbild 
Den nya bebyggelsen ansluter till befintlig bebyggelsestruktur och påverkar därför inte land-
skapsbilden/stadsbilden särskilt mycket. Kalhygget ersätts med ny villabebyggelse med stora 
gröna trädgårdar. Den gröna lummiga karaktären kommer att bestå i Harkskär samt den vari-
ation av hus som den relativt flexibla planen tillåter. En del av den befintliga bebyggelsen längs 
Måsviksvägen och Skärgårdsvägen kommer att få ny bebyggelse på andra sidan gatan vilket 
kan upplevas både positivt och negativt jämfört med uppväxt sly respektive gles tallskog med 
vattenglimt. Övrig tillkommande bebyggelse kommer att ha viss parkmark/natur kvar mellan 
nya och befintliga tomter. Den nya bebyggelsen bör anpassas till den lantliga karaktären vad 
gäller färg och material. 

Tillgänglighet och service 
Husen samt omgivande mark ska utformas enligt gällande regelverk så att de är tillgängliga för 
och kan användas av personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga.  
 
Ca 4-5 km från planområdet finns Bönans förskola och ca 15 km ifrån finns Strömsbro och Tall-
backens skola (F-åk6). Till centrala Gävle med större utbud av kommersiell- och offentligser-
vice är det ca 18 km.  

 Trafik 

Biltrafik och gatumiljö 
Harkskärsvägen utgör huvudgata och tillfartsväg i det lilla samhället. Eftersom samhället en-
bart består av 150 till 160 hushåll så bedöms det vara låga trafikflöden i området. Några trafik-
mätningar har inte gjorts längs Harkskärsvägen. Skulle varje hushåll åka två gånger varje dag 
med två bilar så skulle det generera cirka 1200-1300 fordonsrörelser per dygn. Från Harkskärs-
vägen förgrenar sig flera mindre gator oftast enbart belagda med grus som bidrar till den lant-
liga karaktären. 
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Planförslag 
Planförslaget innebär att en ny gata anläggs parallellt med Harkskärsvägen från Brusängsvägen 
söderut. Gatan möjliggör tillfart till de 10 nya tomterna väster om bebyggelsen på Gränsstigen. 
Gatan ansluter sedan i söder till Gränsstigen där tillfart skapas till ytterligare 4 tomter som 
kommer att ligga på kommunens mark. Övriga tomter får sina tillfarter från befintligt vägsy-
stem; Måsviksvägen, Skärgårdsstigen och Lilluddsvägen. 

Den nya gatan kommer att utformas med svackdiken för omhändertagande, fördröjning och 
rening av vägdagvatten. Körbana och diken inryms i vägområdet på 8 m som är avsatt för den 
nya lokalgatan. 

Planbestämmelse 
Den nya gatan planläggs som GATA1 med enskilt huvudmannaskap. 

Konsekvens 
Gatan innebär att 12 nya tomter tillgängliggörs. Gatans utformning med svackdiken innebär att 
förorenat vägdagvatten tas omhand, fördröjs och renas. Konsekvensen är mer trafik och mer 
förorenat dagvatten. Eftersom detaljplanen omfattar endast 26 nya bostäder och att väg-
dagvattnet tas om hand i svackdiken är den negativa påverkan av trafik och dagvatten liten.  

Kollektivtrafik 
Harkskärsvägen trafikeras av busslinje 95 som går var 45:e minut till och från Gävle. Område 1 
och 2 har mindre än 300 m gångavstånd till busshållplatserna längs Harkskärsvägen. Område 
3 vid Lilluddsvägen har ca 460 m gångavstånd till närmaste busshållplats. 

Konsekvens 
De 26 nya villatomterna innebär att Harkskär får fler invånare som bidrar till bättre underlag 
för kollektivtrafiken vilket är positivt. 

Parkering 
Eftersom det är gles villabebyggelse kommer parkering ske på den egna fastigheten både för bi-
lar och cyklar. Parkeringstalet är en parkeringsplats för bil per hushåll. 

Tekniska frågor 

Vatten och avlopp 
Exploateringsområdena omfattas av Gästrike Vattens verksamhetsområde för vatten och spill-
vatten. Vatten och spillvatten är utbyggt och ligger i befintligt vägnät. Nya ledningar behöver 
dock byggas ut i den nya lokalgatan för att möjliggöra anslutning till dessa tomter. För anvi-
sande av anslutningspunkt ska kontakt tas med Gästrike Vatten AB.  

El och fiber 
El och opto (bredband/fiber) finns utbyggt i området men behöver delvis byggas ut lika som för 
vatten och avlopp. Befintlig nätstation längs Brusängsvägen behöver bytas ut till en ny transfor-
matorstation med större kapacitet. 

Dagvatten 
Beträffande vägdagvatten se under rubriken Trafik. Takdagvatten kommer att tas om hand på 
den egna tomten. Omhändertagande av dagvatten måste ske lokalt inom tomtmark och genom 
naturlig avrinning från hårdgjord mark mot växtbeklädda ytor.  

Avfall 
Avfallshantering avses att ske på samma sätt som för övrig bebyggelse i Harkskär med ”grön 
och brun soptunna”. Övrigt avfall ska hanteras på återvinningsstationen som finns i centrala 
Harkskär. 
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Konsekvens 
Planläggningen innebär att vid ett genomförande kommer både Gästrike Vatten och Gävle 
Energi att bli tvungen att bygga ut den tekniska infrastrukturen och sedan ta in anlägg-
nings/anslutningsavgifter från de nya fastighetsägarna enligt gällande taxa. 

 Störningar, hälsa och säkerhet  

Buller och vibrationer 
Gävle kommuns bullerkartläggning (COWI 2017) visar att bebyggelsen klarar de riktvärden 
som anges i Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader. Trafiksituationen be-
döms inte förändras i sådan utsträckning att en djupare bullerutredning är motiverad. 

Idag finns 150-160 hushåll i Harkskär vilket medför begränsade trafikflöden även om man kan 
anta att flera hushåll har två bilar. Såväl de ekvivalenta som de maximala ljudnivåerna är låga 
inom planerade bostadstomter vilket gör att ingen särskild anpassning eller bullerreducerande 
åtgärder behövs. 

Luftkvalitet 
Halterna luftföroreningar i området är låga. Halten kvävedioxid per dygn är < 12 µg/m³ och 
halten partiklar per dygn (PM10) ligger i spannet 16 - 18 µg/m³ enligt beräkningar år 2015, 
gjorda av Östra Sveriges luftvårdsförbund för Gävle kommun. 

Förväntad trafikökning eller uppvärmning av nytillkomna bostäder enligt planförslaget, be-
döms inte utgöra en risk för att miljökvalitetsnormen för luft överskrids. 

Föroreningar 
Det finns inga kända förekomster av föroreningar inom planområdet. 

Radon 
Planområdet är i kommunens underlag inte klassad som hög- eller lågriskområde för markra-
don. Mätningar har gjorts av radon i inomhusluft vid ett flertal bostäder i området. För merpar-
ten av dessa ligger nivåerna på under 200 bq/ m³ luft, men det finns även ett antal uppmätta 
nivåer på över denna gräns.   

Planförslag 
I Gävle kommuns översiktsplan 2030 anges att byggnader där människor stadigvarande vistas 
ska uppföras radonskyddat. 

Planbestämmelse 
En bestämmelse om att bostadsbyggnaderna ska uppföras radonskyddat anges i plankartan för 
att säkerställa en god hälsa och boende miljö med nivåer på under 200 bq/ m³ luft.  

Dagvatten  
Planområdet omfattas inte av kommunalt verksamhetsområde för dagvatten. Gävle kommuns 
dagvattenpolicy gäller, vilken innebär att lokalt omhändertagande ska gälla.  

Slutlig recipienten för sådant mark- och dagvatten, som inte tränger ner i marken, är Hark-
skärsfjärden (VISS databas:SE604675-172125), i de södra delarna av Bottenhavet. Idag har 
fjärden och havet problem med övergödning och miljögifter. Vattenförekomstens ekologiska 
status är bedömd till måttlig och den kemiska statusen uppnår ej god. Vattenförekomstens sta-
tus påverkas framförallt av att kvalitetsfaktorn för växtplankton visar måttlig status, detta 
styrks av klassningen av siktdjup. Den kemiska statusklassningen påverkas framförallt av före-
komsten av dioxiner.  

Enligt förlängning av förvaltningscykel 2 ska miljökvalitetsnormen god ekologisk status uppnås 
till år 2027 liksom god kemisk ytvattenstatus med undantag av kvicksilver, kvicksilverför-
eningar och bromerade difenyler. 
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Planförslag 
Omhändertagande av dagvatten bör i hög utsträckning ske inom den egna tomten. Detta kan 
ske genom översilning av grönytor, genom naturliga eller anlagda lågpunkter och genom en 
korrekt höjdsättning av mark och byggnader. Om nytillkommen gata ska asfalteras, bör dag-
vattnet fördröjas och renas, exempelvis genom gräsbeklädda svackdiken längs körbanan. Såd-
ana svackdiken har visat sig rena dagvattnet effektivt med avseende på partiklar och olja från 
fordonstrafik.  

Planförslaget föranleder ingen planbestämmelse gällande omhändertagande av dagvatten. 

Översvämning 
De flesta nya tomterna ligger på marknivåer +3 till +5 meter över nollplanet (RH2000) och be-
döms därför ej ligga inom risken för översvämningar p.g.a. förhöjda havsnivåer. Däremot ligger 
område 2 på +1 till +2 meter över nollplanet och här kan marken behöva fyllas upp runt husen 
så att de inte hamnar under +2,0 meter över nollplanet för att klara ev. högre framtida havsni-
våer. Detaljplanen bör innehålla bestämmelse som anger lägsta nivå för grundläggning av bygg-
nad vilken ska säkerställa att skada inte uppkommer vid högsta beräknade havsvattenstånd. 
Med högsta beräknade havsvattenstånd avses en havsnivå inkl. landhöjning som tar hänsyn till 
framtida klimateffekter och förhållanden vid ex. en kraftig storm.  

Avvattning på tomterna skall ske bort från byggnaderna för att minimera risken för inträng-
ande vatten vid skyfall. Se Dagvatten.  

Riktlinje i Översiktsplan för Gävle kommun år 2030, anger att undersida av isolering i 
golvbjälklag inte får placeras lägre än +2,00 m (RH2000). Bedömningen som ligger till grund 
för reglering genom planbestämmelse är i detta fall även SMHI:s rapport Framtida havsnivåer i 
Sverige (klimatologi nr 48 år 2017) och SGI:s webbaserade karttjänst om medelvattenstånd 
(https://gis.swedgeo.se/smhi_havsniva/#) 

Planbestämmelse  
En planbestämmelse för område 2 är tillagd för att reglera lägsta nivå för underkant grundkon-
struktion. Detta för att minska risken för att översvämmande vatten skadar byggnader. Be-
stämmelsen är satt till +2.0 meter över nollplanet (RH2000). Lägsta nivå för grundkonstrukt-
ion räknas underkant sula eller platta på mark.  

 

Konsekvens  
Denna bestämmelsen innebär att marken kan behöva fyllas upp närmast husen i område 2 med 
ca 0,5 m. Detta är någon decimeter högre än man normalt behöver göra för att få frånfall från 

https://gis.swedgeo.se/smhi_havsniva/
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huset för att få rätt riktning på ytvattnet vid skyfall och kraftigt regn. Detta innebär att markar-
betena blir något dyrare för dessa tomter samtidigt som översvämningsrisken minimeras.  

Skred, erosion och ras 
Risken för skred, erosion och ras bedöms som liten i området utifrån de topografiska (plan 
mark) och geologiska förutsättningarna (ej inslag av lera). Dock kan skiftande vattennivåer till 
följd av hög havsnivå, höga grundvattennivåer och inslag av skyfall i viss mån påverka mark 
över tid och därmed finns risk för sättningar. Risken för sådan sättning bedöms i detta fall som 
mycket liten, då planbestämmelser inte medger källare och att höjden på grundläggningen 
höjdsätts. Utöver det konstrueras dagens grundläggning som regel på ett sådant sätt att viss rö-
relse medges utan att byggnad tar skada. 

Grundvattennivåerna kommer att undersökas vidare mellan samråd och granskning och vid 
behov kommer även en geoteknisk utredning /markstabiliseringsutredning att genomföras för 
att klarlägga om ytterligare åtgärder bör vidtas i detaljplanen.  

Brandskydd 
I samband med bygglov skall erforderlig brandskyddsdokumentation redovisas och följa de 
krav som BBR ställer på avsedd bostadsbebyggelse. Räddningstjänsten ser inget problem med 
ny friliggande villabebyggelse i Harkskär, släckning sker med vatten från tankbil eller vid behov 
kan ytvatten tas från havet. 

Fastighetsbildning 

Med fastighetsbildning avses bl.a. nybildning av fastigheter, ändring av fastigheters gränser 
och bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter. Fastighetsbild-
ningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning som handläggs av Lantmäterimyndigheten i 
Gävle kommun när en ansökan skickas in. 

Planförslag 
Detaljplanen medför möjlighet att avstycka 26 nya fastigheter med en minsta fastighetsstor-
lek på 1500 kvadratmeter. Ny gata föreslås ingå i befintlig GA (gemensamhetsanläggning) 
Harkskär ga:1 som för övriga gator i Harkskär och skötas av Harkskärs samfällighetsförening 
där de nya fastigheterna kan ingå.  

Ledningsrätten Lr 21-97:863.1 måste omprövas då den går genom kvartersmark för bostad.  

Fastighetskonsekvenser  
Nedan redovisas detaljplanens konsekvenser (främst fastighetsrättsliga) som i dagsläget kan 
bedömas för respektive fastighet. Beskrivningen är gjord i enlighet med förslag till detaljplan 
och innebär inget ställningstagande från Lantmäterimyndighetens sida. 

Planförslaget innebär även ett behov av omprövning av gemensamhetsanläggningen Utval-
näs ga:14 för vattenområdet, ga:n förvaltas av Skärgårdsvikens samfällighetsförening. En del 
av de nya styckningslotterna kommer att hamna inom båtnadsområdet för ga:n men i och 
med att det tillkommer så pass många nya fastigheter i närheten kan planförslaget även in-
nebära en större omprövning som innebär att båtnadsområdet måste förändras och att fler 
fastigheter ska delta. 

Lantmäteriförrättning ska sökas och bekostas av exploatören.  

Fastighet Fastighetskonsekvenser 

Varva 3:1  22 nya tomter kan avstyckas från 
Varva 3:1. Gemensamhetsanläggning 
för ny lokalgata kan införlivas i befint-
lig GA Harkskär ga:1 där de nya 



DETALJPLAN FÖR DEL AV VARVA 3:1, BRUSÄNGSVÄGEN/LILLUDDSVÄGEN, SAMRÅDSHANDLING     13 

angränsande fastigheterna föreslås 
ingå. Nya ledningsrätter för va-led-
ningar el-ledningar m.m. kommer 
även att belasta fastigheten. 

Det går en matarledning med låg-
spänning vid Harkskär 2:103 som går 
nordväst ut över de planerade tom-
terna vid Lilluddsvägen. Ledningsrät-
ten kan tas bort på fastigheten ef-
tersom att ny markförlagd kabel finns 
längs Storuddsvägen som ersätter den 
gamla luftledningen. 

Bönan 1:1 4 nya tomter kan avstyckas från Bö-
nan 1:1. Gemensamhetsanläggning för 
ny lokalgata kan införlivas i befintlig 
GA Harkskär ga:1 där de nya angrän-
sande fastigheterna föreslås ingå. Nya 
ledningsrätter för va-ledningar el-led-
ningar m.m. kommer även att belasta 
fastigheten. 

Harkskär ga:1 Omprövning för utvidgning av förvalt-
ningsobjekt, ny lokalgata.  

Utvalnäs ga:14  
(Ett vattenområde benämnt Skär-
gårdsviken med tillhörande förbin-
delskanaler till bottenhavet) 

 

Nya fastigheter inom båtnadsområde 
bör bli delägare. Ev. omprövning då 
båtnadsområdet blir inaktuellt. 

Huvudmannaskap 

Huvudmannaskap för allmän plats är enskilt lika som övriga delar i Harkskär. Motiv till en-
skilt huvudmannaskap är enhetlig förvaltning. Den nya lokalgatan som ligger som allmän-
plats skall därför införlivas i gemensamhetsanläggningen för övriga gator och skötas av sam-
fällighetsföreningen där de nya fastigheterna skall ingå. 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är 5 år från det att planen vunnit laga kraft. 
 

 Exploateringsekonomi och exploateringsavtal 

Intäkter, kostnader och avtal 
Kommunen erhåller intäkter från de tomter som avstyckas på kommunens mark. Kommunen 
svarar för den del av kostnaden som uppkommer för utbyggnad av den del av ny lokalgata som 
kommer att ligga på kommunal mark. Bedömningen är att intäkterna från försäljning av kom-
munens tomter täcker kostnaden för berörd del av ny gata. Exploatören svarar för och bekostar 
utbyggnaden av ny gata i område 1. för sina 10 nya tomter innan överlämnande sker till samfäl-
lighetsföreningen (Harkskär ga:1). Detta skall regleras i ett exploateringsavtal mellan kommu-
nen och exploatören (fastighetsägaren till Varva 3:1). Exploateringsavtalet skall tecknas innan 
detaljplanen antas. Exploateringskalkyl för privat exploatör behandlas ej vidare här. 



DETALJPLAN FÖR DEL AV VARVA 3:1, BRUSÄNGSVÄGEN/LILLUDDSVÄGEN, SAMRÅDSHANDLING     14 

 Tidigare ställningstaganden och övergripande analyser 

Riksintressen 
Detaljplanen berör inga riksintressen. 

Miljökvalitetsnormer 
Detaljplanens genomförande bedöms inte innebära att miljökvalitetsnormer för luftkvalité eller 
ytvatten motverkas eller överskrids. 

Miljömål 
Detaljplanens genomförande bedöms inte medföra sådan påverkan att uppfyllandet av de nat-
ionella miljömålen försvåras.  

Frisk luft 
Förväntad trafikökning eller uppvärmning av nytillkomna bostäder bedöms inte utgöra en risk 
för att miljökvalitetsnormen för luft eller preciseringen i miljömålet frisk luft överskrids. 

Busslinje finns med sträckningen Harkskär – Gävle, vilket möjliggör att resa på annat sätt än 
med bil. 

Myllrande våtmarker 
Det finns några små sänkor i skogsmarken söder om planområdet, s.k. rikkärrfönster, som är 
påverkade av det kalkhaltiga grundvattnet och därför hyser en annan flora än omgivningen. Det 
är viktigt att exploateringen inte påverkar hydrologin för dessa sänkor 

Hav i balans och levande kust och skärgård  
Planläggningen leder till att en del markområden i anslutning till kusten som i dag är allmänt 
tillgängliga blir privata tomter. En zon mellan tomterna och strandlinjen kommer att förbli all-
män. Nyinflyttning till området kommer att leda till en önskan om tillskapande av nya brygg- 
och båtplatser vilket kan ge en negativ påverkan på miljömålet eftersom det kommer att ta 
strandzoner i anspråk och kräver troligtvis att muddring görs. 
Havsvattnet bedöms inte påverkas negativt av föroreningar/oönskade ämnen under förutsätt-
ning att dagvatten från kör- och parkeringsytor omhändertas på ett godtagbart sätt.  

God bebyggd miljö 
Ny bebyggelse ansluter till befintlig bebyggelsestruktur och utnyttjar befintliga lokalgator och 
utbyggt VA-nät. Bebyggelsen kommer att ligga attraktivt nära hav och skog, vilket ger goda för-
utsättningar för positiva upplevelser och rekreation.  

Översiktsplan 
Detaljplanen överensstämmer med översiktsplanen även om exploateringen totalt blir något 
lägre än i förslaget i ÖP Norrlandet. 

Miljöstrategiska programmet 
Det miljöstrategiska programmet (MSP) innehåller ett delmål som syftar till att minska resan-
det med bil och därmed resornas negativa miljöpåverkan. Detaljplanen medför ny bostadsbe-
byggelse i ett externt läge vilket medför ökat trafikarbete för personbilar. MSP innehåller även 
delmål om att öka andelen resor med kollektivtrafik och med cykel. Förutsättningar för ökat 
resande med buss finns eftersom att tillgängligheten till kollektivtrafik är god i området. 

Ekosystemtjänster 
Närnatur med stigar påverkas till viss del, men stigarna går att dra om. 
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Beslut om planläggning 
Ansökan om planbesked med beslut om planuppdrag har beslutats i Samhällsbyggnadsnämn-
den den 24 oktober år 2018.  

Gällande detaljplaner 
Berörda områden omfattas idag av gällande detaljplaner. Samtliga områden ligger i områden 
som idag är planlagda för allmän platsmark park. Följande detaljplaner berörs: 

Fastställd 1973-06-20 Byggnadsplan, Varva 3:1 m.fl Harkskär 

Fastställd 1960-05-28 Byggnadsplan, Norrlandet, Bönan, Utvalnäs 

Fastställd 1984-10-25 Byggnadsplan, Harkskär 11:1,2:1, Varva 3:1 m.fl. 

Antagen 1997-08-20 Ändring av detaljplan, Södra Harkskär, Harkskär 2:17 m fl 

Antagen 2003-06-11 Ändring av detaljplan, Norra Harkskär 

Genomförandetiden har gått ut för samtliga berörda detaljplaner. 

 Undersökning om betydande miljöpåverkan/miljökonsekvens-
beskrivning 

Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Kommunen har gått igenom sin checklista för undersökning av betydande miljöpåverkan och 
kommit fram till att det inte behövs en MKB (Miljökonsekvensbeskrivning) och att detaljplanen 
inte innebär en betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar detta ställningstagande. Länssty-
relsen framförde dock att de rödlistade växterna ej får påverkas negativt och att hänsyn tas till 
klimatförändringar och stigande havsnivåer. Länsstyrelsen framförde även att det bör genom-
föras en markstabiliseringsutredning för att synliggöra risk för skred, erosion eller ras, ef-
tersom att fluktuerande yt- och grundvattennivåer påverkar jordens stabilitet. Länsstyrelsen 
tog även upp muddring, båtplatser och framkomlighet i sitt yttrande. 

 

 

Hållbara transporter (Restidskvot) 

Restidskvot är relationen mellan hur lång tid en sträcka tar med kollektivtrafiken/cykel mot att 
köra bil. Måttet indikerar hur konkurrenskraftig kollektivtrafiken/cykeln är i förhållande till 
bilen. Det kan därför visa hur intresserad resenären är att byta bilåkandet mot kollektivtra-
fik/cykel.  

Kommunens indikator för restidskvot för bostäder innebär att kvoten ska vara 1,5 eller mindre 
för att uppnå målvärdet, alltså restid bil/restid buss eller cykel = 1,5 eller mindre. 

Restidskvoten är 1,15 – 1,5 (bil/buss) och uppfylls för berörda områden p.g.a. den goda tillgäng-
ligheten till busshållplatserna längs Harkskärsvägen (<300 m gångavstånd) och Lilluddsvägen 
(ca 460 m gångavstånd). 
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 Sociala konsekvenser  

Ny villabebyggelse som ansluter till befintlig bebyggelsestruktur medför inga större sociala för-
ändringar mer än man befäster egnahemsbebyggelsen och dess socioekonomiska förutsätt-
ningar som det medför. Nyproduktion och äganderätt innebär relativt höga investeringar i bo-
endet vilket exkluderar stora delar av de som har behov av bostad. Detta externa läge medför 
också att bil behövs för att få en fungerande vardag. Detaljplanen styr dock inte upplåtelseform 
vilket innebär att det rent teoretiskt skulle kunna byggas stadsvillor med hyresrätter vilket dock 
inte är troligt. Nya invånare tillkommer i Harkskär vilket kan upplevas både positivt och nega-
tivt. Främlingar kan upplevas otryggt men kan även bidra till nya positiva sociala möten och 
kontakter. De nya bostäderna bidrar till ökat befolkningsunderlag för kollektivtrafik, service 
och föreningsliv både i Harkskär/Utvalnäs och på Norrlandet. 

Tidsplan 

Preliminär tidplan: 

Samråd – januari 2019 

Granskning – mars 2019 

Antagande – maj 2019 

Lagakraft – juni 2019 

Därefter kan bygglov och försäljning påbörjas vilket innebär tidigast byggstart hösten 2019 för 
de tomter där infrastrukturen redan är utbyggd. 

Samhällsbyggnad Gävle 
 

 
 
Ulrica Olsson   Petter Jonegård 
Planchef   Projektutvecklare 
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 Flygfoto - Brusängsvägen före exploatering från norr 
 

Fotoillustration - Brusängsvägen med område 1 och 2 efter exploatering från norr 
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      Flygfoto - Lilluddsvägen före exploatering från öst 

 

 
     Fotoillustration - Lilluddsvägen med område 3 efter exploatering från öst 
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