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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR INDUSTRIOMRÅDE I MALLBERGET 
Mallberget 1:7, Mallbergets industriområde 
Ånge kommun 
Västernorrlands län 
 

Plan BMN 2019-092, standardförfarande  
Upprättad 2019-08-21 

 
FÖRFARANDE 
Ärendet handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 
uppdaterad till och med SFS 2018:1730. Kompletta planhandlingar, upprättade 2019-08-21, 
har sänts till kända sakägare enligt fastighetsförteckning samt till myndigheter och övriga 
boende som berörs.  
 
Planförslaget har varit ute på samråd under tiden 2019-10-03 - 2019-10-24.  

 
INKOMNA SKRIVELSER UNDER SAMRÅD 
 
Myndigheter m.fl.  1. Lantmäteriet 

 
2. Länsstyrelsen 
 
3. Räddningstjänsten, ingen erinran 

 
 
 
SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER OCH KOMMENTARER TILL DESSA 
 
1. Lantmäteriet 
Användningsgränsen mellan den tidigare området för Transformatorstation och Park eller 
Plantering upphävs, eftersom den kryssas. Däremot tycks prickmark och egenskapsgränsen 
vara kvar. Detta leder till att de blir oklart vad som gäller länst österut i planområdet. Tas 
hela linjen mellan användningarna bort försvinner prickmarkens avgränsning längst ut i öst.  
Antingen bör prickmarken förlängas hela vägen ut i öster med en förlängning av 
egenskapsgränsen, eller så ska den sista biten av den upphävda användningsgränsen 
ersättas med en egenskapsgräns. Eller ska prickmarken utgå, så framkommer detta ej av 
planhandligarna. 
 
Kommentar: Planförslaget förtydligas genom att egenskapsgränsen för ”förgårdsmarken” 
med tillhörande prickmark ritas ut. Med hänsyn till länsstyrelsens synpunkt utläggs även 
prickmark mot järnvägen. Eftersom all allmän platsmark i planområdet utgår så är det riktigt 
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att egenskapsgränsen ska möta plangränsen i dessa delar. Planförslaget ändras därför på så 
sätt. 
 
Lantmäteriets yttrande medför ändring av planförslaget  
 
2. Länsstyrelsen  
Länsstyrelsen anser att planförslaget saknar redovisning av dess påverkan på medborgarnas 
hälsa och säkerhet eller risken för olyckor, översvämning eller erosion.  
 
Länsstyrelsen har därför inte möjlighet att bedöma om det kan komma att bli nödvändigt att 
överpröva detaljplanen enligt 11 kap 10 § plan- och bygglagen (2010:900). 
 
Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden 
Buller  
Med planändringen så tillförs planbestämmelsen K, kontor. I närområdet finns industri och 
järnväg och länsstyrelsen anser att kommunen behöver behandla bullerfrågan i detaljplanen 
så att det säkerhetsställs att goda ljudmiljöer uppnås. 
 
Kommentar: Syftet med planen är att fastighetsägaren Härjeåns bland annat ska kunna 
nyttja marken för en mindre kontorsbyggnad och upplag. Intentionen är alltså inte att 
marken ska kunna användas för en helt ny kontorsverksamhet. Med hänsyn till länsstyrelsens 
synpunkter angående detta så ändras planförslaget. Användningen ”K (kontor)” utgår och 
ersätts i stället med användningen ”Z (verksamheter)”. Inom denna användning inryms 
kontor som hör till själva verksamheten. På så sätt säkerställs planens syfte samtidigt som 
att denna förhindrar möjligheten att en helt ny och renodlad kontorsverksamhet etableras.  
 
Farligt gods och bebyggelse i närhet till järnväg  
Länsstyrelsen vill understryka att farligt gods ska kunna transporteras på Trafikverkets 
järnvägar. Detaljplanen ligger inom 150 meter från spårmitt. Hänsyn till farligt gods ska 
därmed beaktas för exploateringen. Även om man klarar angivna skyddsavstånd kan det i 
vissa fall ändå krävas riskanalyser. Det gäller särskilt farliga verksamheter som kan utgöra en 
risk om det uppstår ett utsläpp eller händer en olycka som kan få påverkan på själva farligt 
godslederna. Länsstyrelsen vill också uppmärksamma att eventuella skydds/riskreducerande 
åtgärder som sker till följd av kommunal planering inte ska placeras inom vägområdet, inom 
säkerhetszonen eller på Trafikverkets fastighet. 
 
Kommentar: Med hänsyn till synpunkten så ändras planen genom att användningen ”J 
(industri)” ersätts med användning för verksamheter. Användningen Z (verksamheter) 
innehåller olika typer av ytkrävande verksamheter som har begränsad omgivningspåverkan. 
Inom denna användning inryms alltså inte farliga verksamheter som kan utgöra någon risk 
på lederna för farligt gods. På så sätt tillåter inte planförslaget verksamheter som skulle 
kunna riskera utsläpp och orsaka andra typer av olyckor. Av den anledningen bedöms ett 
plangenomförande inte riskera säkerheten utmed järnvägen.   
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Generellt bör ny bebyggelse inte tillåtas inom ett område på 30 meter från järnvägen, 
(räknat från spårmitt på närmaste spår). Ett sådant avstånd ger utrymme för 
räddningsinsatser om det skulle ske en olycka, och det möjliggör en viss utveckling av 
järnvägsanläggningen. Verksamhet som inte är störningskänslig och där människor endast 
tillfälligtvis vistas, till exempel parkering, garage och förråd, kan dock finnas inom 30 meter 
från spårmitt. Hänsyn bör dock tas till möjligheterna att underhålla järnvägsanläggningen 
och bebyggelsen. 
 
Kommentar: Avståndet från spårmitt till plangräns är cirka 50 meter. Planförslaget ändras 
dock så att ny bebyggelse inom planområdet kan uppföras i samma höjd som närmast 
befintlig bebyggelse inom industriområdet. Det innebär att cirka 30 meter av Mallberget 1:7 
som vetter mot järnvägen planläggs som prickad kvartersmark vilket innebär att marken inte 
får förses med byggnad. På så sätt finns det utrymme för viss utveckling av 
järnvägsanläggningen och plats vid räddningsinsatser.    
 
Övriga synpunkter  
Byggnadshöjd  
I kvartersmarken i angränsande J område regleras byggnadshöjden till 10 meter. 
Länsstyrelsen undrar varför kommunen inte valt att reglera byggnadshöjden i det nya JK 
området på liknade sätt. 
 
Kommentar: Kommunen anser inte att det är nödvändigt att reglera höjden på bebyggelsen i 
planen utan det får prövas vid bygglovet.  
 
Länsstyrelsens yttrande medför ändring av planförslaget 
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ÄNDRINGAR EFTER GENOMFÖRT SAMRÅD 
- Prickad kvartersmark med tillhörande egenskapsgräns utläggs mot gatan utanför 
planområdet. Eftersom planens allmänna platsmark utgår och ersätts av kvartersmark så 
möter egenskapsgränsen plangränsen. 
 
- Den tillåtna användningen ändras från ”JK (industri och kontor” till ”Z (verksamheter)”.  
 
- Den del av Mallberget 1:7 som vetter mot järnvägen förses med prickmark. 
 
FÖRSLAG TILL BESLUT 
Bygg- och miljönämnden rekommenderas besluta 
- att anta denna skrivelse som kommunens samrådsredogörelse 
- att sända ut planen för granskning 
 
2020-03-30 
 
Jon Månsson 
Samhällsplanerare, Arctan AB 
  
 
Karina Mattiason, byggnadsinspektör, Bräcke och Ånge kommun 
 
 
 


