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1. Inledn
ning
Planens syffte är att fasstställa de beefintliga verksamhetern
na.
Området fööreslås utveccklas så att det blir attrraktivare och
h tillgängliggare för såv
väl
Bollnäsbor som besökare och turiister.
Detaljplaneen har varit ute på samrråd under tiden 24 okto
ober till ochh med 13
november 2016.
2
Under samrådstidden har ett antal
a
yttranden inkomm
mit.
Ett samrådssmöte hölls den 31 oktoober i kund
dcenter på sttadshuset däär tjänstemään
från samhällsbyggnadsskontoret occh tekniska förvaltning
gen svarade på frågor.
Stadsarkitekten presen
nterade plannförslaget.
Närvarade gjorde bl.a. representannter från Bo
ollnäs Taxi, Warpens fl
flottar och
Bollnäs båttklubb. Fråg
gor som kom
m upp var bl.a.
b arrendefrågor från Warpens
flottar, och avsaknad av
a väg sista biten längs med Långn
näsvägen m
mot
folkparken.. Det sista gör
g det svårtt och farligtt för Bollnäss Taxi när dde ska hämta
folk på Folkkparken då det går myccket männisskor på vägen.
Efter samråådet så ställd
des detaljpllanen ut för granskning
g under tidenn 25 januarii
till 15 februuari 2017 occh under utsställningstid
den har följaande skriftliiga yttrandeen
inkommit. (Om
(
anmärrkningar finn
nns mot hand
dlingen har detta markeerats med ett
e
x):
Myndighetter, nämnd
der, förvaltn
ningar m.ffl.:
1. Lännsstyrelsen Gävleborg
G
2. Lanntmäteriet
3. Lännsmuseet
4. Poliismyndigheeten
5. Traffikverket
6. X-trrafik
7. Tekknik-, servicce- och fritiddsförvaltnin
ngen

Annmärkning
g
x
x

x

Övriga
F Dalarna-G
Gävleborg
8. LRF
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mna synp
punkter
2. Inkom
Lantmäterriet påstår att
a i planbeskkrivningen på sida. 21 står att ” Sttrandskyddeet
upphävs i de
d delar av planområde
p
et som omfaattas av tomtmark, lokaalgatan, och
berörda vatttenområden
n” och hävddar att det fiinns ingen tomtmark innom
planområdeet, men däreemot är det delar av kv
vartersmarkeen som beröörs av
upphävandeet av strand
dskyddet. Viidare skriveer Lantmäteriet att det ffinns även
delar av kvvartersmarkeen som tillåt
åter bebyggeelse och bild
dande av leddningsrätt,
där inget uppphävande har
h gjorts. L
Lantmäterieet ställer sig frågande tiill om det in
nte
behövs besttämmelser om
o upphävaande av straandskyddet även på flerr ställen i
plankartan.
Lantmäterieet anser att begreppet ””fastighetsp
plan” inte an
nvänds längr
gre då
motsvarandde planbestäämmelser om
m fastighetssindelning numera
n
gälller som en
administrattiv bestämm
melse i detalj
ljplanen.
Kommen
ntar: Det ärr rätt att Lan
ntmäteriet påpekar
p
att ddet finns
ingen tomtm
mark inom planområde
p
et. Texten på
p sidan 21 i planbeskriivningen
jjusteras. Unnder samråd
dstiden har L
Lantmäterieet påpekat att
a raster förr upphävand
de
av strandskkydd gör plaankartan svåår att läsa occh därför haar rastret påå plankartan
n
tagits bort och
o det ersaatts med en nny bestämm
melse på plaankartan, a-bbestämmelsse,
där strandskkyddet upph
hävs i kvarttersmark, gaatan/parkeriingsplats occh
vattenområåden. En illu
ustration övver var stran
ndskydder ärr upphävt innfogas på
plankartan och som stäämmer överrens med a-bestämmelsse och Lantm
tmäteriets
önskemål. Sedan
S
2 maaj 2011, då dden nuvaran
nde plan- occh bygglageen infördes,
kan inte nyya fastighetsplaner upprrättas. Dess funktion ärr ersatt av bbestämmelseer
i detaljplannen. Men befintliga fasttighetsplaneer gäller fortfarande (soom inte
upphävts) och
o räknas som
s
detaljplanebestäm
mmelser och därför har i
planbeskrivvningen tydliggjorts attt inga fastig
ghetsplaner gäller
g
inom
m
planområdeet.
v vatten, om
mrådet liggerr också
Länsmuseeet anser att Långnäs ärr omgivet av
strategiskt och
o kommu
unikativt braa med tankee på förhisto
oriska lämni
ningar. Även
n
om det inom
m planområådet inte finnns några reg
gistrerade fornlämning
f
gar är
sannolikhetten stor att sådana
s
förekkommer. I anslutning
a
till
t Ljusnan,, samt vid
intilliggandde sjöar och
h vattendragg, finns ett sttort antal käända boplatsslägen och
lämningar efter
e
förhisttorisk järnfrramställning
g vilka oftasst är svåra aatt se ovan
markytan. Vidare
V
besk
kriver Länsm
muséet någrra kända boplatslägen ooch
lämningar runt
r
Långnääs. Länsmusseet menar att markarbeten i områådet föregås
av en arkeoologisk utred
dning för attt kunna hittta och därm
med skydda ttidigare
okända läm
mningar och att hitta okkända fornläämningar kräver arkeoloogisk
kompetens och görs in
nte av explooatören vid byggtillfälle
b
et.
Länsmuseeet anser att det
d är positivvt att komm
munen har valt
v att försee de tre
största och äldsta bygg
gnaderna inoom folkpark
ksområdet med
m förvanssknings- och
rivningsförrbud. Länsm
museet anserr att även en
ntrébyggnad
den samt deen
långsträcktaa träbyggnaad som anväänts för förssäljning av lotter
l
och anndra varor
bör förses med
m förvanssknings- ochh rivningsfö
örbud.
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Länsmuseet förordar att det bör finnas krav på någon form av yttre avgränsning
mot nordväst av folkparksområdet. Denna avgränsning behöver dock inte
utgöras av ett nätstaket, ifall det finns önskemål att ta bort detta. En planterad
häck eller ett plank med en för platsen lämplig utformning är ett tänkbart
alternativ. Vidare skriver Länsmuseet att det planerade promenadstråket längs
udden bör utformas med material som anknyter till övriga gångvägar inom
folkparksområdet och med hänsyn till äldre grönytor och högre vegetation på
platsen.
Slutligen betonar Länsmuseet att det enbart är positivt att allmänheten enligt
planbeskrivningen ska kunna ha tillgång till folkparken när det inte anordnas
arrangemang inom området.
Kommentar
Länsmuseet har inte skickat något yttrande under samrådstiden deras yttrande
har kommit först under granskningen. Detaljplaneförslaget ger marginellt
upphov för en byggrätt.
I planbeskrivningen under rubriken ” Fornlämningar/ kulturminnen” texten
kompletteras med följande mening: Om man vid byggnation eller markarbeten
skulle upptäcka nya fornlämningar inom området ska arbetet avbrytas
omedelbart och arkeologisk expertis tillkallas.
Entrébyggnaden samt den långsträcka träbyggnad som använts för försäljning
av lotter och andra varor i folkparken ska förses med förvansknings- och
rivningsförbud.
Teknik- service och fritidsförvaltningen (TSF) anser fortfarande att
användningssättet bör ändras från Park till Gata där den befintliga asfalterade
vägen går. (Från vändplanen till den nya bouleplatsen.) Detta för att denna väg
även i fortsättningen ska kunna användas. Vidare skriver TSF att ur
tillgänglighetssynpunkt anser förvaltningen att den befintliga vägen är till stor
nytta då den möjliggör att med bil kunna ta sig ända fram. Många av dem som
spelar boule har rörelsehinder i varierande grad och kan ha svårt att ta sig fram
från parkeringen väster om banorna.
Kommentar
Den befintliga asfalterade vägen behöver inte tas bort den kan tillhöra parken.
På parkmarken kan finnas gång- och cykelstråk som i vissa fall kan användas
som angöring till bouleplatsen med tillstånd.
Möjlighet till parkering för rörelsehindrade boulespelare finns på rimligt
avstånd på den befintlig p-platsen väster om de nya boulebanorna, men en bra
gångförbindelse mellan parkering och bouleplatsen måste samordna. I framtiden
kan det behövas mer ytor för att utveckla boulebanor vid stora evenemang och
de asfalteradeytorna kan tas i anspråk.
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Länsstyrellsen har intte för avsik
kt att överp
pröva ärend
det enligt 1 1 kap 10 §
plan- och bygglagen.
b

Sammanfattning och
o revideeringar
Med anlednning av fram
mförda synppunkter föreeslår Samhäällsbyggnaddskontoret
följande revvideringar av
a planhanddlingarna:
På planka
artan
En illustration över var strandskydddet är upph
hävt infogas på plankar
artan och som
m
stämmer övverens med a-bestämm
melse.
Entrébyggnnaden samt den långsträäcka träbyg
ggnad som använts
a
för fförsäljning
av lotter occh andra varror i folketppark förses med
m förvanssknings- ochh
rivningsförrbud.
I planbesk
krivningen
n
Under rubriken ” Forn
nlämningarr/ kulturmin
nnen” texteen kompletteeras med
m vid bygggnation elller markarbeten skulle upptäckas
följande meening: Om man
nya fornläm
mningar inom området ska arbetet avbrytas om
medelbart ooch
arkeologiskk expertis tillkallas.
ndskydd” ddel av texten
n på sidan 21
2 justeras, dden nya
Under rubriken ”Stran
texten är:
Strandskydddet upphävs i de delar av planomrrådet som omfattas av
kvartersmaark, gata/parrkeringsplatts och berörrda vattenom
mråden.
Länsstyrellsen har intte för avsik
kt att överp
pröva ärend
det enligt 1 1 kap 10 §
plan- och bygglagen.
b

ntoret föreslåår Miljö- occh byggnäm
mnden besluuta
Samhällsbyyggnadskon
att

godkänn
na granskn
ningsutlåtan
ndet och deetaljplanenn och

att

översänd
da detaljplaanen till ko
ommunfullmäktige föör
antagande enligt 5 kap § 27 PlanP
och by
ygglagen (22010:900)
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