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Planbeskrivning 

Sätra 27:1, Kv Mården 
Detaljplan för bostäder med utökad byggrätt 

  Gävle kommun, Gävleborgs län 
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Planens syfte och huvuddrag 

En detaljplan upprättas för bostäderna på Rävpasset för att möjliggöra uppförandet av 
inglasade uterum samt andra ändamålsenliga byggnader. Bostadsrättsföreningen Mården 
är ett radhusområde från början av 1970-talet med 60 radhuslägenheter. Föreningen 
önskar utöka byggrätten för att möta medlemmarnas intresse att bygga inglasade altaner, 
något som hindras av att byggrätten i den gällande detaljplanen redan är överskriden. 
Fastigheten omfattas av detaljplan med byggrätt på 5000 m², planarbetet prövar att utöka 
byggrätten till 7000 m². 
 
Planområdet ligger inom riksintresse för kulturmiljövärden och planbestämmelserna är 
utformade för att tydliggöra karaktärsdragen enl. översiktsplanen, riksintressebeskrivning 
samt uppfylla kraven på varsamhet enligt PBL 8:17. 
 

Förenligt med miljöbalken 

Sätra ingår i riksintresse för kulturmiljövärden och en utökad byggrätt åsidosätter inte 
riksintresset. Miljökvalitetsnormerna enligt 5 kap Miljöbalken påverkas inte av planarbetet. 
 

Plandata 

Lägesbestämning 
Planområdet ligger i stadsdelen Sätra, ca 2,8 km från Gävle centrum. 
 
Området angränsar i norr till ett parkområde, öster och väster mot radhusområden och i 
söder till Nyöstervägen. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Figur 1: Planområde = Röd markering 
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Areal 
Planområdets totala areal är ca 2,2 hektar. 
 

Markägoförhållanden 
Detaljplanen omfattas av en fastighet, Sätra 27:1 som ägs av Gävle kommun, 
tomträttshavaren är bostadsrättsföreningen Mården. 
 

Tidigare ställningstaganden 

Översiktliga planer 
Översiktsplanen antogs 2009 och anger ingen specifik markanvändning för 
området. Föreslagen detaljplan strider därför inte mot den.  
 

Riksintresse för Sätra 
Riksintresset för beslutades 2011-09-26. I beslutet och tillhörande 
kunskapsunderlag från Länsstyrelsen Gävleborg (2012-07-18) påtalas värdet av 
stadsdelens stadsplanemönster med trafikseparering och naturområden samt 
med höga arkitektoniska kvalitéer.  De arkitektoniska kvalitéerna omfattar även 
byggnadernas material. Inom stadsdelen finns vissa bostadsgrupper utpekade 
som särskilt värdefulla enligt PBL 8:13. För övrig bebyggelse är PBL 8:17 
tillämpar. Det är lagens generella krav på varsamhet och som alltid gäller. 
 

Detaljplaner  
För området gäller detaljplan från 1968 med aktnr 2180–10105. 
 

Planen anger bostadsändamål i två våningar. Exploateringsgraden får 
högst vara 5000 m2. Genomförandetiden har gått ut. 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2: Befintlig detaljplan 
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Miljökonsekvensbeskrivning 
En behovsbedömning har upprättats för att avgöra om planens genomförande 
kan antas leda till betydande miljöpåverkan. Genomförandet bedöms inte ge 
upphov till betydande miljöpåverkan. Samråd om behovsbedömning har hållits 
med länsstyrelsen som delar denna uppfattning. Konsekvenser av 
genomförandet av planen redovisas under ”konsekvenser”. 
 

Kommunala beslut i övrigt 
Detaljplanen har meddelats positivt planbesked och planuppdrag i Byggnads- 
och miljönämnden 18 februari 2015. 
 

Förutsättningar och förändringar 

Natur 
Planområdet omfattar befintlig bostadsmiljö bestående av tio radhuslängor med 
små trädgårdar på husens baksida. Mellan gårdarna finns gräs och naturytor 
som ger rekreationsvärden i området.  
 
Planområdet berör ingen särskilt utpekad värdefull naturmiljö. 
 

Kulturmiljö  
Sätra ingår i riksintresse för kulturmiljövården som tidstypisk stadsdel från 60 
och 70-tal. Det aktuella bostadsområdet är uppfört efter ritningar daterade 1969 
av arkitekten Hans Åkerlind, Umeå. Bostäderna uppfördes i gult tegel med inslag 
av brunmålat trä i gavelspetsar mot sadeltaket, fönstersnickerier, räcken och 
plank m.m. Byggnaderna har bevarat detta utseende vilket ger radhusområdet 
en enhetlig och samlad gestaltning. Det enhetliga området var ett i raden av flera 
radhus-och kedjehusområden inom Sätra där tyvärr de flesta idag har ett 
splittrat material och kulörutseende. 
 
Utifrån tidigare ställningstaganden i beslut om riksintresset samt det generella 
kravet på varsamhet enligt Plan- och bygglagen 8:17, har följande bestämmelser 
lagts in i detaljplanen vilka tydliggör områdets karaktärsdrag. 
 

- Fasader ska vara av ljusgult tegel med enhetliga detaljer.  
- Balkonger, uterum och uteplatser ska ha ett enhetligt utseende och 

färgsättning. 
 
Formuleringarna motiveras av riksintressets uttalande om hög arkitektonisk  
kvalité. 
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Befintlig bebyggelse 
Bostadsområdet består av 10 radhuslängor i två våningar grupperade så att de 
bildar fyra innergårdar.  Radhusens entréer är placerade mot gårdarna och på 
motsatt sida finns uteplatser. Byggnaderna har ett enhetligt utseende. Fasaden 
är av ljust tegel, brun träpanel och taken av grå plåt. Balkongerna är indragna 
mot fasadlivet under taket och består av träpanel.  
 

Figur 3: Fram- och baksida 

 
 
En del medlemmar har redan uppfört inglasade uterum eller tak över uteplatsen 
på baksidan.  
 

Figur 4: Befintliga uteplatser inom området 
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Ny bebyggelse 
Planförslaget innebär att fastigheten får utökad byggrätt inom kvartersmark för 
bostäder som möjliggör uppförandet av inglasade altaner, tak över uteplatser 
och andra ändamålsenliga byggnader så som sophus, garage och cykelrum. 
Byggrätten begränsas för altaner till maximalt 24 m²/radhuslägenhet. Enligt 
planbestämmelserna ska altan och uterum uppföras i enhetlig stil och ta hänsyn 
till den befintliga bebyggelsens karaktärsdrag. Den samlade, enhetliga och 
tidstypiska gestaltningen utgör ett värde för stadsbilden.  
 
För att säkerställa att uteplatserna i framtiden blir enhetliga har två alternativa 
typritningar tagits fram som medlemmarna ska använda vid uppförandet. 
 
Uterummen ska vara oisolerade och får inte inredas som bostadsutrymme.  
 

 

 

 
 
Figur 5: Typritningar för uterum och uteplatser 

 
 
Fastigheterna har reglerats med så kallad prickmark vilket innebär att byggnader 
inte får uppföras. Syftet med prickmarken är att inte uppföra byggnader för nära 
Rävpasset samt den allmänna platsmarken - park. 
 

Friytor 
Bostadsområdet har god tillgång till friytor, på gårdarna finns lekplats, 
boulebana och gräsytor.   
 

Gator och trafik 
Området angörs via Rävpasset som ansluter till Nyöstervägen. Busshållplats 
finns längs Nyöstervägen i direkt anslutning till planområdet och turtätheten är 
god. Längs Nyöstervägen går även en gång- och cykelväg som omger hela Sätra.   
Inom planområdet finns gott om garage och parkeringsplatser.  
 
 
 

Från sidan 

Befintlig balkong Befintlig balkong 

Typritning 1 - Helinglasning Typritning 2 – Lågt panelstaket  
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Teknisk försörjning 
Inom fastigheten finns interna VA-ledningar. 
Bostäderna ligger inom verksamhetsområde för vatten, spillvatten och dagvatten 
och är anslutna till all nödvändig teknisk försörjning såsom vatten, spillvatten, 
dagvatten och elledningar.  
 
Detaljplanen som syftar till att medge utökad byggrätt för uterum påverkar inte 
de befintliga förhållandena.  Om någon ledning behöver flyttas skall detta ske i 
samråd med ledningsägaren och bekostas av bostadsrättsföreningen. 
 

Fastighetsbildning  
Med fastighetsbildning avses bl.a. nybildning av fastigheter, ändring av 
fastigheters gränser och bildande av gemensamhetsanläggningar, servitut och 
ledningsrätter. Fastighetsbildningsåtgärder prövas i en lantmäteriförrättning 
som handläggs av Lantmäterimyndigheten i Gävle kommun. 
 
Detaljplanens genomförande medför ingen fastighetsbildning. 
 

Konsekvenser av planens genomförande 

Landskapsbild 
Planen medger en utökad byggrätt vilket möjliggör uppförande av uteplatser 
som regleras med varsamhetsbestämmelser vilket har en liten påverkan på 
landskapsbilden då den anpassas till den befintliga bebyggelsen och får ett 
enhetligt utseende.  
 

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. 
 
Fastighet Fastighetsägare Konsekvenser av planens 

genomförande 

Sätra 27:1 Gävle kommun Ett plangenomförande 

innebär inga 

fastighetsrättsliga 

åtgärder. En ny detaljplan 

kommer att medföra en 

utökat byggrätt.  
 

Jämlikhet  
Reglering av byggrätt leder till mer rättvisa då byggrätten tidigare tagit slut vilket 
inneburit att endast vissa medlemmar i bostadsrättsföreningen beviljats bygglov 
för uteplats.  
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Ekonomiska frågor 

Bostadsrättsföreningen Mården bekostar upprättandet av detaljplanen.  
 

Organisatoriska frågor 

Tidplan 
Detaljplanen handläggs med standardförfarande och beräknas antas under 
första kvartalet 2016. 
 
Preliminär tidplan: 
Samråd/underrättelse december/februari 
Antagande mars 2016 
 

Genomförandetid 
Genomförandetiden är 5 år från det datum att planen vinner laga kraft. 
 

Medverkande tjänstemän 
Lena Boox  Kommunantikvarie 
Lars Lindström Bygglovshandläggare 
 
 

Samhällsbyggnad Gävle 

 
 
 
 
Ulrica Olsson   Johanna Sundqvist 
Planchef   Planingenjör 
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