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Härnösands kommun 

Samhällsförvaltningen 

871 80 Härnösand 

Yttrande över planprogram för Torsvik 6 m. fl. (dnr SAM15-1105-214) 
Härnösands Naturskyddsföreningen ställer sig bakom syftet med planprogrammet och ser det som 
positivt med att förtäta stadens centrala delar som bl a möjliggör minskad bilanvändning. Vi anser 
dock att vissa överväganden i planprogrammet inte är riktiga. 

Tillämpa försiktighetsprincipen och upprätta en miljökonsekvensbeskrivning 

Försiktighetsprincipen bör vara en utgångspunkt i allt miljöarbete. I behovsbedömningen tas ett antal 
förhållanden upp som kan innebära potentiella miljöproblem. Buller, förorenad och instabil mark, 
luftkvalitet, stadsbild och förhöjt vattenstånd nämns särskilt. Med hänvisning till att frågorna ska 
beaktas i planprocessen eller utredas vidare. Enligt behovsbedömningen finns det inte någon 
anledning att i nuläget anta att det finns risk för betydande miljöpåverkan. Naturskyddsföreningen 
menar dock att när kunskaper saknas och det är oklart om hur stor risken för betydande 
miljöpåverkan är bör försiktighetsprincipen tillämpas. En MKB bör upprättas för att få en djupare och 
en mer kvalificerad genomgång av eventuella miljöproblem . 

Allén längs Beckhusgatan har både kulturhistoriska och biologiska värden 

Enligt behovsbedömningen ”finns inga intressen ur växt- och djurlivsynpunkt inom området” eller 
”kända forn- eller kulturlämningar inom själva planområdet”. Längs Beckhusgatan finns dock en 
allé/trädrad som har både kulturhistoriska och biologiska värden. Idag tar man inte tillvara dessa 
värden på grund av att Beckhusgatan omvandlats till att vara en ganska oordnad parkering. Under 
senare delen av 1900-talet minskade antalet alléer kraftigt och i Härnösand är de sällsynta. Det är 
därför angeläget att bevara de som ännu finns kvar. Alléns historiska samband bör utredas så att 
Länsstyrelsen kan överväga om att byggnadsminneförklara den enligt lagen om kulturminnesvård 3 
kap 1 §. I miljöbalken tas alléer upp som skyddsvärda biotoper. Vi bedömer att förordningen om 
områdesskydd enligt miljöbalken är tillämplig i det här fallet träden i allén är relativt gamla. I alla 
händelse kommer allén i framtiden att kunna bli ett positivt inslag i området om dess potential 
tillvaratas. 

Påverkan på stadsbilden kan bil positiv med omsorgsfull gestaltning 

De s.k. inspirationsblider som presenteras är i flera fall mer avskräckande än inspirerande. Om 
planområdets läge och kvalitéer tas till vara finns chansen att skapa en mer värdig pendang till 
residenset på andra sidan Nattviken än McDonald’s. Skalan är viktig och får inte övertrumfa fasaden 
på andra sidan vattnet. Det gäller att skapa ballans och harmoni så att riksintresset för centrala 
staden lyfts fram.  
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En betydande del av området utsätts för buller över gällande riktvärden för bostäder. Om riktvärdena 
ska klaras kommer det att krävas omfattande bullerskydd som kan påverka stadsbilden negativt. Ett 
alternativ kan vara att anpassa markanvändningen genom att mindre bullerkänsliga verksamheter 
skärmar av bullret så att bostäderna fär en acceptaber ljudmiljö.     
 

Utöka planområdet 

Hela området ner till vattnet bör ingå i planområdet för att säkerställa att allmänhetens tillgänglighet 
till vattnet förbättras. I dag blockeras ofta gc-vägen av parkerade personbilar och distributionsfordon 
till restaurangen. Även grönytorna avvänds för parkering som gör dem slitna och leriga. Umeå nämns 
i planprogrammet som ett bra exempel på städer som inriktat sin planering att återknyta 
förbindelsen mellan stad och vatten. Det som gör att strandpromenaden längs Umeälven är så 
trivsam och att den har så höga upplevelsevärden är att allmänintresset fått företräde framför de 
kommersiella intressena. Både när det gäller den nytillkomna bebyggelsen och befintlig bör man ta 
till sig de goda exempel som finns. Det kan innebära att nuvarande markanvändning längs vattnet 
behöver förändras. 

Positivt att man ser potentialen med ekosystemtjänster 

I planprogrammet tar man upp vegetation skapa trivsel och ekosystemtjänster som bland annat är 
bra vid klimatanpassning och omhändertagande av dagvatten samt att förbättra luftkvaliteten. Det är 
även viktigt att man tar tillvara möjligheterna att öka den biologiska mångfalden i staden som skapar 
både ekonomiska och miljömässiga värden. 

För Härnösands Naturskyddsförening 

Örjan Asplund 

Vice ordförande 

 


