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PLANBESKRIVNING
STANDARD PLANFÖRFARANDE ENLIGT

PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900)

Kartutsni  med magenta färgad markering kring ungefärligt område som ändringen avser. Utsni  från plankartan ll gällande detaljplan före ändring. Den
magenta färgade markeringen visar ungefärlig utsträckning på
föreslagna planändringar. Turkosa markeringar illustrerar
gällande nya detaljplaner.

Illustra on av möjlig byggna on enligt förslaget  ll ändring av
detaljplan tolkad ovanpå ortofoto (2020).  Den magenta färgade
markeringen visar en möjlig u ormning av byggnad med
omkringliggande gågator, angöringsvägar och parkeringar.

PLANPROCESSEN
Planprocessen är en prövning där e  områdes lämplighet för e  ändamål utreds och där de som berörs av förslaget ges möjlighet  ll insyn och
påverkan. Planhandlingarna kommer samrådas och granskas med grannar, myndigheter och andra intressenter. Synpunkter kommer sammanställas i
en samrådsredogörelse och e  granskningsutlåtandande. Detaljplanen kan sedan antas av kommunen. E  beslut a  anta, ändra eller upphäva en
detaljplan får laga kra   digast tre veckor från den dag då beslutet eller justerat protokoll över beslutet  llkännage s. Däre er kan bygglov och
utbyggnad ske.

Målsä ningen är a  ändringen ska samrådas under slutet av 2021 för a  sedan granskas i början av 2022 och antas våren 2022 med e   digast laga
kra  tre veckor däre er.

ÄNDRING AV EN DETALJPLAN
En ändring av en detaljplan kan användas för a  anpassa planen  ll nya förhållanden och hålla den aktuell utan a  genomföra hela den
lämplighetsbedömning som görs vid upprä andet av en ny plan. Det finns i lagen ingen u alad gräns för vad som kan göras inom ramen för ändring.
Ändringen ska dock uppfylla plan- och bygglagens, PBL, krav på tydlighet och rymmas inom sy et för den ursprungliga detaljplanen. Det är kommunen
som avgör om det är lämpligt a  använda sig av ändring av detaljplan i e  enskilt fall.

Ändringar i en detaljplan kan göras om ändringen är förenlig med planens sy e, med övriga planbestämmelser och i övrigt inte innebär några
olägenheter. Det kan bara finnas en detaljplan för e  geografiskt område och det går därför inte a  göra ändringsplaner, lläggsplaner eller liknande
som ska gälla llsammans med den ursprungliga planen. Det innebär a  ändringar görs i den ursprungliga planen vid en ändring av detaljplan. De a
dokument är e  komplement  ll  digare planbeskrivning. Endast de ändringar som redovisas i det här dokumentet är gällande.

HANDLINGAR
Detaljplanen och llhörande handlingar består av:
 Plankarta med ändringar i skala 1:1000 (A0)  med llhörande
 planbestämmelser och planbeskrivning       (2021-12-08) (De a dokument)
 Fas ghetsförteckning          (2021-12-07)
 Undersökning av betydande miljöpåverkan      (2021-12-08)
Ursprungliga handlingar från akt 2361-P10/3:
 Ursprunglig plankarta i skala 1:1000 (A0)      (2009-10-01)
 Ursprunglig illustra onskarta i skala 1:1000 (A0)     (2009-05-07)
 Ursprunglig planbeskrivning         (2009-10-01)

PLANENS SYFTE
Sy et med ändringen av detaljplanen är a  inom befintliga byggrä er möjliggöra en utökad sockelvåning för parkeringsgarage samt möjliggöra för
användningarna handel eller kontor/hotell utöver användningen för bostäder i gällande detaljplan.

PLANDATA
Planområdet är beläget i utkanten av torgbildningen kring Vemdalsskalet och omfa ar en småhusfas ghet med befintligt bostadshus. Området inom
detaljplanen där ändringar föreslagits är cirka 1'900 kvadratmeter stort. Se ovan kartutsni . Fas gheterna som berörs av planändringen är Vemdalens
kyrkby 57:24 som ägs ll 50% av Vemdalsfas gheter AB, ll 25% av Sune Bernhardsson AB och ll 25% av Ulf Bernhardsson AB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Detaljplanen som föreslås ändras antogs av Myndighetsnämnden i Härjedalens kommun 2009-10-01. Detaljplanen vann laga kra  2009-10-29, akt
2361-P10/3. Miljö- och byggnadsnämnden beviljade planbesked 2021-10-07 MBN § 178 2021-311 för a  möjliggöra en utökad sockelvåning för
parkeringsgarage med bibehållen byggrä  för bostäder som även kan användas  ll centrumverksamhet.

PLANFÖRSLAGET
Nuvarande byggrä  B, Bostäder komple eras med användningarna HK, Handel eller kontor/hotell. Förslaget innebär a  byggnadens användning mer
flexibelt kan ändras beroende på behoven samt a  bebyggelse med bostäder kan kompleteras med handelslokaler eller kontor i exempelvis
bo envåningen. Högst antal våningar ändras från tre våningar med vind ll fyra våningar utan vind för a  medge en sockelvåning för parkeringsgarage.
Byggrä en omvandlas  ll en bru oarea om 1'750 m2 i fyra våningar utan inredd vind, vilket motsvarar befintlig byggrä  i gällande plan. Gällande plan
medger en byggnadsarea om 500 m2 i tre våningar samt inredd vind vilket motsvarar ungefär tre och en halv våningar eller 1750 m2. Utöver denna
bru oarea  llåts y erligare 1'200 m2 bru oarea för parkeringsgarage i bo envåningen. Sy et med bestämmelserna är a   llåta en byggna on med
gård ovanpå en sockelvåning, byggna onen kan i delar av byggrä en uppgå  ll fyra våningar alterna vt kan hela bo envåningen påbyggas med
bostäder men då begränsas antal våningar när bru oarean har förbrukats. Området har en stark stadsmässighet och för a  förstärka och bevara denna
regleras u ormningen med f1 för a  säkerställa a  fasader u ormas med minst 35 procent glasade entrépar er och fönster. Andelen avses beräknas
som en helhet där alla fasader inom byggnadens bo envåningsarea slås samman. De a innebär a  exempelvis en baksida kan  llskapas utan stora
fönsterytor.

Med förelsagen planändring behöver behovet av parkeringsplatser säkerställas. I gällande detaljplan finns inga parkeringstal angivna. Nedan
parkeringstal ska uppfyllas för byggna on inom området som planändringen avser. Uppfyllelse av p-tal redovisas i bygglovsansökan.
 Kontor och service (Bibliotek liknande.)  20 platser per 1000 BTA
 Centrum, restaurang och handel    40 platser per 1000 BTA
 Hotellrum upp ll 4 personer   1,1 platser per rum
 Hotellrum fler än 4 personer   1,5 platser per rum
 Bostäder, 1 rum och kök                  1,5 platser per lägenhet
 Bostäder, 2 ll 3 rum och kök   2,0 platser per lägenhet
 Bostäder, 4 rum och kök eller större  2,5 platser per lägenhet

Parkeringsplatser för området som planändringen avser ska lösas inom den egna fas gheten. I e  parkeringsgarage kan exempelvis 30 ll 40 platser
llskapas och i anslutning  ll gator kan utöver de a e  antal platser anordnas. Alterna vt kan parkeringsplatser säkras inom gångavstånd på en plats

där det är möjligt a   llskapa nya parkeringsplatser  ll området. Parkeringsplatser utanför den egan fas gheten ska säkerställas med servitut eller
liknande.

STÄLLNINGSTAGANDEN
Kommunen har gjort en undersökning av betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap 6§. E  genomförande av ändringen av detaljplanen
bedöms inte innebära några nya faktorer som innebär betydande miljöpåverkan enligt 4 kap. 34§ plan- och bygglagen varför någon
miljökonsekvensbeskrivning inte bedöms vara nödvändig.

E ersom ändringen av detaljplanen inte bedöms medföra någon utökad byggrä  bedöms kapaciteten för kommunalt va en och avlopp vara  llräcklig
för a  försörja ändringen av planen. Ändringarna i detaljplanen bedöms inte innebära ökade störningar som ökat buller eller en ökad trafikmängd.
Trafikbuller blir aktuellt för användningen bostad. Enligt förordningen (2015:216) ll miljöbalken finns bestämmelser om riktlinjer för trafikbuller
utomhus vid bostadsbyggnader. Enligt förordningen bör buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en
bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om sådan ska anordnas i anslutning ll
byggnaden. Från väg 315 mi   ll byggrä en är det cirka 25 meter. Väg 315 hade enligt Trafikverkets kartor 2017 en årsdygnstrafik på 1090+/-22%
fordon. Den skyltade has ghet är 50 km/h. Genom a  använda beräkningsmodellerna i skri en "Hur mycket bullrar vägtrafiken?" från Boverket och
Sveriges kommuner och Lands ng  llsammans med värdena från Trafikverket har en dygnsekvivalent ljudnivå, dBA beräknats. För metod 1 blev
resultatet cirka 55 dBA och för metod 2 blev resultatet cirka 54 dBA.  Kommunens bedömning är a  en bostadsbyggnad kan uppföras enligt
planförslaget och erhålla riktvärden för ekvivlanet ljudnivå vid fasad.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Inga nya genomförandefrågor uppstår vid ändringen av detaljplanen. Precis som digare föreslår detaljplanen fas ghetsregleringar för a  säkerställa
lokalgatan och liknande. De a är vid ändringen av detaljplanen ännu inte genomfört men är ingen ny fråga, utan frågan är hanterade i digare
genomförandebeskrivning och exploateringsavtal. Exploatören svarar för genomförande och exploateringskostnader samt i samråd med kommunen
anläggande av vägar, va en, elektrifiering, insamlingsplatser för sopor samt övriga erforderliga åtgärder för exploateringens genomförande.

GENOMFÖRANDETID
Genomförande den är den  d som detaljplanen är avsedd a  genomföras. Genomförande den räknas från den dag detaljplanen vinner laga kra .
Under genomförande den får planen inte ändras eller upphävas om någon sakägare inom planområdet är emot. Under den här den är
fas ghetsägaren garanterad sin byggrä . Om detaljplanen ändras eller upphävs innan genomförande den har gå  ut, har fas ghetsägaren rä   ll
ersä ning från kommunen för den förlorade byggrä en.

Detaljplanen gäller även e er genomförande dens utgång. Genomförande den i gällande plan gäller för ändringen. Planen har en genomförande d på
femton år och vann lagakra  2009-10-29.

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Ändringen av detaljplanen, dess planbeskrivning och genomförandebeskrivningen har upprä ats av Peter Nilsson i samråd med berörda
tjänstepersoner inom Härjedalens kommun och tjänstepersoner inom Berg och Härjedalens miljö och byggnämnd.
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Samråd/underrättelse 2008-05-29 / 06-27 Antagen 2009-10-01

Utställning  2009-07-02 / 07-30 Laga kraft 2009-10-29

f1 e4=1750

e4 = 000 Största bruttoarea i m2 ovan mark. I bottenvåningen tillåts utöver
angiven bruttoarea 1200 m2 bruttoarea för parkeringsgarage

f1 Bottenvåningen ska utformas med fönster och glasade
entrépartier om minst 35% av bottenvåningens fasadyta

Beslutsdatum Instans

Ändring av detaljplan för östra delen (borätter) av

Vemdalens kyrkby 57:10 med flera

Härjedalens kommun Jämtlands län

Samråd

Berg och Härjedalens miljö och byggnämnd

Upprättad: 2021-12-08 Reviderad

Peter Nilsson

Stadsarkitekt

Eli Larsdotter-Brynhilldsvoll

Biträdande Miljö- och byggchef

Godkännande

Antagande

Laga kraft

2021-311

Till planen hör:

Ursprunglig plankarta

Ursprunglig illustrationskarta

Ursprunglig planbeskrivning

Plankarta med ändringar

Planbeskrivning

FastighetsförteckningUrsprunglig grundkarta

Beslutsdatum Instans

Ändringar i detaljplan redovisas i plankartan med färgen magenta.
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Ungefärligt område
för planändring

Tolkad utsträckning av gällande detaljplan
2361-P15/25 som vann laga kraft 2014-06-05

Användning av mark:
Gång  Gångtrafik, natur
P   Angöring, parkering, servicebyggnader
N   Naturmark, skidspår

Illustrativ linje för att tydliggöra gällande plangräns
för gällande detaljplan 2361-P15/25 som vann

laga kraft 2014-06-05

Tolkad utsträckning av gällande detaljplan
2361-P12/1 som vann laga kraft 2011-10-18

Huvudsakliga planbestämmelser:
BHK  Bostäder, handel, kontor/hotell
e500  Största sammanlagda byggnadsarea är 500 m2

IV  Högst fyra våningar - högsta byggnadshöjd 10 m

Angöringsväg i gällande
detaljplan är bortbyggd
med uppförd byggnad.

Möjlig angöring/brandgata
inom egenskapsområdet

Möjliga parkerinar

Möjliga in-/utfart
till garage Möjliga lastplats

Möjliga byggnad i tre
våningar ovanpå garage

Möjliga 30 till 40
p-platser i garage

Befintlig angöring och
brandgata på annan

fastighet

Streckad linje visar på
ungefärligt område för

föreslagen planändring
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