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Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd 
 
 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

DETALJPLAN för del av Malmagen 2:208 
Fjällnäs 
HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN 
Plan MBN 2019–1059, standardförfarande 

 
FÖRFARANDE 
Ärendet handläggs efter samrådet med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 
2010:900. Kompletta planhandlingar har sänts till kända sakägare enligt fastighetsförteckning samt 
till myndigheter och övriga boende som berörs. 

 
Planhandlingarna har varit ute på samråd under tiden 2021-02-01 – 2021-02-22. 

 INKOMNA SKRIVELSER UNDER SAMRÅD 

• Skanova, ingen erinran 

• Härjeåns Nät AB 

• Trafikverket, ingen erinran 

• Jämtlands Räddningstjänstförbund 

• Lantmäteriet 

• Ruvhten sijte 

• Vatten och miljöresurs, renhållning 

• Länsstyrelsen 

• Fastighetsägare 1 

• Arwidsro Fjällnäsfastighets AB och Fastighetsägare 2 

• Fastighetsägare 3 

• Fastighetsägare 4 

• Fastighetsägare 5 
 
 
SAMMANFATTNING AV SYNPUNKTER OCH ÅTGÄRDER 
Samrådsredogörelsen är en sammanställning av inkomna synpunkter samt hur dessa har beaktats 
inför granskningen. 
 
Yttrandena har sammanfattats och bemöts nedan med kommentarer samt vilka åtgärder de medfört i 
planens utformning. I de fall fler fastighetsägare har yttrat sig om samma fråga, sammanfattas detta 
under samma rubrik. 
 
Yttrandena finns diarieförda i sin helhet hos kommunen, detta i enlighet med 
dataskyddsförordningen, GDPR. 
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Härjeåns Nät AB 
Yttrande 
På grund av storleken på planområdet krävas tvåtransformatorstationer inom området.  
 
Kommentar: Planförslaget kompletteras med två områden för transformatorstation (E- tekniska 
anläggningar) som stämts av med Härjeåns Nät AB. 
 
Jämtlands Räddningstjänstförbund 
Yttrande 
Om revidering av besöksändamål i form av hotellverksamhet skulle ske i planområdets nordligaste 
del, krävs att brandvatten för räddningstjänstens fordon uppdateras så att brandpost eller 
hämtningsställe beläget max 1 km. från byggnaden med ett minsta flöde om 1200 l/min finns att 
tillgå. 
 
Kommentar: Bestämmelsen R uppdateras så att hotellverksamhet med övernattning inte ingår i 
lydelsen. 
 
Lantmäteriet 
Yttrande 
Lantmäteriet har lämnat synpunkter på plankartan och grundkartan av redaktionell karaktär. Även 
önskas en del utveckling av texten i planbeskrivningen gällande avsnitten om befintliga planer och 
fastighetskonsekvensbeskrivning. 
 
Vidare informerar lantmäteriet om att det finns en osäkerhet i transformationen från äldre 
koordinatsystem till nuvarande system och att det kan vara en god idé för kommunen att mäta in 
dessa gränspunkter. 
 
Kommentar: Handlingarna ändras enligt Lantmäteriets synpunkt. De gränspunkter som kommunen 
har ansett vara nödvändiga har mätts in. 
 
Ruvhten sijte 
Yttrande 
Ruvhten Sijte ser med stor oro på den ökade bebyggelse av fritidsstugor och infrastruktur som sker 
längs Tänndalens och Fjällnäs dalgång. Det blir svårare och svårare för renarna att utan hinder 
passera mellan samebyns betesområden grundat ökande infrastruktur och bebyggelse i de naturliga 
strövnings- och betesområden som dalgången utgör. 
Ett stort ökande rörligt friluftsliv och en ökande rovdjursstam gör att renarna lämnar de 
betesområden där vi önskar och vill de ska vara och hamnar i områden där renarna inte får vistas.  
Samebyn framför önskemål om bestämmelser i detaljplanen om att de som bygger fritidshus i detta 
område accepterar och tillåter att renarna finns här och att av renarna kommer både spår, fekalier 
och lukt att lämnas. Att man ej bygger så att renens vandring eller bete hindras av staket, stängsel, 
rep eller andra föremål. 
 
Kommentar: Kommunen ser mycket positivt på en fortsatt dialog med samebyn och andra 
intressenter i denna och framtida detaljplaner för att få till utveckling som på bästa möjliga sätt 
tillvaratar olika intressen och naturvärden som finns. Planbeskrivningen kompletteras med tydligare 
information om att det periodvis kommer finnas renar i området och vad det kan innebära för 
fastighetsägare inom planområdet. Bestämmelse om att det inte är tillåtet att sätta upp staket eller 
stängsel inom planområdet finns. 
 
 
11. Vatten och miljöresurs, renhållning 
Vad det gäller avfallslösningen för detta nya område anser vi att det både i planbeskrivningen och 
exploateringsavtalet ska vara tydligt formulerat för att minska utrymmet för tolkningar mm.  
Nuvarande skrivning ger, anser vi, ger inte en tydlig inriktning och vi föreslår därför:  
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Avfall  
Avfallshanteringen sker, som gemensamhetsanläggning, inom området avsatt för detta ändamål i 
angränsande plan 2361-P06/20. 
 
Kommentar: Kommunen kan inte i detaljplanen bestämma att det ska bildas en 
gemensamhetsanläggning eftersom det är Lantmäteriet som gör denna prövning. Under rubriken 
Fastighetskonsekvensbeskrivning står dock att vägar och område för avfallshantering föreslås lösas 
genom gemensamhetsanläggning som förvaltas av en samfällighetsförening. Synpunkten föranleder 
ingen ändring av detaljplanen.  
 
 
12 Länsstyrelsen  
Yttrande 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Länsstyrelsen konstaterar att detaljplanen möjliggör för en stor exploatering på tidigare oexploaterad 
mark nära kalfjället där kommunen själv bedömer att exploatering ska ske restriktivt. Den 
naturvärdesinventering som tagits fram visar på att det finns fridlysta och skyddade arter inom 
planområdet, vilket är en viktig fråga vid bedömning av miljöpåverkan. Området omfattas även av 
strandskydd och berörs i olika grad av ett flertal riksintressen. Med avstamp i ovanstående 
resonemang är det av Länsstyrelsens bedömning att ett genomförande av planen skulle kunna 
medföra en betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning skulle vara ett lämpligt 
sätt att beskriva exploateringens miljöpåverkan och vilka konsekvenser den kan medföra. 
 
Kommentar: Kommunen har tagit till sig Länsstyrelsens synpunkt och valt att upprätta en MKB för att 
tydligare kunna beskriva exploateringens miljöpåverkan och vilka konsekvenser den kan medföra. 
Resultaten av denna redovisas i granskningshandlingarna. 
 
Riksintressen 
Rennäring 
Norr om planområdet finns områden som omfattas av riksintresse för rennäringen enligt 3 kap. 5 § 
Miljöbalken. Länsstyrelsen uppmanar kommunen att beskriva huruvida samråd skett med berörd 
sameby och redovisa eventuella synpunkter som är aktuella.  
 
Kommentar: Digitalt videomöte har genomförts med ordföranden i aktuell sameby. Inför mötet 
skickades förhandskopia på planhandlingar. Planbeskrivningen kompletteras med information om att 
samråd med samebyn har skett. Samebyn poängterade vikten av att inte bygga igen viktiga passager 
för renarna i Tänndalens dalgång samt vikten av att förhindra byggnation av stängsel och inhägnader 
av tomter inom planområdet. Med anledning av detta har kommunen infört en bestämmelse om 
förbud mot detta. 
 
Hälsa och säkerhet 
Risk för ras och skred 
I linje med PM Geoteknik (2020) framgår det av planbeskrivningen att dagvattenhanteringen i 
området måste utredas och säkerställas för att inte erosion och skred ska uppkomma. Vidare framgår 
att en dagvattenutredning har utförts men att resultatet av denna kommer redovisas i samband med 
att planen går ut på granskning. Med anledning av att det saknas underlag kan Länsstyrelsen inte 
bedöma huruvida planförslaget kan innebära risk för hälsa och säkerhet med hänsyn till ras och skred 
i det här skedet. 
 
I händelse av brand 
Planbeskrivningen behöver kompletteras med information gällande brandpostens flödeskapacitet. 
Det behöver säkerställas i planhandlingarna att vägarnas utformning, exempelvis bredd och lutning, 
möjliggör för framkomlighet med utryckningsfordon. 
 
Kommentar: Den aktuella informationen om brandpost både kapacitet och placering har stämts av 
med både Räddningsförbundet och Vatten och miljöresurs. Kommunens styrande dokument för vägar 
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är framtagna utifrån Räddningstjänstens krav för framkomlighet med utryckningsfordon. Vägarna i 
planförslaget är utformade utifrån det styrande dokumentet. 
 
Farligt gods 
Länsstyrelsen i Jämtlands län har beslutat att ett avstånd på 30 meter ska gälla för tillståndsplikt för 
väg 84. Beslut är fattat ur ett trafiksäkerhetsperspektiv för de som färdas på vägen och ger alltså inte 
något stöd i vilken typ av bebyggelse som är lämplig ur risksynpunkt med avseende på farligt gods.  
 
Kommentar: Texten i planbeskrivningen ses över och formuleras om. 
 
Avlopp 
Länsstyrelsen anser att det är oklart hur förutsättningarna för att ansluta de tillkommande 
bostäderna till befintligt avloppssystem ser ut. Det finns ett nytt tillstånd för ett nytt 
avloppsreningsverk i Funäsdalen (MPD juni 2020) och planerna är att överföra Tänndalens avlopp till 
detta. Då Tänndalens avloppsreningsanläggning är föremål för krav från EU om bättre rening är det 
angeläget att ta hänsyn till detta innan ytterligare områden kopplas på avloppet.  
 
Kommentar: Kommunen är medveten om den problematik som finns gällande avloppsanläggningen i 
Tänndalen.  Byggnation av ny avloppsanläggning i Funäsdalen är i gång och en överföringsledning 
från Tänndalen kommer att byggas. 
 
Miljökvalitetsnormer vatten, MKN 
Området ligger i kanten av en grundvattenförekomst, Fjällnäs, med beslutade MKN. Kommunen 
behöver komplettera planbeskrivningen med en bedömning kring detaljplanens påverkan på MKN för 
grundvattenförekomsten. 
Med anledning av att det saknas underlag i form av dagvattenutredning är det inte möjligt att 
bedöma planförslagets påverkan på MKN för vatten i det här skedet. 
 
Kommentar: En dagvattenutredning har tagits fram inför granskningen resultaten av denna samt 
planförslagets påverkan på MKN förs in i planbeskrivningen. 
 
Strandskydd 
Det framgår inte tydligt av planhandlingarna var de vattendrag som genererar strandskydd finns, 
varför det är svårt att avgöra om till exempel fri passage säkerställts i enlighet med 7 kap 18 f §. 
Länsstyrelsen saknar en bedömning kring naturvärden kopplade till vattendragen samt hur dessa 
eventuellt påverkas av ett upphävande av strandskydd. Detta behövs för att kunna bedöma om 
intresset av att ta området i anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än 
strandskyddsintresset i enlighet med 4 kap. 17 § PBL.  
 
Kommentar: Planhandlingarna förtydligas med vilka vattendrag som genererar strandskydd inom 
planområdet. Efter samrådet har planförslaget omarbetats varpå strandskyddade områden påverkas i 
mindre utsträckning än samrådsförslaget.  Aktuella bäckar är inte fiskförande och kommunen 
bedömer inte att det finns skäl att inventera vattendragens naturvärden i form av vattenlevande 
insekter, mossor och växter. Denna bedömning görs utifrån att dessa arters livsmiljö starkt är kopplat 
till bäcken och dess närmaste omgivning. Planförslaget är utformat på ett sådant sätt att ny 
bebyggelse inte ska läggas dikt an dessa vattendrag. I planområdets nordöstliga delar kommer vägen 
behöva korsa en befintlig bäck, detta kommer kräva anmälan av vattenverksamhet. 
 
För att strandskyddet ska få upphävas krävs det att kommunen visar att det angelägna allmänna 
intresset är omöjligt eller orimligt att tillgodose utanför strandskyddsområdet. Kommunen behöver 
tydliggöra varför behovet inte kan tillgodoses utanför de strandskyddade områden som finns inom 
utpekat område för exploatering i FÖP. Om en lokalisering utanför strandskydd inte är möjlig behöver 
kommunen redovisa att detaljplanen har lokaliserats till ett område inom strandskydd där den får 
minst åverkan på strandskyddets syften alternativt om planen har utformats så att åtgärden 
genomförs samtidigt som strandskyddsintresset tillgodoses.  
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Kommentar: Med tanke på hur miljön längs hela Tänndalens dalgång ser ut, med de många små 
vattendrag, bäckar och rännilar som rinner längs fjällsluttningarna bedömer kommunen att det är 
svårt näst intill omöjligt att exploatera utan att beröra strandskyddade områden. Möjligen kan mindre 
antal fastigheter placeras ut här och där, men det blir orimligt ur andra infrastrukturella aspekter. En 
sådan planering skulle innebära en väldigt utspridd bebyggelse med väldigt långa och kostsamma 
väg- och ledningsdragningar. En sådan bebyggelse kan också få negativ inverkan på riksintressen så 
som både rennäring och friluftsliv, då ett sådant alternativ skulle innebära en mer utspridd bebyggelse 
som tar ett större omland i anspråk. 
Efter samrådet har kommunen valt att göra en MKB för att tydligare kunna beskriva exploateringens 
miljöpåverkan och vilka konsekvenser den kan medföra. Ett omarbetat planförslag har tagits fram och 
kommunen anser att planen har utformats så att strandskyddsintresset kan tillgodoses. 
Planbeskrivningen justeras med tydligare beskrivning gällande detta. 
 
Råd och allmänna synpunkter 
Dagvattenhantering 
Länsstyrelsen förutsätter att åtgärderna i den dagvattenutredning som tas fram beaktas.  
Länsstyrelsen vill lyfta vikten av en bra dagvattenhantering när det gäller tillkommande vägpassager 
och diken inom området för att undvika att diken blir transportkanaler för slam.  
 
Kommentar: Resultatet av dagvattenutredningen inarbetas i planhandlingarna och kommer även 
belysas i exploateringsavtalet. 
 
Planbestämmelser 
Kommunen har infört en planbestämmelse om att stängsel och staket inte får uppföras, vilket som 
Länsstyrelsen förstår det syftar till att skydda rennäringens behov av förflyttningar genom området. 
Av vad Länsstyrelsen kan utläsa finns det dock inget lagstöd för bestämmelser som hindrar 
uppförande av staket. Länsstyrelsen rekommenderar därför kommunen att ytterligare se över 
utformning och placering av kvartersmark för bostäder inom området.  
 
Kommentar: Kommunen vidhåller att det finns lagstöd för denna typ av utformningsbestämmelse. På 
Boverkets hemsida finns följande att läsa:  
 
Bestämmelser om utformning kan användas om det finns särskilda skäl att ta hänsyn till, som 
förhållanden på platsen eller i omgivningen. Utformningen kan handla om att ta tillvara 
specifika förutsättningar eller traditioner på platsen. Bestämmelserna kan också vara kopplade 
till planens syfte om detta anger att området ska ha ett visst uttryck. Enligt plan- och bygglagen 
kan kommunen i detaljplan reglera utformning av tomter. Utformningsbestämmelser kan då 
användas. Det går till exempel att slå vakt om befintliga mark- och naturförhållanden som 
behöver bibehållas. En del av det som kan regleras med utformningsbestämmelser är inte 
lovpliktigt. Däremot så måste sådana åtgärder ändå följa planen.  
Plan- och bygglag (2010:900) 4 kap 16 §  
 
Kommunen anser att bestämmelsen stämmer väl överens med denna beskrivning. 
 
Artskydd och naturvärden  
Kommunen konstaterar att ett flertal skyddade arter påträffats inom planområdet och i olika grad 
kommer att påverkas av exploateringen. En plan bör inte drivas vidare om den inte väntas kunna 
genomföras utan att ett artskyddsförbud bryts och om dispensmöjlighet saknas. Dispens från 
artskyddsförordningen kan enbart ges av Länsstyrelsen om vissa kriterier är uppfyllda. 
Enligt naturvärdesinventeringen har man hittat aspfjädermossa som är bedömd som VU (sårbar) 
enligt rödlistan. I rapporten står det NT (nära hotad), vilket antagligen är ett skrivfel.  
 
Kommentar: Aspfjädermossa har inte hittats i området, detta var ett skrivfel. 
Naturvärdesinventeringen uppdateras i detta avseende. 
 



6 
 
 Sex stycken skyddade/fridlysta arter hittades inom området. Vad gäller rödvingetrast delar 
Länsstyrelsen Naturföretagets bedömning och konstaterar att artens häckning och utbredning i 
området behöver utredas innan en eventuell påverkan på dess bevarandestatus kan bedömas. 
Rödvingetrasten kommer att kräva en prövning enligt artskyddsförordningen. Länsstyrelsen bedömer 
att det bör vara möjligt att få dispens förutsatt att kommunen kan visa att lokaliseringen och 
utformningen av detaljplanen är det ”bästa lämpliga alternativ”. Kompensationsåtgärder kan 
eventuellt komma i fråga. 
 
Kommentar: Naturvärdesinventeringen har kompletterats med en fågelinventering. Slutsatserna av 
denna inarbetas i planhandlingarna. 
 
Vad gäller revlummer och orkidéerna bör handlingarna förtydligas angående hur detaljplanen har 
utformats för att undvika påverkan på arterna. Om detta tydliggörs bör dispens kunna lämnas för de 
art fynd som man inte kan undvika påverkan på. 
 
Kommentar: Planförslaget har efter samrådet reviderats, planbeskrivningen förtydligas angående hur 
detaljplanen har utformats för att undvika påverkan på de fridlysta arterna. 
Artskyddsdispens kommer att sökas och planen kommer inte antas innan dessa finns på plats. 
 
Fornlämningar 
Ärendet berör inga kända fornlämningar. Med hänsyn till områdets storlek rekommenderar 
Länsstyrelsen att kommunen genomföra en arkeologisk utredning i syfte att utreda huruvida 
fornlämningar kan tänkas beröras. 
 
Kommentar: En arkeologisk utredning ah utförts i området. Denna biläggs granskningshandlingen. 
 
Vattenverksamhet 
Anläggande av trummor och omdragningar av bäckar ska anmälas till Länsstyrelsen. Utifrån rådande 
förhållanden får det sen avgöras huruvida det är möjligt att till exempel flytta en bäck. Kommunen 
bör alltså ta det i beaktande vid planeringen. 
 
Kommentar: Kommunen är medveten om att vattenverksamhet ska anmälas till Länsstyrelsen och 
godkännas innan arbete påbörjas. 
 
 
Fastighetsägare 1 
Yttrande 
Den bäck som naturligt rinner längs med den östra gränsen av planområdet får inte ändras.  
 
Kommentar: Planförslaget innebär inte att bäckens läge kommer att ändras. Kommunen bedömer 
inte att bäckens naturliga flöde nämnvärt kommer att påverkas av planförslaget. 
 
 
Bemötande av synpunkter från Arwidsro Fjällnäsfastighets AB och fastighetsägare 2,3,4 och 5 
 
Naturvärden och djurliv 
Arwidsro Fjällnäsfastighets AB och Fastighetsägare 2, Fastighetsägare 3, fastighetsägare 4, 
fastighetsägare 5 
Yrkar på att inte tillräcklig hänsyn tagits till de höga naturvärden som påträffats i den utförda 
Naturvärdesinventeringen. Djurlivet behöver större korridorer för att kunna röra sig genom området. 
Ett antal djurstråk går över områden med exploatering, varpå områden med natur och kvartersmark i 
västra delen lämpligen borde byta plats. 
 
Kommentar: Området ligger med i den fördjupade översiktsplanen för Tänndalen. Dels befintlig 
detaljplan som kan förtätas, dels inom exploateringsområde BG1. När området ursprungligen 
planlades medgavs byggnation av hotell, vilket skulle innebära en betydande mängd människor och 
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trafik i området. Trafikverket har inte bedömt att trafikmängden skulle innebära problem för väg 84. 
 
Då området längre västerut som är markerat med natur i planförslaget är tämligen brant är det inte 
lämpligt att byta plats på naturmark och lägga bebyggelsen där i stället. 
 
Naturvärdesinventeringen har kompletterats med en fågelinventering och även en arkeologisk 
undersökning har genomförts i området.  Efter samrådet har planförslaget omarbetats och ett antal 
tomter har plockats bort till förmån för både växt- och naturliv samt friluftsliv.  Kommunen har även 
tagit fram en MKB för att tydligt sammanställa de olika konsekvenserna för miljön som kan finnas, det 
omarbetade förslaget har använts som underlag i denna beskrivning. Kommunen gör den samlade 
bedömningen att det omarbetade planförslaget tar hänsyn till naturvärden, djurliv, riksintressen samt 
trafik och att exploateringen och den föreslagna markanvändningen är lämplig.  
 
Trafik 
Arwidsro Fjällnäsfastighets AB och Fastighetsägare 2 och fastighetsägare 4 
Yrkar på att exploateringen och de föreslagna byggrätterna kommer innebära en kraftig  
ökning av biltrafiken både inom planområdet och vid väg 84. 
 
Kommentar: När området ursprungligen planlades medgavs byggnation av hotell, vilket skulle 
innebära en betydande mängd människor och trafik i området. Trafikverket har inte bedömt att 
trafikmängden skulle innebära problem för väg 84. 
 
Riksintressen 
Arwidsro Fjällnäsfastighets AB och fastighetsägare 2, fastighetsägare 3, fastighetsägare 4 
Delar inte kommunens bedömning om att exploateringen inte skadar de riksintressen som finns inom 
eller i närheten av planområdet. Fastighetsägare 4 ställer sig också undrande till på vilket sätt planen 
kan anses innebära en ”befintlig utökning av det lokala näringslivet” 
 
Kommentar: Planområdet ligger inom område med fördjupad översiktsplan för Tänndalen. I denna 
görs följande ställningstaganden kring de berörda riksintressena. 
 
”Fjällområdet är av riksintresse för friluftslivet enligt kap 3 MB. Hela planen och de föreslagna 
utbyggnadsområdena är belägna inom riksintresseområdet, men syftar till att öka tillgängligheten för 
just friluftslivet. Planen bedöms därför inte vara ett hot mot detta riksintresse. Rörliga friluftslivets 
intressen Västra Härjedalen utgör en del av den svenska fjällkedjan som omfattas av särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt kap 4, 2§ MB, där turismen och friluftslivet, främst det rörliga 
friluftslivets intressen särskilt skall beaktas vid bedömningen av tillåtlighet av exploateringsföretag 
eller andra ingrepp i miljön. En utbyggnad av turismen i området enligt planen bedöms 
överensstämma med dessa hushållningsbestämmelser.  
 
Riksintresse rennäringen Planen berör av staten redovisade riksintressen för rennäringen. Inga 
föreslagna utbyggnader av bebyggelse eller anläggningar berör dock åretruntmarker eller viktiga 
betesområden. Planförslaget kan innebära viss ökning av antalet besökare i området och därmed 
indirekt också mer människor ute på fjället. Den föreslagna markanvändningen bedöms sammantaget 
inte påtagligt skada några riksintressen. Riksintressena bör därför anses tillgodosedda.”  
 
Efter att den fördjupade översiktsplanen för Tänndalens antogs kom nya reviderade 
riksintresseanspråk för rennäringen 2016. Dessa har behandlats i Kommunens översiktsplan antagen 
2020. I denna går kommunens och Länsstyrelsens mening om hanteringen av riksintresset isär.  
 
I kommunens översiktsplan finns följande ställningstagande gällande riksintresse för rennäringen. 

• Härjedalens kommun ifrågasätter statens utpekande av områden som riksintresse för 
rennäringen på privatägd mark i Härjedalens kommun. Det är kommunens uppfattning att 
staten bör dra tillbaka dessa anspråk. 
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• Riksintresset för rennäringen inom renskötselområdet, det vill säga åretruntmarker inom de 
statligt ägda renbetesfjällen, ska tillgodoses 
genom att: 

o Intrång som lokalisering av bebyggelse, anläggningar och annan form av 
exploateringar (vindkraft, gruvor) ska undvikas inom åretruntmarkerna, i anslutning 
till befintlig bebyggelse bör dock viss utveckling och förtätning av bebyggelse medges, 

o Samebyarnas kunskap om nyttjande av marken, de faktiska förutsättningarna på 
plats med landskapet och eventuella tidigare 
ingrepp som bakgrund, ska tas i beaktning, 

o Rennäringens åretruntmarker ska värnas för att säkerställa renskötseln, 

o Länsstyrelsen tillsammans med Samebyarna ska inom åretruntmarkerna involveras i 
tidiga skeden i strategiska planfrågor, detaljplaner, bygglov, förhandsbesked och 
förfrågningar. 

 

Länsstyrelsen bedömer i sitt granskningsyttrande till Översiktsplanen att kommunen satt upp rimliga 
ställningstaganden för hur rennäringens intressen ska tillvaratas i syfte att tillgodose riksintresset. 
Ställningstagandena kan dock inte enbart gälla inom statligt ägda åretruntmarker utan behöver gälla 
generellt i samtliga delar av det de utpekade riskintresseanspråken.  
 

I förslaget till detaljplan för Malmagen 2:208 har samebyn inför samrådet kontaktats för att bidra 
med kunskap om det faktiska nyttjandet av marken och förutsättningarna på platsen för bedrivande 
av rennäring både i dagsläget och framöver. Detta har beskrivits i planbeskrivningen. En särskild viktig 
del som samebyn lyft fram för framtiden är vikten av att undvika stängsel och staket inom 
planområdet har införts som en bestämmelse i planen. En annan viktig aspekt för att även i framtiden 
kunna bedriva renskötsel i området är det som samebyn själv lyfter fram i sitt yttrande, att inte bygga 
igen passager längs riksväg 84. Då detta skulle innebära att det blir omöjligt att flytta mellan de olika 
betesområdena. Ur detta perspektiv gör kommunen bedömningen att det är lämpligt att tillåta 
ytterligare bebyggelse ovanför den befintliga bebyggelsen söder om planområdet. Då denna befintliga 
bebyggelse redan nu utgör ett hinder för flytten av renar över vägen. Sammantaget anser kommunen 
att rennäringen har tillgodosetts i enlighet med det Länsstyrelsen beskriver i sitt granskningsyttrande i 
den kommunala översiktsplanen antagen 2020. 

 

Gällande ”befintlig utökning av det lokala näringslivet” anges i den kommunövergripande 
översiktsplanen följande: 
”Härjedalens natur- och kulturmiljöer är viktiga tillgångar och skapar möjligheter till företagande i alla 
delar av kommunen. Friluftslivet och turismen medverkar till en stark och hållbar utveckling och 
regional tillväxt. ” Kommunen menar att även bebyggelse av privata stugor bidrar till utveckling av det 
lokala näringslivet. Både när de byggs och i ett senare skede när människornas om vistas i husen 
besöker och tar del av det lokala serviceutbudet. 
Kommunens uppfattning är att planförslaget förhåller sig väl till de riktlinjer som riksintresset 
beskriver samt de intentioner som kommunen redovisar i sin översiktsplan.  

 

Strandskydd 
Arwidsro Fjällnäsfastighets AB och Fastighetsägare 2, 

Enligt Fastighetsägarnas mening finns det dock inte förutsättningar för att upphäva strandskyddet, 
varför planen heller inte kan realiseras. 

Kommentar: Kommunen anser att planförslaget är utformat på ett sådant sätt att det inte inverkar 
på strandskyddet syfte, se vidare kommentar under Länsstyrelsens yttrande. 

 

Alternativ lokalisering av bebyggelse 
Arwidsro Fjällnäsfastighets AB och Fastighetsägare 2, fastighetsägare 5 
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Enlig fastighetsägarna finns det andra områden i närheten som lämpar sig betydligt bättre för 
exploatering än det nu aktuella orörda området, till exempel inom eller i direkt anslutning till det 
bebyggelseområde som är beläget strax väster om nu aktuell plats.  
 
Kommentar: Kommunen bedömer att även en exploatering i direkt anslutning till området västerut 
skulle kunna bli aktuell, men att detta får prövas inom ramen för en egen planprocess som får initieras 
av markägaren.  Dock konstaterar kommunen att även området västerut berör riksintressen likt det 
aktuella planområdet. Utifrån de inventeringar som finns är det sannolikt att tro att även detta 
område håller naturvärden likt det nu aktuella området. En exploatering i området väster om 
nuvarande planområde skulle även det generera i mer trafik. Eftersom Trafikverket inte önskar fler 
anslutningar till väg 84 skulle åtkomst till detta område antingen behöva nås från befintligt område i 
väster eller från den befintliga vägen inom den nu aktuella planen. 
 
Exploateringens höjdläge 
Fastighetsägare 3, fastighetsägare 4 
Anser inte att exploateringen är belägen för högt upp på fjället. 
 
Kommentar 
Planområdet är sedan tidigare planlagt och utlagt i den fördjupade översiktsplanen för Tänndalen, 
dels befintlig detaljplan som kan förtätas, dels inom exploateringsområde BG1. 
 
Område med R i detaljplanen 
Fastighetsägare 3 
Önskar få en tydligare beskrivning med vad som avses med området. 
 
Kommentar: Själva byggrätten inom området för besöksnäring är tämligen liten endast 90m². Tanken 
är att just kunna dra nytta av läget gångstigar och skidspår för att kunna anlägga en mindre 
verksamhet i liten skala tex café, raststuga, bastu eller likande. 
 
Arkeologisk undersökning 
Fastighetsägare 3, fastighetsägare 5 
Efterlyser information om arkeologisk undersökning har utförts av planområdet, påtalar även att det 
finns en äldre klövjeväg mot Norge som passerar igenom området. 
 
Kommentar: En arkeologisk undersökning har genomförts i området. Körvägen har inte identifierats 
som fornminne. 
 
Dagvatten 
Fastighetsägare 3, fastighetsägare 5 
Påtalar vikten av att det vid grävning måste tas stor hänsyn för att inte bäcken smutsas ner då vatten 
som är smutsigt med sediment påverkar fiskens lekplatser i sjön. Fastighetsägare 5 anser att några 
bäckstråk går över mark som föreslås för exploatering och av den anledningen bör naturmark 
kvartersmark i den västra delen av området byta plats. 
 
Kommentar: En dagvattenutredning har tagits fram för att säkerställa en god hantering av detta 
inom planområdet. I denna har befintliga och tillkommande vattenflöden och strömmar identifierats. 
Utredningen redovisar en del förslag på åtgärder som behöver vidtas för att hantera dagvattnet på ett 
bra sätt inom planområdet. Utredningen visar som fastighetsägare 5 påtalar att det finns 
vattenflöden som går över markområde i väster som är utlagda för bostadsändamål. Då området 
längre västerut som är markerat med Natur i planförslaget är tämligen brant är detta inte lämpligt att 
lägga bebyggelsen i stället. Kommunen delar synpunkten om att försiktighet måste råda vid 
grävningsarbeten för att inte grumling av bäckar ska förekomma.  
 
Exploateringsgrad 
Fastighetsägare 3, fastighetsägare 4, fastighetsägare 5 
Det föreslagna tomterna och byggrätten är för många och för stora, husen kommer göra för stor 
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påverkan i miljön.  
 
Kommentar: Planområdet finns utlagt i den fördjupade översiktsplanen. Denna plan beskriver 
kommunens viljeinriktning om hur utbyggnaden i området ska se ut. Planförslaget har omarbetats och 
ett antal tomter har plockats bort. Kommunen bedömer att det omarbetade planförslaget är anpassat 
till områdets miljö. 
 
Planbestämmelser rörande placering av byggnader 
Fastighetsägare 4 
Framför synpunkter om val av bestämmelser och utformning av dessa gällande placering av 
byggnader och uppfyllnad av mark. 
 
Kommentar: Kommunen anser inte att det är lämpligt att vara alltför styrande vad gäller placering av 
den tillkommande bebyggelsen på tomten. En god markanpassning är alltid det som eftersträvas 
vilket också kommer vara en fråga som bedöms i bygglovsskedet. Vad gäller regeln om uppfyllnad 
anger planbestämmelsen att det är 1 m från ursprungliga markplanet som avses. 
 
Samrådskrets och samrådstid 
Fastighetsägare 4, fastighetsägare 5 
Anser att samrådskretsen ska utökas så att fler fastighetsägare får möjlighet att yttra sig i 
planärendet. Fastighetsägare 5 anser att frågor rörande kommunal service så som vatten och avlopp 
berör allmänheten. Även framförs att samrådstiden var för kort 
 
Kommentar: Planen har hanterats med standardförfarande i enlighet med reglerna i PBL och 
planförslaget har tillsänts de som enligt upprättad fastighetförteckning anses vara sakägare i 
planärendet. Förslaget har även skickats till berörda myndigheter enligt bestämmelserna i PBL. Under 
samrådstiden har även planförslaget funnit tillgängligt på kommunens hemsida att ta del av för 
övriga intresserade kommunmedlemmar.  
 
Kommunen har efter samrådet valt att byta förfarande till utökat förfarande. Detta innebär att när 
förslaget ska skickas ut för granskning kommer det att kungöras i en ortstidning så att en bredare 
allmänhet kommer kunna ta del av förslaget och även lämna synpunkter. 
 
I planbeskrivningen framgår att fastigheterna inom planområdet ska anslutas till det kommunala 
vatten och avloppsnätet. Kommunen anser dock inte att anslutning av fastigheter till det kommunala 
nätet är en fråga som berör allmänheten. 
 
Vatten och Avlopp 
Fastighetsägare 4, fastighetsägare 5 
Enligt information från Vatten och miljöresurs råder en begränsad kapacitet i befintligt 
vattenmagasin. Det nya vattenmagasinet som planeras behöver storleksmässigt täcka behovet för 
dels befintliga boenden/gäster, dels alla dessa tillkommande. Vattenmagasinets placering kan tänkas 
inkräkta på områden med naturvärden.  
 
Kommentar:  Det kommunal Va- bolaget, Vatten och miljöresurs har varit delaktiga i framtagandet av 
planen vad gäller frågan om vatten och avloppskapacitet. 
 
Följande ändringar har genomförts efter samrådet. 
 
-Planförslaget kompletteras med två områden för transformatorstation (E- tekniska anläggningar)  
- Bestämmelsen R uppdateras så att hotellverksamhet med övernattning inte ingår i lydelsen. 
- Grundkartan uppdateras med teckenförklaring, aktualitetsdatum, koordinatsystem och 
fastighetsbeteckningar. 
- Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning om vad som sker med befintlig detaljplan om /när 
den nya planen får laga kraft. 
- Plankartan kompletteras med skala och utskriftsformat. 
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- Texten i planbeskrivningen utvecklas gällande fastighetskonsekvensbeskrivningen. 
- De redovisade gränserna i plankartan ses över för att förbättra läsbarheten. 
- Befintliga byggnader i grundkartan redovisas utan färg. 
- Planbeskrivningen kompletteras med tydligare information om att det periodvis kommer finnas 
renar i området och vad det kan innebära för fastighetsägare inom planområdet. 
- Planhandlingarna kompletteras med en MKB för att tydligare kunna beskriva exploateringens 
miljöpåverkan och vilka konsekvenser den kan medföra. Resultaten av denna redovisas i 
granskningshandlingarna. 
- Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning om huruvida samråd med aktuell sameby i 
planprocessen har skett och vilka eventuella synpunkter som har lyfts. 
- Texten i planbeskrivningen ses över och formuleras om avseende trafiksäkerhet och farligt gods. 
- Dagvattenutredning bifogas planen, resultaten av denna samt planförslagets påverkan på MKN förs 
in i planbeskrivningen. 
- Planbeskrivningen kompletteras med tydligare beskrivning gällande strandskydd och hur planen har 
anpassats för att tillgodose strandskyddet. 
-planbeskrivningen förtydligas angående hur detaljplanen har utformats för att undvika påverkan på 
de fridlysta arterna. 
- Arkeologisk utredning bifogas planen och resultatet av denna införs i planbeskrivningen. 
 
2021-08-30 
Samrådsredogörelsen är sammanställd av Elise Nilsson, planingenjör, Berg och Härjedalens miljö- och 
byggavdelning. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


