
Fördjupad översiktsplan Funäsdalen
SAMRÅDSREDOGÖRELSE



Privatpersoner 3
Privatperson 1  3

Privatperson 2  3

Privatperson 3 3

Privatperson 4 4

Privatperson 5 5

Privatperson 6  5

Privatperson 7 5

Privatperson 8  6

Privatperson 9  6

Privatperson 10  8

Privatperson 11  9

Privatperson 12 9

Privatperson 13   9

Privatperson 14   9

Privatperson 15  11

Privatperson 16  12

Privatperson 17  13

Privatperson 18  14

Privatperson 19 16

Privatperson 20  17

Privatperson 21 18

Privatperson 22  19

Privatperson 23 19

Privatperson 24 21

Privatperson 25 21

Privatperson 26 22

Privatperson 27 22

Privatperson 28  23

Privatperson 29  23

Privatperson 30 24

Privatperson 31  24

Privatperson 32  25

Privatperson 33  26

Privatperson 34 26

Organisationer, företag och 
föreningar 27
Nätverk för hållbarhet i Härjedalen  27

Funäsdalens Socialdemokratiska förening 30

Södra Röstbergets samfällighetsförening 30

Funäsdalens IF  31

Moderaterna  32

Härjedalspartiet  32

Mittådalens sameby 33

Centerpartiet  35

Naturskyddsföreningen västra Härjedalen 36

Lantbrukarnas riksförbund  37

Funäsdalen Berg & Hotell AB  37

Härjedalens fastigheter AB 40

Myndigheter och statliga verk 
41
Region Jämtland-Härjedalen  41

Länsstyrelsen 42

Sametinget  53

Räddningstjänsten  57

Statens geotekniska institut   58

Sveriges geologiska undersökning   59

Trafikverket  60

Svenska Kraftnät  61

Luftfartsverket   62

Postnord 62

Skogsstyrelsen  62

Försvarsmakten  62



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 3Fördjupad översiktsplan för Funäsdalen 

Privatpersoner
Privatperson 1 
Om det nu måste byggas ännu mera i Funäsdalen så borde ni väl kunna 
tänka på de som är bofast där? Tycker det är hemskt hur mycket som 
har riktats mot turisterna osv! Alla dessa lägenheter förstör vårt fina 
Funäs. Finns ju inga som växt upp i Funäs som vill bo i lägenhet resten 
av sina liv?! Och är förfärligt med priserna. Dom som föddes eller kom-
mer från Funäs från början men sedan flyttar därifrån för skola eller 
liknande men sen vill flytta tillbaka för att bilda familj har ju inte råd 
med någonting?

Kommunens bemötande: Kommunen delar bilden av att bostads-
marknaden i Funäsdalen är utmanande. Det finns dock en efterfrågan 
på fler lägenheter och kommunen vill gärna se en varierad bostadsbe-
byggelse. Kommunen förespråkar att den bostadsutveckling som den 
fördjupade översiktsplanen föreslår ska utvecklas till permanentbo-
ende, men kommunen har ingen möjlighet att styra om hus som byggs 
på privatägd mark ska användas som fritidsbostad eller permanentbo-
stad. På kommunens egen mark har man inledningsvis en viss möjlig-
het att styra detta. 

Privatperson 2 
Jag hoppas verkligen det blir boende för permanent boende, samt 
mindre lägenheter där säsongsarbetare kan hyra. Viktigast av allt med 
allt byggande som sker att samhällsservice följer med. Nu väldigt liten 
ICA-affär, dåligt med parkeringar i anslutning till. Behövs ett aktivi-
tetshus med simhall så att barnen kan lära sig simma och där man kan 
ha vattengymnastik etc. Hälsocentralen behövs ny och större, nu så 
dåliga lokaler att det är svårjobbat, och stora kostnader för ständiga 
nödlösningar med olika baracker etc.

Kommunens bemötande: Kommunen vill gärna se en varierad bo-
stadsbebyggelse. Kommunen förespråkar att den bostadsutveckling 
som den fördjupade översiktsplanen föreslår ska utvecklas till per-
manentboende, men kommunen har ingen möjlighet att på privatägd 
mark styra om husen används som fritidsbostad eller permanentbo-
stad. På kommunens mark har man en viss möjlighet att styra detta 
inledningsvis. 

Kommunen håller med om att samhällsservicen måste utvecklas i takt 
med att samhället växer. Planförslaget ger förutsättningar för att kun-
na utveckla samhällsservice så som hälsocentral, handel och fritidsan-
läggningar. Kommunen arbetar löpande med dessa frågor för att se på 
olika lösningar och alternativ. 

Privatperson 3
Här kommer lite synpunkter från vår familj som är bofasta i Funäs-
dalen sedan 2008. Det byggs bostäder och det byggs bostäder, man vill 
att fler ska flytta hit…MEN…Hur ska vi få plats i dessa små matbutiker, 
skolor, förskola? Ica behöver större lokaler (vet att de försökt hitta 
mark under en väldigt lång period) bedrövligt att det inte går att ordna. 
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Ta bort fokus med bilar i byn. Gör ett torg vid Ica parkeringen. En 
galleria där Ica är nu. Marken bredvid motor och fritid (gör ett parke-
ringsgarage i nivåer. Simhall (badhus till ortens barn) simskola - hur 
ska de annars lära sig simma. Multihall (dans mm). Utöka toppstugan 
och restauranger (var ska alla ta vägen som bor i alla hus). Liftar och 
backar utökas. Utbyggnad av skola och förskola. Känns de senaste 3 
åren som allt är anpassat åt turister. Vi flyttade hit av en anledning 
men vi och barnen vill kanske göra annat än att åka skidor.

Vid skolan, övre plan - gör en rondell för lämning av barn samt en 
trottoar för säker gång till skolan. Gör ett övergångsställe vid skolans 
övre del.

Vintertid gångstråk vid sjön. Sommartid (få liv i Risnäset). Lekparken 
är som ett skämt (varit där med sonen när han var liten, han är nu 8 år 
och inget har ändrats alls under denna tid. Skäms på er……. Bedrövligt. 
Gör en hundrastgård för rastning (då folk klagar på lösa hundar i skid-
spår). En badplats vid Risnäset (få liv i Risnäset).

Kommunen bemötande: Kommunen håller med om att samhällsser-
vicen måste utvecklas i takt med att samhället växer. Planförslaget ger 
förutsättningar för att kunna utveckla samhällsservice så som skola, 
handel och fritidsanläggningar. Kommunen arbetar löpande med 
dessa frågor för att se på olika lösningar och alternativ. 

Privatperson 4
Lite förslag/önskemål:

1. Bygga lägenheter ovanför gamla dagis på Sjöängen, där finns fort-
farande plats. Smålägenheter.

2. Flytta Ica, dit det får plats, ex. där Tältet stod eller, där bussgaraget 
är, eller flytta på Härjeåns kontor och Agera, dessa behöver inte 
ligga i byn, och bygg Ica där.

3. Där Ica är nu kan göras till ett litet torg med fler affärer.

4. Aktivitetshus med simhall, uppe vid iP, på grusplanen innan iP. 

5. Sen tomten mellan Motor och Fritid borde kunnas göra något, 
ex ett servicehus som varpå tapeten förut, med bibliotek, kanske 
hälsocentralen och folktandvård. Fast hälsocentralen borde kunna 
byggas där den står, eller på tomten bredvid som också planerats 
för under flera år.

Kommunen bemötande: Kommunen håller med om att samhällsser-
vicen måste utvecklas i takt med att samhället växer. Planförslaget ger 
förutsättningar för att kunna utveckla samhällsservice så som skola, 
handel och fritidsanläggningar. Förslaget ger även förutsättningar 
för att ytkrävande/icke centrumberoende verksamheter ska kunna 
utvecklas utanför bykärnan. Den fördjupade översiktsplanen påverkar 
dock  inte pågående verksamheter. Kommunen arbetar dock löpande 
med dessa frågor för att se på olika förslag och alternativ.
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Privatperson 5
Jag vill lämna mina synpunkter om översiktsplanen för Funäsdalen.  
Jag tycker inte att Norra sluttningen av Rostberget borde utvecklas.  
I dagsläget är området en jättepopulär skog för familjer särskilt de 
med små barn.  Det är den enklaste och finaste platsen att sticka ut 
med barn för att plocka bär och leka och nyttja av naturen som finns i 
Funäsdalen.  

Att utveckla den skogen och området Norra sluttningen av Röstberget 
skulle förstöra karaktären av Funäsdalen.  Jag och min familj flyttade 
till Funäsdalen för lite mer än ett år sen och planerar nu att bor kvar 
permanent men, utvecklingen av den skogen skulle förändra min lust 
att bor kvar permanent i Funäsdalen.  Helt ärligt skulle jag hellre bo i 
en annan by och skulle troligen sluta leta aktivt efter ett hus i Funäsda-
len. 

När jag tänker på hur mycket denna skog och område används från allt 
som orienterings dagen på sommaren, trail och MTB, bärplockning 
och även födelsedags kalas Allt det skulle vara borta från Funäsdalen 
om detta område utvecklas.  Det är unik i byn för hur det används och 
vad det betyder för Funäsdalen eftersom det är den enda skog som är 
snäll, relativt torr och på gångavstånd från Funäsdalen.

Kommunens bemötande: Kommunen tar till sig synpunkten gällande 
norra slutningen av Röstberget. Kommunen ser ett stort värde i de 
spår, leder och aktiviteter som bedrivs inom området, kommunen gör 
också bedömningen att en utveckling av boende inom området inte 
påtagligt kommer skada friluftslivets värden.

Privatperson 6 
Vi har de senaste två åren haft kontakt med Härjedalens kommun 
angående Funäsdalen 5:4 då vi önskar att utveckla fastigheten. I dag 
har vi inga möjligheter att göra något med denna fastigheten då den är 
märkt som rekreationsområde.  I samband med ny föreslagen över-
siktsplan ser vi att det föreslås att vår mark blir märkt som grönstruk-
tur. 

Vi önskar att detta blir ändrat till utvecklingsområde då vi vill ut-
veckla marken. Vi är väldigt flexibel och skulle kunna bygga både 
för fritidsboende och fastboende, allt efter vilka behov området har. 
Eftersom familjen har starka rötter i Funäsdalen är det i vårat intresse 
att utvecklingen gynnar byn på bästa sätt. Vi kommer därför att starta 
ett bolag som registreras i Funäsdalen så att framtidiga skatter går till 
Härjedalens kommun.

Kommunens bemötande: Kommunen har undersökt området utifrån 
den fördjupade översiktsplanens målsättningar samt andra relevanta 
faktorer. Utifrån detta bedömer inte kommunen detta som ett lämpligt 
område för en större bostadsutveckling. En mer detaljerad bedömning 
för fastigheten skickas separat till markägaren. 

Privatperson 7
Vi är ägare till fastigheten Härjedalen Funäsdalen 26:8 där en del av 
denna ligger inom området för den fördjupade översiktsplanen. Vi 
har tagit del av samrådshandlingen och ser att vår mark i nuläget inte 
är inkluderad i arbetet vilket vi vill ändra. Vi tycker att vår mark har 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 6Fördjupad översiktsplan för Funäsdalen 

goda möjligheter att skapa attraktiva boendemiljöer och komplettera 
befintliga bostadsområden i enlighet med målsättningen för den för-
djupade översiktsplanen. 

Området är ca 20ha och inom detta ser vi möjlighet till ett 50-tal tom-
ter för fritids- eller permanentboende. Det inkluderar hela området – 
sydöst om det nyligen etablerade bostadsområdet Orrmötet samt öster 
om Skogsvägen. 

Kommunens bemötande: Kommunen har undersökt området utifrån 
den fördjupade översiktsplanens målsättningar samt andra relevanta 
faktorer. Utifrån dessa bedömer kommunen i detta skede att området 
är lämpligt att utreda vidare för bostadsutveckling. Handlingarna har 
kompletterats med en utökning av område Vivallen – västra sidan av 
Funäsdalsberget, där fastigheten numera ingår. 

Privatperson 8 
Sammanfattat yttrande

Behåll Röstberget som rekreationsområde. Kommunen köpte in 
marken för att säkerställa området ovanför den nya vattentäkten från 
bebyggelse och för att säkra befintliga spår. Respektera detta.

Röstberget behöver finnas kvar när det blir fler invånare. Med hänvis-
ning till den förväntade utvecklingen är de konstigt att man plockar 
bort belysningen på 5:ans spår.

Det nya förslaget orsakar stor skada befintlig verksamhet och stugbyar 
då planförslaget raserar delar av de spår som finns i området. Befintli-
ga spår behöver redovisas bättre.

Mindre exploatering längs väg 84 och längs vägen in mot Ljusnedal 
kan accepteras i enlighet med nu gällande översiktsplan. Väganslut-
ning till de föreslagna nya exploateringsområdena särskilt dom på 
kommunens mark behöver redovisas. Längs väg 84 föreslås inga nya 
väganslutningar, vilket kan bli problematiskt om det finns markägare 
som inte önskar exploatera.

Det finns många sätt att säkerställa mark för permanentboende och 
det är viktigt att tydliggöra var det är tänkt att denna bebyggelse ska 
ligga. Det ger en hjälp för Kommunen i sin markförsörjning för perma-
nentboende. 

Kommunens bemötande: Kommunen tar till sig synpunkten gällande 
norra slutningen av Röstberget. Kommunen ser ett stort värde i de 
spår, leder och aktiviteter som bedrivs inom området, kommunen gör 
också bedömningen att en utveckling av boende inom området inte 
påtagligt kommer skada friluftslivets värden. Tillfartsvägar utreds 
vidare i detaljplaneringen. Kommunen förespråkar permanentboende 
ska prioriteras i alla utvecklingsområden för bostäder. 

Privatperson 9 
Sammanfattat yttrande

Det är mycket positivt att kommunen vill prioritera markanvändning 
för permanentbostäder, men det är högst oklart hur detta är tänkt att 
styras upp, med tanke på att det mesta av marken inte är i kommunens 
ägo. 
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Område 4 - Ljusnedal bör tas bort helt eller hållas till ett absolut mini-
mum i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Regeringen har redan 
sagt nej till förvärv av marken och därmed bör kommunen rätta sig 
efter det beslutet.

Generellt tillåter kommunen alltför många tomter/för tät bebyggelse 
i tidigare orörda områden som t ex område 1 Röstberget. Samt områ-
den i Tänndalen mm. Att tänka sig två lägenheter i alla de utpekade 
områdena är överdrivet. I Föp: en står inget om förtätning. Det finns 
stora möjligheter till förtätning inom de redan befintlig, centrum-
nära bebyggelse och fastigheter i stället för att bryta ny, orörd mark. 
Befintliga byggnader kan förses med ytterligare våningar eller rivas 
och bygga nytt. Kommunen bör kunna tvångsförvärva den mark intill 
Fjällmuseet/Hembygdsparken där det finns ett påbörjat bygge som 
uppenbarligen inte blir färdigt.

Lämna Funäsdalsberget i fred. I Funäsfjällen finns redan för många 
turistbäddar.  FÖP:en föreslås det dubbelt så många turistbäddar i det 
aktuella området på Funäsdalsberget, jämfört med de områden där 
kommunen hoppas på ”permanentbäddar”. I stället för att tillvarata 
det som skiljer Funäsfjällen från övriga skidorter i svenska fjällen, 
tycks kommunen vara på väg mot exakt samma förstörelse. Med 
undantag av möjligen Björkliden och Riksgränsen, så är alla skidorter 
i Sverige helt sönderexploaterade (Sälenfjällen, Idre, Vemdalen, Åre). 
Det finns inget ”genuint”, ”fjällnära”, ”natur” eller ”hållbart” kvar i 
dessa orter..

Kommunens bemötande: Kommunen förespråkar att den bostads-
utveckling som den fördjupade översiktsplanen föreslår ska utveck-
las till permanentboende, men kommunen har ingen möjlighet att 
på privatägd mark styra om husen används som fritidsbostad eller 
permanentbostad. På kommunens mark har man en viss möjlighet att 
styra detta.

Gällande område 4 – Ljusnedal avser kommunen att på nytt ansöka 
om att förvärva marken, denna gång i mindre omfattning och i anslut-
ning till befintlig bebyggelse. 

Gällande antalet lägenheter så har man enligt plan- och bygglagen 9 
kap. 4C§ rätt att uppföra två lägenheter per fastighet, kommunen mås-
te därför beakta denna möjlighet när områden planeras. 

Under rubriken Befintlig bebyggelse och Centrum i planförslaget finns 
ett avsnitt gällande kommunens ställning till förtätning samt vilka 
villkor som ska uppfyllas. Kommunen ställer sig generellt positivt till 
en samhällsutvecklande förtätning. Inom befintlig bebyggelse och 
centrum bedömer kommunen att det finns utrymme för en förtätning 
av totalt ca 700 lägenheter.

Kommunen anser att det behöver finnas förutsättningar för besöksnä-
ringen att utvecklas och att den utveckling ska lokaliseras till Funäs-
dalsberget där förutsättningar för utökad alpinskidåkning finns.
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Privatperson 10 
Sammanfattat yttrande

Vi anser att högsta prioritet för planen bör vara att ordna till ett 
ordentligt bycentrum, gärna med ett torg och gångstråk. Byn behöver 
verkligen få ett centrum istället för den känsla av genomfartsled som 
nu karaktäriserar byn. Varför kan inte ytterligare bostäder byggas cen-
tralt i byn, tex på Funäsdalsbergets sluttning ner mot byn? 

Huvudanledningen för oss att flytta hit var närheten till naturen. 
Risken med planen är att centralorten Funäsdalen blir för utbyggd. 
Markägare bör inte helt hindras från att bebygga sina fastigheter, men 
kommunen bör inte aktivt verka för att driva på utbyggnad i en så om-
fattande utsträckning som planen visar. Större delar av Röstberget bör 
sparas som grönområden.

Behovet av nybyggnation bör tillgodoses genom att sprida ut ny-
byggnationen över en större del av Funäsfjällen. Detta skulle bevara 
närheten till naturen för invånarna i såväl nybyggda som existerande 
områden. Gör inte om misstagen som begåtts i Sälen, Åre och Vemda-
len där en alldeles för stor förtätning tillåtits på för liten yta. Funäsda-
len bör istället bevara sin känsla av småskalighet, närhet till naturen 
och mångfald för turismen. Funäsdalens dragningskraft idag grundar 
sig i just den stora variation av naturaktiviteter som byn erbjuder. 

Man behöver inte göra den massiva utbyggnad som nu föreslås i pla-
nen utan snarare att man tar fram en plan för ett par nya områden för 
permanentboende. 

Vi är positiva till att kommunen önskar bygga gång- och cykelstråk i 
närområdet då det idag saknas till stor del. Cykling och promenader 
sker idag i stor utsträckning på väg 84 eller i skidspåren vilket i dagslä-
get utgör moment till irritation och är trafikosäkert.

Kommunens bedömning: Planförslagets avsnitt ”Befintlig bebyggel-
se och Centrum” beskriver hur kommunen ställer sig till förtätning, 
alltså möjligheter att bygga fler bostäder i centrum, samt vilka villkor 
som ska uppfyllas. Kommunen ställer sig generellt positivt till en sam-
hällsutvecklande förtätning. Inom befintlig bebyggelse och centrum 
bedömer kommunen att det finns utrymme för en förtätning av totalt 
ca 700 lägenheter.

Kommunen tar med sig synpunkten gällande att utveckla bykärnan 
och stärka centrumkänslan. Marken i och kring Funäsdalen ägs till 
stor del av privatpersoner och företag, vilket gör att kommunen inte 
har rådighet över om fastigheterna ska utvecklas eller hur de förval-
tas. Planförslaget ger dock möjligheter att utveckla ett centrum i fall 
intresse finns och samordning mellan markägare kan ske. 

Kommunen tar till sig synpunkten om norra slutningen av Röstber-
get. Kommunen ser ett stort värde i de spår, leder och aktiviteter 
som bedrivs inom området, kommunen gör också bedömningen att 
en utveckling av boende inom området inte påtagligt kommer skada 
friluftslivets värden. Förslaget till ny fördjupad översiktsplan tar av-
stamp i kommunens övergripande översiktsplan som i sin tur vilar på 
en vision om fler kommuninvånare. Att arbeta för att bli fler invånare i 
kommunen är en stor, viktig och utmanande uppgift och invånaranta-
let bestämmer vilken grad av samhällsservice kommunen kan erbjuda. 
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Privatperson 11 
Sammanfattat yttrande

Vidare exploatering av Söromsjön (7). Tullvägen efter exploateringen 
av Sjösvängen har redan idag nästan allt för tung trafik. Plus att lokala 
entreprenörer har garage och använder den som genomfartsväg. Sjös-
vängen har blivit ett av dom barntätaste områden på kort tid. Detta 
i kombination med tullvägen som är i allt för dåligt skick och saknar 
belysning och gångväg. Vidare exploatering av Söromsjön måste even-
tuell infartsväg dras runt Sjösvängen eller komma in från 84an. Att 
dra en genomfartsväg genom Sjösvängen till beskrivet ca 100 lägen-
heter och småhus skulle skapa alltför stor belastning och genom detta 
barntäta området. Skulle detta ske kommer nog en stor frånflyttning 
av Sjösvägen bli aktuell.

Detta skulle ha varit planlagt långt innan området Sjösvängen blev 
aktuellt. 100 lägenheter räknat på 1.5 bil är 150 bilar som skall pas-
sera Sjösvängen morgon och eftermiddag + redan befintlig trafik och 
boende. Om det blir fritidsbostäder ovanför Sjösvängen kommer 
trycket och hastigheten genom området bli olvebar då turister ej visar 
den hänsyn som krävs i ett sådant område. Ska detta gå igenom måste 
eventuell infartsväg till nytt området dras runt eller in från 84an.

Kommunen bemötande: Kommunen delar synpunkten om att Tullvä-
gen är en mycket trafikerad väg som saknar belysning och gångstråk, 
vilket också framkommer av planförslaget. Planförslaget beskriver 
också den problematik som ni lyfter gällande att hitta en anslutnings-
väg till utvecklingsområde Söromsjön, samt att det måste utredas 
vidare för att hitta en fungerande och säker anslutning. 

Privatperson 12
Exploateringsanspråk för bostäder på Funäsdalen 28:38.

Kommunens bemötande:  Kommunen har undersökt området utifrån 
målsättningen med den fördjupade översiktsplanen samt andra rele-
vanta faktorer. Utifrån detta bedömer inte kommunen detta som ett 
lämpligt område för en större bostadsutveckling. En mer detaljerad 
bedömning för fastigheten skickas separat till markägaren. 

Privatperson 13  
Exploateringsanspråk för bostäder samt industri på del av Funäsdalen 
1:11. 

Kommunens bemötande: Kommunen har undersökt området uti-
från målsättningen med den fördjupade översiktsplanen samt andra 
faktorer. Utifrån detta bedömer inte kommunen detta som ett lämpligt 
område för en större bostads- eller industriutveckling. En mer detalje-
rad bedömning för fastigheten skickas separat till markägaren. 

Privatperson 14  
Instämmer i Nätverket för Hållbarhet Härjedalens synpunkter. 
Rekommendationerna som presenteras i IPCC rapporten 2022 talar 
klarspråk och kommer i direkt konflikt med planer att vidare exploa-
tera för besöksnäringen på nordvästra sidan av Funäsdalsberget. Vårt 
samhälle, politiker, individer och markägare har ett ansvar att ta deras 
rekommendation på allvar. Det är nu vi har möjlighet att rusta oss 
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inför framtida klimatkatastrofer genom att inte exploatera ytterligare i 
viktiga ekosystem. Ekosystem och biologisk mångfald behövs för att ge 
oss resiliens i ett allt mer instabilt klimat och IPCC:s rapport är tydlig 
med att det är av högsta prioritet att bevara natur orörd nu i mesta 
möjliga mån.

För att kunna uppnå IPCC rekommendationer och klimatmål är det 
således av stor vikt även lokalt hos oss att behålla ekosystem som ett 
buffert mot negativa effekter av klimatförändring. Nordvästra delen av 
Funäsdalsberget beskrivs som precis ett sådant ekosystem med stor 
artrikedom av både flora och fauna. Det handlar om att hålla området 
ostört för att kunna skydda oss i framtiden från torka och bränder 
samt fungera som en naturkorridor. Allt som är orört i nuläget fyller 
en större funktion som det är nu än om det finns infrastruktur på plats. 
Det anses att polara regioner kommer att få större konsekvenser av 
klimatförändringen i framtiden och det är därför vi behöver bevara 
vissa ekosystem ostörda. Globalt finns det ett enormt behov av att 
skydda sådana platser för att ge naturen möjligheten att återhämta sig 
på egen hand.

Hållbarhet bör ha den allra största vikten i FÖP Funäsdalen-Ljusnedal 
och all vidare exploatering för besöksnäring/anläggningar är en onödig 
risk för vår framtid. Vi står inför längre perioder av torka, varmare 
temperaturer och mindre vatten. Bränder i anslutning till våra sam-
hällen är vi välbekanta med och analysen av bränderna från 2018 visar 
att fungerande ostörda biotoper bidrar till naturligt brandskydd.

I nuläget har vi fem olika anläggningar för utförsåkning inom nära 
avstånd och det saknas motivation för varför besöksnäringen ska ex-
pandera på bekostnaden av vår miljö, klimat och framtida livskvalitet. 
Man måste nu även lokalt lyssna till FNs klimatpanel och inse att vi 
inte har råd med mer exploatering av naturmiljöer.

Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver klart att Ovarsam exploate-
ring av mark kan leda till att de kvaliteter som uppskattas går förlorade 
vilket på sikt äventyrar förutsättningarna för den näring som bygger 
på dessa kvaliteter.  Exploatering för ekonomisk vinning är inte ett 
hållbart argument. Nu gäller det att bevara och berika de natur- och 
kulturmiljöer som vi har och som är grunden för att besöksnäringen 
är livskraftig här. Vi står vid denna tröskel nu i FÖP Funäsdalen- Ljus-
nedal och det finns otroligt starka argument för att fler anläggningar 
ger oönskade resultat. Om kommunen anser att det är rimligt med fler 
turistanläggningar i västra Härjedalen och fler turistbäddar så måste 
ansvariga i så fall vara väldigt tydliga och förklara för oss varför sådan 
exploatering är viktigare än vårt klimat, vår säkerhet, framtid och 
biologiska mångfald.

Kommunens bemötande: Kommunen anser att det behöver finnas 
förutsättningar för besöksnäringen att utvecklas och att den utveck-
ling ska lokaliseras till Funäsdalsberget där förutsättningar för utökad 
alpinskidåkning finns. Besöksnäringen är en av grundpelarna för så 
väl Funäsdalen som västra Härjedalens näringsliv. Kommunen anser 
därför att det är av stor vikt att näringen kan utvecklas och fortsätta 
bidra med arbetstillfällen och möjligheter att bo och leva i västra Här-
jedalen. 
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Privatperson 15 
Sammanfattat yttrande

När jag läst översiktsplanen blir jag helt förskräckt att det bedöms 
finnas utrymme för ca 2600 lägenheter och uppskattningsvis en 
befolkningsökning från idag drygt 1000 invånare till 4000. Jag förstår 
att den bofasta befolkningen behöver öka men gör detta med största 
varsamhet. Hur ställer sig de fast boende idag till detta med allt vad det 
innebär med infrastruktur, service, påverkan på natur och kulturmil-
jöer och inte minst ett ökat slitage på naturen.

Turismen är stor i området och då jag själv besökt området de senas-
te 30 åren har jag märkt en allt mer ökat antal turister, inte minst de 
senaste två åren. De flesta som man möter tycker att det är ett fantas-
tiskt område där det finns gott om leder både sommar som vinter och 
tid för rekreation eftertanke och återhämtning. Låt detta så även förbli 
i framtiden. Denna fjällnära natur är mycket känslig för slitage, det 
märks på många ställen att slitaget ökat kraftigt. Jag anser att vi ska 
vara rädda om denna natur med allt vad det innebär. Återhämtningen 
är långsam i dessa områden. I de föreslagna områdena till utbyggnad 
bedöms flera ha låga naturvärden. Naturvärdesinventeringar ska göras 
i flera tilltänkta områden vilket är positivt. Vem bedömer dessa i så 
fall och hur vet man att även ”vanliga arter” inte hyser ett naturvärde? 
Hur kommer det långsiktigt att påverka flora, fauna och den biologiska 
mångfalden? 

Bevarandet av kulturmarker, fäbodvallar, hävdade marker och slåtte-
rängar är viktiga. Allt kan inte räknas i kronor och ören, även om jag 
förstår att ekonomin är en viktig faktor i alla utbyggnadsplaner. Ren-
näringen är en annan viktig faktor att ta hänsyn till. Jag tror att ni biter 
er själva i svansen om Funäsdalsområdet byggs ut i alltför stor skala. 
Det är redan på gränsen idag i vissa områden. Även många turister har 
påtalat att de kommer att söka sig till mindre exploaterade områden 
för att uppleva det som en gång Funäsdalen med omnejd var.

Vi har alla ett ansvar att ta hand om moder jord, vi har bara en planet 
då gäller det att vara rädd om den och se då till att Funäsdalsområdet 
blir ett föredöme så att vi med gott samvete kan lämna över det till 
nästa generation.

Kommunens bemötande: Förslaget till ny fördjupad översiktsplan 
tar avstamp i kommunens övergripande översiktsplan som i sin tur 
vilar på en vision om fler kommuninvånare. Att arbeta för att bli fler 
invånare i kommunen är en stor, viktig och utmanande uppgift kom-
munen har tagit på sig. Invånarantalet bestämmer vilken samhällsser-
vice kommunen kan erbjuda. För att möjliggöra ett starkare samhälle 
ställer sig kommun både positiv till en samhällsutvecklade förtätning 
samt att möjliggöra attraktiva boende miljöer i närhet till de centrala 
delarna av Funäsdalen. 

Hänsyns till natur- och kulturmiljöer tas i enlighet med relevant lag-
stiftning, praxis och riktlinjer för samhällsplaneringen. 
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Privatperson 16 
“Kommunens ambition är att minska behovet av eget fordon och 
möjliggöra bostäder med gång- och cykelavstånd till det mesta som 
krävs för att bo och verka i Funäsdalen.” Det är en riktigt bra ambition 
som också är essentiell för att Funäsdalen med omgivningar ska vara 
en hållbar plats även i framtiden. Här är det dock viktigt att lägga till 
“naturområden” under punkterna.

Som ni skriver i FÖP är kollektivtrafiken i Funäsdalen i dagsläget 
kraftigt begränsad. Jag som själv bott i området i över ett år utan bil 
har både sett vilka oerhörda brister det finns när det gäller kollektiv-
trafik men även vilken fantastisk potential orten har att bo och verka 
på utan bil. Med utökad anropsstyrd kollektivtrafik vid två tillfällen 
per dag inkl vardag, som tar med cyklar, skulle kollektivtrafiksituatio-
nen snabbt och enkelt kunna förbättras avsevärt. Här ser jag verkligen 
en utvecklingspotential eftersom stora tunga bussar ofta går tomma 
mellan byarna. Mycket bättre med små “taxibilar” som man får boka 
senast en dag i förväg, precis som det redan fungerar på flera turer men 
med en utökning av turer. Särskilt så de stämmer överens med ankom-
mande/avgående bussar från/till Östersund, Sveg, Härjedalingen och 
tågbuss från Röjan t ex.

Jag tycker att kommunen bör titta på det nya konceptet ”omvänd 
kollektivtrafik” som Trivector har tagit fram för effektiv samverkan 
mellan anropsstyrd och linjelagd kollektivtrafik. Den bygger på att 
“kompletteringstrafiken”, det vill säga anropsstyrd trafik, sjukre-
sor och färdtjänst, ändras till att bli kollektivtrafikens bas; så kallad 
“bastrafik”. Ett nytt och radikalt grepp för att kunna fortsätta utveckla 
kollektivtrafiken på glesbygden utan att kostnaderna skenar genom att 
den utbyggda bastrafiken skapar förutsättningar för att rationalisera 
den linjelagda kollektivtrafiken.

I översiktsplanen saknas helt information om parkeringsnorm för cyk-
lar; och jag som arbetat mycket med cykelfrågor och trafikplanering i 
Umeå kommun befarar därför att Härjedalens kommun helt saknar en 
cykelparkeringsnorm? För att få till väl fungerande cykelvägar samt 
att få folk att välja cykeln istället för bilen krävs goda parkeringsmöj-
ligheter, sommar som vinter, liksom väl snöröjda cykelvägar, tidig 
sandupptagning mm.

Cykelparkeringar bör placeras och utformas så att de blir lätt till-
gängliga och upplevs trygga och säkra. En genomtänkt placering och 
utformning av cykelparkering bidrar till ökad sannolikhet för boen-
de att välja cykel istället för bilen. Förutsättningar som krävs för att 
tillgodose fastighetens cykelparkeringsbehov prövas i detaljplan och 
redovisas i samband med ansökan om bygglov. Genomförandet följs 
upp i samband med slutbesked.

Vid utformnig av cykelparkering bör mått P-plats/cykel = 1 700–1 900 
x 600 mm följas och anordning av utrymme för underhåll/reparation 
av cyklar samt plats för cykelkärror och lådcyklar bör vägas in.

För att gång- och cykelvägnätet ska vara användbart även vintertid, 
som är en stor del av året i västra Härjedalen, är det viktigt att vinter-
väghållningen fungerar bra även på gång- och cykelvägar och inte som 
idag att snön från 84:an ofta skrapas/plogas upp på gång- och cykelvä-
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gen genom Funäsdalen. Cykelvägen längs Funäsdalenssjön blir dess-
utom skidspår på vinter, det behöver inte medföra en nackdel, men det 
är viktigt att det går att cykla genom byn även vintertid.

I Sverige har vi en hög andel singelhushåll i jämförelse med resten av 
Europa. Ensamstående utan barn är den vanligaste hushållstypen i 
landet, enligt SCB hela 38 procent av Sveriges 4,7 miljoner hushåll. 
Hur ser det ut i Härjedalen där vi har en hög andel säsongsarbetare?

De senaste årens forskning har visat att det finns en öppenhet för 
andra typer av boendeformer, som kollektiv och generationsboenden. 
Vill folk verkligen flytta till fjällen för att bo i en tvårumslägenhet i 
ett tätbebyggt område? Vissa vill säkert det, men majoriteten? Hur 
ser kommunen på bostadsbyggande och utformning av nya boenden? 
Forskning visar att många i framtiden vill bo i kollektivhus med vissa 
delade utrymmen, men med en egen lägenhet. Denna boendeform är 
inte så vanlig idag, men börjar att testas allt mer, särskilt när det gäller 
boenden för specifika grupper med liknande behov och önskemål, som 
exempelvis studenter eller äldre. Här har Funäsdalen verkligen en 
chans att vara i framkant när det gäller ett modernt och hållbart tänk 
kring boenden - missa inte den chansen!

Likaså har Härjedalens kommun en chans att ta ansvar när det gäller 
hållbara boenden, något som är mycket viktigt då klimatdebatten lig-
ger på allas läppar och folk vill minska sin miljöpåverkan i vardagen.

Kommunens bemötande: Kommunen tar med sig synpunkten gäl-
lande kollektivtrafik. Region Jämtland Härjedalen är regional kollek-
tivtrafikmyndighet med det politiska och ekonomiska ansvaret för 
kollektivtrafiken i länet och över länsgränsen. I kommande arbete med 
trafikförsörjningsplanering kan kommunen utreda hur kollektivtra-
fiken och skolskjutsar nyttjas samt vilka behov och brister som finns. 
Arbetet bedrivs separat från den fördjupade översiktsplanen. 

Kommunen bedömer i dagsläget att det inte finns ett behov av en 
cykelpareringsnorm.  Den fördjupade översiktsplanen behandlar mar-
kanvändningen på en övergripande nivå, vilken typ av bostäder som 
anordnas prövas i ett senare skede.

Privatperson 17 
Inför framtagande av fördjupad översiktsplan för Funäsdalen har jag 
anmält exploateringsanspråk på delar av fastigheterna Funäsdalen 7:9, 
52:21, 38:26, 13:41 och 52:16.

I det utställda förslaget är avgränsningen av hela den fördjupade över-
siktsplanen gjord så att fastigheten 13:41 inte innefattas i planen. Det 
har jag ingen synpunkt på.

Fastigheten Funäsdalen 7:9, den del som gränsar mot befintlig bebyg-
gelse och tomter längs Sjösvängen, är inte medtagen i förslaget till 
plan med hänvisning till strandskyddsbestämmelser. Jag vidhåller 
mina exploateringsanspråk vad gäller detta område.

Behovet av nya bostäder nära centrala Funäsdalen är stort och det är 
därför som det övergripande målet i den fördjupade översiktsplanen 
är att skapa fler bostäder. I direkt anslutning till fastigheten finns det 
dessutom redan vägar, vatten och avlopp som kan nyttjas av tillkom-
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mande tomter på Funäsdalen 7:9. Den aktuella mindre bäcken som 
aktiverar frågan om strandskydd ligger dessutom utanför det aktuella 
planområdet och kommer inte beröras av några arbeten eller några 
tomter.

Vid en samlad bedömning har jag svårt att se varför kommunen i 
en avvägning mellan fler bostäder med närhet till service i centrala 
Funäsdalen och strandskyddet för en mindre bäck som inte berörs av 
några arbeten, ska prioritera strandskyddet. Jag anser att kommunen 
istället ska prioritera fler bostäder med närhet till service i centrala 
Funäsdalen.

På fastigheterna Funäsdalen 38:26 och 52.21 har jag anmält explo-
ateringsanspråk på de nordvästliga delarna av dessa fastigheter. I 
förslaget är det utpekat längre mot sydost än jag hade önskemål om. 
Med tanke på den djurhållning som bedrivs på och i anslutning till 
gården är det lämpligt att det finns ett område med betesmark närmast 
gården. Jag föreslår därför att gränsen mot sydost justeras något mer 
mot nordväst.

Vad gäller det mindre området längs Färdmansvägen på Funäsdalen 
52:21 som jag anmält intresse att exploatera så utgår jag från att områ-
det ansetts för litet för att pekas ut i den fördjupade översiktsplanen. 
Min förhoppning är att kommande bebyggelse då istället kan hanteras 
via förhandsbesked.

När det kommer till Funäsdalen 52:16 så är det angeläget att den nya 
fördjupade översiktsplanen, liksom den befintlig planen i dag, möj-
liggör bebyggelse av det området. Vidare är kommunens ambition att 
förtäta befintlig bebyggelse. I centrala delen av Funäsdalen, där det är 
brant och smalt mellan berget och sjön, är det svårt att få både förtät-
ning och samtidigt uppfylla kraven på parkeringsytor. Det borde därför 
övervägas att lokalisera parkeringsytor till annan mark alternativt 
sänka kravet på antalet parkeringar per bostad. Nya sätt att resa och 
förflytta sig samt högre kostnader kommer troligen innebära att bilan-
vändningen på sikt minskar.

Kommunens bemötande: Lagstiftningen kring strandskydd anger 
ett antal skäl som kan användas för att i en detaljplaneprocess häva 
strandskyddet till förmån för annan användning. Inget av skälen kan 
tillämpas på den aktuella fastigheten, vilket gör att detaljplanering 
inom det strandskyddade området inte bedöms möjlig. Kommunen 
har justerat området kring Funäsdalen 38:26 samt 52:21. 

Gällande parkeringar ska ett för verksamheten relevant antal parke-
ringsplatser kunna anordnas inom den egna fastigheten. För att vidare 
planering ska kunna hantera detta ha kommunen tagit fram en parke-
ringsnorm för Funäsdalen.

Privatperson 18 
Jag tveksam till att idrotts- och sportanläggningar inte är centrumbe-
roende. Dessa skall väl framför allt användas av ungdomar som inte 
har tillgång till bil och bör därför göras lättillgängliga för just barn och 
ungdomar.
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Den sista punkten ”Flytt av väg 84 - en vision” menar jag måste pri-
oriteras till att bli mer än en vision. Planeringsarbetet bör påbörjas 
snarast, så att vi kan möta framtidens behov. En fråga jag har är hur 
långt in i framtiden kommunen har tänkt när revideringen av den för-
djupade översiktsplanen har tagits fram - 5 år, 10 år, 30 år? Den gamla 
fördjupade översiktsplanen är 50 år gammal. Hur vill vi att det ska se 
ut i Funäsdalen om 50 år? Det är en tanke som väl bör finnas med vid 
alla ställningstaganden. Vill vi ha en bykärna där bilarna prioriteras 
med en riksväg genom byn och parkeringsplatser, som täcker behovet 
vid enstaka högsäsongsdagar eller vill vi ha en bykärna där man pro-
menerar, fikar, handlar, äter en bit mat och tar gondolen upp i backen? 
Jag undersökte beläggningen under påskveckan varje dag i parkerings-
huset. Endast en dag - måndagen var det fullbelagt. Den dagen snöa-
de det och blåste väldigt mycket. Det finns exempel i Europa på helt 
bilfria orter t ex Zermatt. Så långt behöver vi väl inte tänka i Funäsda-
len, men att använda den parkeringsnorm som finns i den fördjupade 
översiktsplanen vore ren idioti. Finns det någon människa som väljer 
att besöka en turistort bara för att där finns det många parkerings-
platser att beskåda? Så skulle det bli i Funäsdalen om den föreslagna 
parkeringsnormen får gälla. Det finns varken plats eller ekonomi för 
att bygga både bostäder och parkeringsplatser centralt. Det är alltså 
bara att välja bostäder och affärslokaler eller parkeringsplatser.

Varför inte tänka lite längre in i framtiden. Kommer vi kunna fortsätta 
att köra bil i den omfattning som gäller idag och några år framåt? Kan 
det vara så att det blir andra lösningar längre fram i tiden t ex shuttle-
buss eller självkörande bilar, som kan frakta människor och utrustning 
och som kan serva flera familjer. Sådana fortskaffningsmedel skulle 
kunna vara stationerade i utkanten av byn och anropas vid behov. Det 
är väl inget som hindrar att sådana parkeringsmöjligheter införs redan 
nu innan transportinnovationerna har utvecklats. Det skulle betyda 
att några eftermiddagar under v 9 och påskveckan skulle folk behöva 
parkera utanför byn och gå in till sitt boende eller för att handla. Ett 
alternativ är att en parkeringsplats anläggs på isen på Funäsdalssjön 
under de mest intensiva vinterveckorna. Om dessutom en flytt av riks-
väg 84 genomförs snarast, skulle flera av problemen vara lösta. Anläg-
gande av parkeringsplatser i den omfattning som krävs enligt planen 
skulle förstöra vår by för alltid.

Det gäller att som Elon Musk, tänka vad som är möjligt i framtiden och 
jobba mot det. Läs gärna om hans ambition gällande självkörande tax-
ibilar 2023. Hur många trodde för 15 år sedan att man kunde tillverka 
en dator som går att ha i fickan och som i princip alla kan använda. De 
som trodde att det var möjligt jobbade mot detta mål och nådde målet.

Hela mänskligheten måste nu jobba mot ett bättre klimat d v s planera 
för och använda hållbara metoder. Det rimmar illa med den parke-
ringsnorm som finns i den fördjupade översiktsplanen, en norm som 
bygger på samma och ökande bilanvändning som är idag. Jag tycker att 
Härjedalens kommun ska jobba mot framtidens mål.



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 16Fördjupad översiktsplan för Funäsdalen 

Kommunens bemötande: Idrotts- och sportanläggningar är ofta 
ytkrävande verksamheter och som du påpekar ovan är det trångt inom 
de centrala delarna av Funäsdalen. Självklart ska barn och ungas möj-
ligheter att nyttja eventuella anläggningar beaktas genom exempelvis 
säkra och tillgängliga gång- och cykelvägar. 

Kommunen tar med sig synpunkten gällande att utveckla bykärnan 
och stärka centrumkänslan. Marken i och kring Funäsdalen ägs till 
stor del av privatpersoner och företag, vilket gör att kommunen inte 
har rådighet över hur fastigheterna ska utvecklas. Planförslaget ger 
dock möjligheter att utveckla ett centrum i fall intresse finns och sam-
ordning mellan markägare kan ske.

Kommunen avser att undersöka trafikflödena genom Funäsdalens by 
som underlag för vidare diskussion om en förbifart för riksväg 84.

Den befintliga fördjupade översiktsplanen för Funäsdalen är antagen 
2009, vilket gör den ca 13 år gammal. Enligt ny lagstiftning måste kom-
munen numer se över och eventuellt revidera de fördjupade översikts-
planerna vart fjärde år. 

Gällande parkeringar ska ett för verksamheten relevant antal parke-
ringsplatser kunna anordnas inom den egna fastigheten. För att vidare 
planering ska kunna hantera detta ha kommunen tagit fram en parke-
ringsnorm för Funäsdalen. 

Privatperson 19
Lämnar här synpunkter på del av samrådsförslag till fördjupad över-
siktsplan för Funäsdalen- Ljusnedal; del 4 Ljusnedal-samlad förtät-
ning, se karta nedan.

Området öster om gården Storbacken-Bruksvägen 46 och 48, se karta 
bifogad fil, ser vi som olämpligt att uppföra nybyggda bostäder på i 
huvudsak på grund av gårdens långa historik.

Synpunkter: Att uppföra nybyggda bostäder i området markerat på 
bifogad karta skulle förstöra gårdsbilden på denna gamla gård, särskilt 
då området inom det röda strecket ligger på en höjd vilket skulle göra 
dessa bostäder ännu mera synliga från gården och på håll.

I nuläget betar Storhagens kor i området om somrarna, vilket vi tycker 
är en mycket lämpligare markanvändning för området. Vi har dessut-
om funderingar på att skaffa djur som kan ha detta som betesmark i 
det fall bonden inte önskar fortsätta med det.

För vår privata del så skulle det också innebära en besvärande insyn 
in mot gården då som tidigare nämnts att området ligger på en höjd 
ovanför gården.

Det bör även vara olämpligt att uppföra bostäder direkt under eller i 
anslutning till en kraftledning, vilken går tvärs över höjden.

Området öster om skidspåret, den röda linjen österut, har vi däremot 
inga synpunkter på då detta område skulle skymmas av höjden och 
skogen där i mellan.

Inte heller norr om vägen in mot fastighet Ljusnedal 1 :70 eller övriga 
två gula områden har vi några synpunkter på.
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Kommunens bemötande: Kommunen anser att det är av vikt att 
utveckla Ljusnedal. I detta skede har en övergripande utredning av 
marken lämplighet genomförts. I vidare eventuell detaljplanering 
kommer olika värden och störningar att undersökas mer detaljerat.  
Av planförslaget framgår också att ingen jordbruksmark  i Ljusnedal 
föreslås tas i anspråk inom området. 

Privatperson 20 
Sammanfattat yttrande

Jag och min man äger en fritidsfastighet på Väsmon i Ljusnedal. Fast-
igheten ingår i Ljusnedals samfällighetsförening.

Beskrivningarna i den fördjupade översiktsplanen från 2009, gällande 
röstberget torde i allt väsentligt gälla även nu, både vad gäller den fak-
tiska beskrivningen av området och den dragningskraft området har 
på människor som bor eller vistas här. Det som synes ha tillkommit, ur 
ett turistiskt perspektiv och något förenklat, är det stora intresset för 
MTB. Intresset för friluftsliv och motion har troligen också ökat sedan 
år 2009. Vilken kvarvarande effekt som coronapandemin kommer att 
få i detta avseende kanske inte är helt klart.

Vi ifrågasätter inte att det behövs fler bostäder, oavsett om det hand-
lar om fritidsboende eller fastboende. Förändringar är troligen både 
oundvikliga och nödvändiga. Den fördjupade översiktsplanen som nu 
är ute på samråd tar dock inte upp varför olika områden med an-
knytning eller beröring till Ljusnedal skall behandlas annorlunda än 
tidigare.

För norra sluttningen av Röstberget står det ” Området har god tillgång 
till rekreationsområden, närhet till förskola och skola samt bra kom-
munikationsmöjligheter, vilket kan bidra till permanentboende. En 
grön passage mot befintlig bostadsbebyggelse samt inom området har 
lämnats för att säkra tillgång till rekreationsområden.”

Det står dock inget om de sammanhängande spårsystem som finns där. 
Det står heller inte något om att dessa spår binder ihop de olika orter-
na i närområdet. Det framgår heller inte någon kommentar att frågan 
ens behöver utvärderas eller analyseras. Såvitt vi kan bedöma kommer 
det inte att gå att ta sig via längdspår från Ljusnedal till Kåvan eller 
till Bruksvallarna/Ramundberget på det sätt som nu är möjligt om 
bebyggelse i detta område blir verklighet i framtiden. Frågan är också 
om spåret (12:an) kan bibehållas. Det enda som står är att det – efter 
medborgardialoger – framkommit att såväl Risnäset som Röstberget 
är högt värderade och besitter olika funktioner samt att ”för Röstber-
get värdesätts närhet till spår, leder och naturmiljön.”

När det gäller Ljusnedal – östra delen av Röstberget framgår inte i pla-
nen som är ute på samråd att det, såvitt vi kan bedöma, finns skoter-
spår där idag. Vad gäller en ev. förtätning av Ljusnedal saknas uppgif-
ter om de skoterleder och längdspår som går där nu och ett behov av 
att utvärdera detta.

Vi har en stark oro utifrån vad som framkommer i samrådsplanen. 
Ljusnedal blir instängt och att vi som bor eller vistas här inte kommer 
att kunna ta oss härifrån utan att använda bil. Vi kommer inte längre 
att kunna ta oss till fots, på cykel, längd eller skoter via olika spårsys-



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 18Fördjupad översiktsplan för Funäsdalen 

tem. För att komma till den vackra fjällnatur som vi har på nära håll 
skulle vi bli tvungna att först åka bil och sedan fortsätta till fots, på 
skidor, på cykel eller på skoter. Det ligger stora värden både för livskva-
liteten men naturligtvis även ekonomiskt i att ha en enkel tillgång till 
naturen på olika sätt. Dessa värden kommenteras inte i planen som är 
ute på samråd och det framgår inte heller av planen att någon analys 
eller bedömning behövs. Om inte överväganden avseende detta sker 
kommer den exploatering som nu samrådsplanen ger visioner om att 
kunna leda till en motsatt effekt, dvs. området tappar sin attraktions-
kraft.

Slutligen undrar vi vad som hänt med de potatisåkrar på Röstberget 
som tas upp på sida (s. 3) under rubriken ”Övriga natur- och kultur-
miljöer” i planen från år 2009. Har de försvunnit? Vi kände visserligen 
inte till dessa, men det kan konstateras att de inte omnämns i planen 
som är ute på samråd.

Kommunens bemötande: Kommunen tar till sig synpunkten gällande 
norra slutningen av Röstberget. Kommunen ser ett stort värde i de 
spår, leder och aktiviteter som bedrivs inom området, kommunen gör 
också bedömningen att en utveckling av boende inom området inte 
påtagligt kommer skada friluftslivets värden. Samtliga spår och leder 
är inte redovisade i planförslaget då dessa ibland kan ändras och kom-
munen har inte rådighet över eller ansvar för spår och leder. Spår och 
leder i och kring Funäsdalen är viktiga för friluftslivet och kommunen 
värdesätter att dessa funktioner finns kvar. Detaljplaneprocessen han-
terar hur dessa funktioner kan säkerställas vid utveckling av marken. 

Privatperson 21
Planen är i stort sett bra genomarbetad och behandlar flera viktiga 
områden. Det som jag inte tycker är bra är utpekandet av utvecklings-
område för turismen på nordvästra sidan av Funäsdalsberget. Vill 
Härjedalens kommun att det ska skapas fler områden för skidanlägg-
ningar är en fortsatt utbyggnad av skidområdet i Tänndalen en bättre 
lösning. En exploatering av Funäsdalsberget kommer att ödelägga de 
stora naturvärden som finns inom området i form av ett synnerligen 
rikt växt och djurliv med ett stort antal fridlysta växter och fågelarter 
som ex. vis Berguv. Där finns också minst en järvlya och det är även ett 
kärnområde för lodjur.

I och med områdets närhet till Funäsdalens by är det även ett populärt 
vandrings och strövområde för byborna. Västra delen av området grän-
sar mot min fastighet Fd. 52:20. På fastigheten bedriver jag skogsbruk 
och där har jag mina jaktmarker som jag ofta nyttjar.

En exploatering på Funäsdalsberget västra sida skulle förstöra mina 
möjligheter att nyttja min fastighet för jakt och även påverka hur jag 
får använda den för skogsbruk. Så tänk om och ta bort utpekandet av 
Funäsdalsberget nordvästra sida som utvecklingsområde för besök-
snäring. Låt området även fortsättningsvis vara orört.

Kommunens bemötande: Kommunen anser att det behöver finnas 
förutsättningar för besöksnäringen att utvecklas och att den utveck-
ling ska lokaliseras till Funäsdalsberget där förutsättningar för utökad 
alpinskidåkning finns. Besöksnäringen är en av grundpelarna för så 
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väl Funäsdalen som västra Härjedalens näringsliv. Kommunen anser 
därför att det är av stor vikt att näringen kan utvecklas och fortsätta 
bidra med arbetstillfällen och möjligheter att bo och leva i västra Här-
jedalen. Dock framgår av planhandlingarna att flertal undersökningar 
ska genomföras för att inte äventyra särskilt värdefulla miljöer. 

Privatperson 22 
För en tid sedan så förvärvade jag Getvallen Funäsdalen 16:5. Har fun-
derat vad man skall kunna ha för framtidsplaner för detta, Har landat 
i ngn form av mindre Eco by, självförsörjning med egna odlingslotter, 
sol å vindenergin, egen lösning för vatten och avlopp m.m. ja det går att 
utveckla och skapa en riktig pärla för ”medvetna” människor.

Vill därför vara delaktig i planarbetet och anmäler härmed att delar av 
marken skall göra möjlig att stycka av för boende.

Kommunens bemötande: Kommunen har undersökt området uti-
från målsättningen med den fördjupade översiktsplanen samt andra 
faktorer. Utifrån detta bedömer inte kommunen detta som ett lämpligt 
område för en större bostadsutveckling. En mer detaljerad bedömning 
för fastigheten skickas separat till markägaren.

Privatperson 23
Flytt av väg 84. En av fyra styrande utvecklingsfaktorer som nämns in-
itialt i planen är flytt av väg 84. Hittar dock ingen anvisning om var den 
skall dras men den enda möjliga är väl Söromsjön där det även plane-
ras för bebyggelse. Tror att boende redan vid köp av tomt vill veta om 
det går en genomfartsled på grannfastigheten. Lägg in vägen i planen 
om den anses nödvändig.

På kartan över markanvändning framgår att flera områden på Röst-
berget är tänkt för bostäder. I den del som kallas norra sluttningen av 
Röstberget är två områden utpekade varav den östra delen ligger mitt 
i rekreationsområde. Med bostäder längs sydsluttningen (2) samt 
västra delen av (1) ökar antalet lägenheter/permanentboende som vill 
använda Röstberget för sin rekreation betydligt. I direkt anslutning till 
Idrottsplatsen och Röstbergets spårområde byggs nu dessutom många 
lägenheter längs Åsarvägen. Dessutom använder Kåvanområdets gäs-
ter/boende Röstberget som rekreationsområde.

I översiktsplanen är den ledande idén för utveckling att ”närheten till 
natur och möjligheterna att utöva naturnära aktiviteter starkt påver-
kar valet av att bosätta sig i Funäsdalen med omnejd”.

Men denna idé blir inte förverkligad om man bebygger alla exploate-
ringsområden på Röstberget. Den s k naturnära upplevelsen kommer 
att likna den som finns i städerna - spåren ska runda bostadsområden 
och vägar och ger inte alls känslan av att man befinner sig i naturen. 
Med tanke på att fler bostäder byggs även längs väg 84 är det fler 
boende som vill ha just den närheten till naturen som Röstberget kan 
erbjuda.

Beräkning av lägenheter bör ställas i relation till det markområde som 
behöver avsättas till ett nära rekreationsområde. Röstberget som idag 
har både elljusspår och andra spår utgår från Idrottsplatsen och Ljus-
nedal och ansluter till spår mot Kåven,Flon/Bruksvallarna/Ramund-
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berget liksom mot Hållan/Tänndalen/Fjällnäs och Söromsjön/Tän-
näs. Spårverksamhet för olika aktiviteter bör utvecklas i stället för att 
begränsas och mark reserveras för det. I annat fall finns ju inte möjlig-
heten att utöva naturnära aktiviteter utan att ta bilen/bussen.

Saknar också de leder som idag finns för cykel medan däremot sko-
terspåret är väl markerat även utanför planområdet. Alla spåren skall 
knytas ihop med andra spår och inte sluta abrupt i en slalombacke t ex. 
Saknar även de längdspår som i några år funnits uppe på Funäsdals-
berget och möjliggjort längdåkning när det varit för kallt för längdåk-
ning nere i dalgångarna.

Hela rekreationsområdet bör utvecklas med leder för vandring, cykel, 
ridning, längdåkning, skoteråkning och även omfatta de spår som finns 
på norra sidan av Ljusnan från Strånda (Stranden) till Ljusnedal och 
ansluta till spår/leder på Röstberget.

Sportarenor är enligt plan tänkt att placeras utanför byarna vid östra 
sidan av Funäsdalssjön. De bör planeras intill idrottsplan i anslutning 
till Röstbergets friluftsområde, på Risnäset alternativ vid skolan.

Röstbergets värde för rekreation för boende och gäster är väsentlig 
och ska prioriteras och ge avtryck i planen i linje med översiktsplanens 
egen argumentering under rubriken Natur, rekreation, friluftsliv.

Sammanfattningsvis - kommunen bör begränsa bostadsbyggandet 
på Röstberget och tillförsäkra sig sammanhängande mark där som 
reserveras för friluftsliv för all framtid för att få balans mellan tänkta 
bostadsområden och naturnära friluftsliv.

Kommunens bemötande: Då det inte genomförts någon utredning 
kring eventuell ny lokalisering för riksväg 84 har kommunen i dagslä-
get inte kännedom om vilken mark som skulle utgöra en lämplig och 
genomförbar sträckning för en väg. Därav har kommunen valt att inte 
lägga ut markreservat utan att benämna det som en långsiktig vision. 
Kommunen kommer dock att genomföra en undersöknings av trafik-
flöden genom Funäsdalens by som underlag för en vidare diskussion 
om eventuell förbifart för riksväg 84.

Kommunen tar till sig synpunkten gällande norra slutningen av Röst-
berget. Kommunen ser ett stort värde i de spår, leder och aktiviteter 
som bedrivs inom området, kommunen gör också bedömningen att 
en utveckling av boende inom området inte påtagligt kommer skada 
friluftslivets värden.

Önskemål om vidare utveckling av spår och leder hänvisar kommunen 
till Funäsfjällen spår och ledbolag som ansvara och förvaltar spår och 
leder. Idrotts- och sportanläggningar är ofta ytkrävande verksamheter 
och det är trångt inom de centrala delarna av Funäsdalen. Barn och 
ungas möjligheter att nyttja eventuella anläggningar beaktas genom 
exempelvis säkra och tillgängliga gång- och cykelvägar ska beaktas vid 
kommande planering. 
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Privatperson 24
Sammanfattat yttrande

Det är extremt viktigt att man redan på den här nivån planerar för var 
och hur man ska dra skoterleder och skidspår. Våra turister kommer 
mestadels hit för att åka utför, åka på längden och köra skoter. Vi får då 
inte göra om misstagen som jag upplever i Ramundberget att tomtut-
vecklingen inte tar hänsyn till våra längdspår som försämrat spåren. 
Bygger vi inte in möjligheter till längsspår, skoterleder och liknande så 
minskar successivt attraktiviteten på lång sikt.

Om riksväg 84 ska flyttas bör planen visa någon form av vägreservat. 
Det kommer inte fungera att börja tänka på det om tio år när det redan 
står hus på de bästa ställena för en ny vägsträckning.

Om vi har för mycket turistboende mitt bland de fast boende och buti-
kerna i samhället så får vi en spökby under alla lågsäsongsveckor. Det 
skapar en mindre attraktiv ort att bo på.

Tillåt inte vad som helst bara man bygger många lägenheter. Det var 
mer genuint och trevligt när vi hade det gamla designprogrammet. Nu 
byggs väldigt mycket lägenheter som inte känns som Härjedalen.

Tillåt inte för tät bebyggelse. De nya husen på Röstberget mitt emot 
Ski Lodge står så tätt att den frihetskänsla som många söker och vill 
uppleva i Härjedalen försvinner. Man blir ledsen varje gång man går 
förbi och ser de extremt tätt byggda fula ”lådorna” som står tomma på 
lågsäsongsveckorna.

Jag hoppas att ni tänker långsiktigt så att det blir attraktivt att både bo 
här och besöka vårt fantastiska område. Låt inte markägares kortsikti-
ga vinstintressen förstöra områdets långsiktiga attraktivitet.

Kommunens bemötande: Önskemål om vidare utveckling av spår 
och leder hänvisar kommunen till Funäsfjällen spår och ledbolag som 
ansvarar för och förvaltar spår och leder. I detaljplaneringen ska stor 
hänsyn tas till spår och leder.

Då det inte genomförts någon utredning kring eventuell ny lokalise-
ring för riksväg 84 har kommunen i dagsläget inte kännedom om vilka 
markområden som skulle utgöra lämpliga och genomförbara reservat. 
Därav har kommunen valt att inte lägga ut markreservat utan att be-
nämna det som en långsiktig vision. Kommunen kommer dock att ge-
nomföra en undersöknings av trafikflöden genom Funäsdalens by som 
underlag för en vidare diskussion om eventuell förbifart för riksväg 84.

Privatperson 25
Ägare till fastigheterna Funäsdalen 8:9, 8:248, 8:169 och 8:249. Fastig-
heten Funäsdalen 8:9 har fått planbesked. Vi önskar förtäta fastighe-
terna Funäsdalen 8:248, 8:169, 8:249 och området som har fått planbe-
sked med en- och eventuellt flerbostadshus.

Kommunens bemötande: Önskemål kring att förtäta dessa fastighe-
ter hänvisas till att ansöka om planbesked. 
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Privatperson 26
Sammanfattat yttrande

Vi flyttade till Funäsdalen under 2020. Det är väldigt roligt att så 
många är intresserade av att flytta till Härjedalen och bl.a Funäsdalen, 
men vi blir lite bekymrade av alla utbyggnadsplaner. T.ex i Kåvanom-
rådet där det planeras bygga ca 1 500 bäddar. Vi har hört att det ska 
byggas en del lgh med ända upp till 20 bäddar och det kommer bara att 
finnas 1 parkeringsplats till varje lgh, hur tänker man då? Kollektivtra-
fiken är ju näst intill obefintlig. Man kan inte ens handla mat i byn utan 
att ha bil. 

Som turist är du hänvisad till att använda bilen men var ska den par-
keras? Ang Kåvan så kan man ju fundera på vilka liftar och backar alla 
dessa människor ska åka i, det känns som att det kommer bli väldigt 
långa liftköer och risken blir väl att folk tröttnar på att köa och slutar 
åka hit! All service måste ju ”hänga med” i utbyggnaden, både ICA och 
COOP är ju små butiker där folk trängs och köar vid högsäsong. Har 
hört att ICA planerat för utbyggnad eller nybyggnation i flera år, men 
att det finns en ”bromskloss” i den processen (stämmer detta)?

Fler turister kräver ju också fler säsongsarbetare för att servicen ska 
kunna upprätthållas och vad vi förstått så är det ju inte så intressant 
att hyra ut till ”säsongare”, så var ska de bo? En annan risk är ju också 
att redan permanentboende som tex barnfamiljer som behöver byta 
till större boende helt enkelt inte har råd till det och får flytta härifrån.

När det gäller den ”permanenta” inflyttningen så är det ju jättesvårt att 
hitta något boende att hyra, och priserna för att köpa har rusat i höj-
den. Vad planeras för utbyggnationer av lokaler och verksamheter som 
skola o barnomsorg, Hälsocentral, Tandvård osv? Det är ju jätteviktigt 
att den delen av samhället ”hänger med”! Låt inte Funäsdalen bli ett 
nytt Sälen, det måste finnas lite genuint kvar!

Kommunens bemötande: Gällande utbyggnad av Kåvanområdet 
sker det i dagsläget inom redan befintliga detaljplaner vilka har utrett 
förutsättningarna för boende och parkering med mera.  Kommunen 
delar synpunkten gällande att boende och service behöver utvecklas 
parallellt och förslaget till Fördjupad översiktsplan ger förutsättningar 
för både förtätning, och serviceutveckling. Dock sker utvecklingen 
till stor del på privatägd mark och på markägarens initiativ, med det 
menas att markägaren och verksamhetsutövaren måste driva utveck-
lingen av fastigheterna då kommunen inte har rådighet på privatägda 
fastigheter. 

Privatperson 27
Jag tycker att det är bra att ni satsar på att bygden skall utvecklas och 
att bostäder och utbyggnad av service måste gå hand i hand. Samtidigt 
måste utvecklingen ske med varsam hand. Om inte kollektivtrafiken 
utvecklas samtidigt kommer det att bli mycket mer trafik i området 
och köer och medföljande avgasproblem i centrum kommer att öka. 
Vi verkade också vara överens om att bostäder till fastboende borde 
prioriteras. 

En sak som jag tycker behöver tas upp tydligare är behovet av trottoa-
rer eller gångbanor längs med vägarna mot Röros och Ramundberget. 
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Det finns trottoarer i de centrala delarna men de tar slut alldeles för 
fort. Mot Röros borde det finnas gångbana och gärna även cykelbana 
bort till Vivallsvägen och mot Ramundberget till avfarten mot Ljus-
nedal. När vi åker dessa sträckor möter vi nästan alltid gående längs 
vägbanan och eftersom vägbanan ofta är spårig kan det lätt uppstå 
situationen då man får sladd i samband med att man väjer undan för 
de gående. 

Jag ställer mig också frågande till utbyggnad mot Söromsjön så länge 
det inte finns anslutning till det kommunala avloppsnätet, utan detta 
lämnas till enskilda lösningar. I andra delar av området är man restrik-
tiva med byggnationer i väntan på anslutning till det nya reningsver-
ket, men för Söromsjön saknas en gemensam plan. Så länge detta är 
fallet borde utbyggnad av detta område få vänta. I övrigt ställer jag mig 
positiv till den föreslagna planen.

Kommunens bemötande: Kommunen delar synpunkten gällande att 
det finns behöv av fler och längre gång- och cykelvägar, vilket också 
framkommer av planhandlingen. Tyvärr har inte kommunen rådighet 
över privatägda fastigheter eller det statliga vägnätet vilket försvårar 
en utbyggnad.

Gällande avloppslösningen ska detta utredas till eventuell detaljplan 
då det i dagsläget är oklart om detta område kommer kunna anslutas 
till det kommunala VA-nätet.

Privatperson 28 
Sammanfattat yttrande

Endast den brukade marken är inritad som jordbruksmark i kartan. 
Även betesmarken bör vara markerad som jordbruksmark då även den 
hör till, och är viktig för jordbruket.

Hela fastigheten Funäsdalen 3:51 används som betesmark för får och 
hästar och bör därför markeras i sin helhet som jordbruksmark förut-
om den mark där det står byggnader.

Kommunen bedömning: Kommunen har kompletterat kartmaterial-
et. 

Privatperson 29 
Sammanfattat yttrande

 Barnets perspektiv saknas. Idag finns det ingen kommunal lekplats 
med undantag för dom som tillhör de kommunala verksamheterna.  
Det bör ligga i kommunens intresse och ansvar att det finns lekplatser 
som främjar barns utveckling och hälsa.

Som kommun borde det vara högt prioriterat att våra barn får lära sig 
simma då det är kunskap dom bokstavligen räddar liv varje år. Jag vet 
sen tidigare att kommunen gett som svar att en simhall inte skulle 
vara gynnsamt ekonomiskt. Få simhallar runt om i landet går nog med 
vinst, men det som en självklarhet att erbjudna sina kommuninvåna-
re möjlighet till att dels lära sig simma, dels möjlighet till friskvård. 
Många fler än barnen skulle gynnas av detta ex äldre i byn, personer i 
behov av rehab mfl.
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Kommunens bemötande: Kommunen tillhandahåller lekplatser och 
lekytor i anslutning till skola och förskola. I övrigt välkomnar kommu-
nen att andra aktörer utvecklar och underhåller lekplatser. Kommu-
nen bedömer det i dagsläget inte finns förutsättningar för att tillhandla 
hålla en kommunal simhall, dock bedrivs samarbeten med andra 
aktörer för att kunna säkerställa behovet. 

Privatperson 30
Sammanfattat yttrande

Det som behövs i byn och i området är fler möjligheter för året-runt 
bostäder. Nu byggs det turistbäddar i onaturligt hög fart och risken 
med det är förstås att ”vi” bygger bort det som turisterna uppskattar 
med området.  Viktigt att estetiken i fjällvärlden inte går förlorad. På 
Röstberget finns fint placerade, låga och fint integrerade med naturen, 
sportstugor som ligger uppe på högsta höjden.  Önskar inte se många 
fler gräsliga modul-byggen av nyrika som mest tänker placering av 
pengar och inte lång sikt och hållbart.  Utveckling är bra, men det mås-
te ske hållbart och med eftertanke. 

Kommunens bemötande: Kommunen delar synpunkten av att de 
finns ett stort behov av permanent bostäder samt att uttryck och ge-
staltning är viktiga aspekter av utvecklingen.

Privatperson 31 
Sammanfattat yttrande

Anser inte att Röstberget ska bebyggas i den omfattning som föreslås.

Område 1 på Röstberget förstör helt området. Det blir ett antal ”min-
dre bitar” som kommer att bli svåra att utnyttja och förstöra helheten 
som idag är den stora styrkan i området där man ostört kan gå/cykla/
springa/åka skidor. Föreslagna område 1 består av 2 delar. Den ”sydös-
tra” delen ska INTE finnas kvar. detta viktiga rekreationsområde bör 
få ha kvar en samlad större del. Inskränkningen som kommer att ske 
med den ”nordvästra” delen av område 1 samt område 2 är i sig nog.

Ser man på hela Funäsdalen så är detta det enda större område som 
finns för rekreation inom byn. Funäsdalsberget är också grönmarke-
rat, dvs ”grönstruktur” men det är ett brant område och lämpar sig 
inte alls att ströva omkring eller motionera i. Som ni själva skriver 
- närheten till rekreation och natur är en av de främsta orsakerna att 
folk söker sig hit. ”Naturen och de rika möjligheter till rekreation och 
friluftsliv som den skapar är därför något som måste vårdas, bevaras 
och utvecklas på ett hållbart sätt” 

Ökad tydlighet vad det gäller typer av byggnader, utformning och färg-
sättning! Viktigt att kommunen styr bebyggelse mot en bebyggelse och 
färgsättning som lämpar sig på orten. Det är gammalt jordbruksområ-
de och fjällnära, ex vita västkustvillor bör undvikas.  På Vemdalsskalet 
har man lyckats väl i styrning av material och färgsättning, men det är 
väldigt trångt!  Samma styrning bör kunna uppnås även i Funäsdalen. 
Områdets speciella karaktär är ytterligare att skäl till att människor 
vill flytta hit.  I Norge finns många stugor som knappt syns och stör 
inte eftersom de är utformade och färgsatta efter den omgivande 
naturen.  Funäsdalen präglas fortfarande främst av öppen mark och i 
huvudsak bebyggelse som smälter in i naturen, trots att kommunen på 
senare tid helt släppt styrningen av detta. 
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”Funäsdalen har en byggnadstradition och ett kulturlandskap som 
berättar om de lokala förutsättningar som format bygden.”  Att ” skapa 
nya kvaliteter som är karaktäristiska för vår tid”  är INTE  rätt, om det 
innebär en färgsättning som inte smälter in i landskapet och naturen 
(mörkare, jordnära färger) då det förstör den karaktär området har och 
vad är då unikt och lockande med området?

För område 7 och 8: Stora delar av Funäsdalen bys västra delar har sin 
utsikt mot området sydväst om Funäsdalssjön. Byggnadsvolymer bör 
därför anpassas till skog och terräng för att undvika alltför stor påver-
kan på landskapsbilden. Nya byggnader ska i form och uttryck anpas-
sas till omkringliggande strukturer och upplevas som tillägg i samma 
skala och uttryck som sin omgivning. Vita byggnader i 2 fullplan, eller 
hus med blanka plåttak, rimmar ILLA med den formuleringen.  Dessa 
SYNS och stör landskapsbilden och smälter definitivt inte in i miljön 
och naturen, vilket jag antar var syftet med den formuleringen är.

Vägsituationen till ”söromsjön” måste genast ses över och åtgärdas. 
Byggnationen som skett och planeras ”söromsjön” (område 7 och 9) 
kräver redan nu att en gång och cykelväg anläggs, Både för att säker-
ställa säkerheten för befintliga och tillkommande gång och cykel-
trafikanter. Tullvägen är smal och biten mellan Färdmansvägen och 
Sjösvängen är extremt smal! Om inget görs snarast så kommer det att 
ske olyckor där inom kort.

Kommunens bemötande: Kommunen tar till sig synpunkten gällande 
norra slutningen av Röstberget. Kommunen ser ett stort värde i de 
spår, leder och aktiviteter som bedrivs inom området, kommunen gör 
också bedömningen att en utveckling av boende inom området inte 
påtagligt kommer skada friluftslivets värden.

Kommunen delar synpunkten gällande att gestaltning och utformning 
är viktiga frågor för vidare planering och bygglovsprocesser, dessa 
frågor behandlas vidare inom respektive utvecklingsområde.  Kommu-
nen delar även synpunkten gällande trafiksäkerheten kring söromsjön 
och tullvägen, vilket också fram kommer av planhandlingarna. 

Privatperson 32 
Sammanfattat yttrande

De nordvästra delarna av Röstberget som är markerat för ny bostads-
bebyggelse är ett dels flitigt använt område vad gäller mountainbike, 
löpning och rekreation, dels väl använt av Funäsdalens IF. Dessutom 
är det även enda skogen mitt i byn där det växer rikligt med blåbär och 
lingon.

Detta område är en av Funäsdalens mest lättillgängliga och vackra 
naturområden som man inte behöver nyttja bilen för att nå. Närhet till 
skog och rekreation utgör en viktig aspekt för att bo kvar i kommunen. 
Området bör därför inte exploateras.

Upplever en oro över att mista denna fina del av Funäsdalen. Hur kan 
man gå vidare? Ökar möjligheterna om jag får fler att skicka in syn-
punkter/namninsamling?
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Kommunens bemötande. Kommunen tar till sig synpunkten gällande 
norra slutningen av Röstberget. Kommunen ser ett stort värde i de 
spår, leder och aktiviteter som bedrivs inom området, kommunen gör 
också bedömningen att en utveckling av boende inom området inte 
påtagligt kommer skada friluftslivets värden

Privatperson 33 
Sammanfattat yttrande

Framför synpunkter på hur kartan överensstämmer med verklighe-
ten.   Kartbilden är förvrängd då den inte visar samfällighetsvägen från 
1895. Den är inte heller återgiven i er beskrivning. Varför?

Vägen nyttjas dagligen av de boende på Sjösvängen och därför anser 
jag mig fri att nyttja denna väg för mina bostadsbehov. När jag anlagt 
samfälligshetsvägen som löper från Tullvägen fanns det inga nivåskill-
nader i själva linjen som går igenom B9. I samband med att Sjösvängen 
anlades förändrades väglinjen och flera nivåer uppkom. Dessa ska 
tillrättaläggs.

Detta är tillfälle för kommunen att öka antalet bostäder i Funäsdalen 
så länge jag kan erbjuda bra och vacker mark för bebyggelse. Dessutom 
är det en klimatsmart lösning!

Kommunens bemötande: Grundkartan är ett utdrag från lantmäte-
riet, anser man att det finns felaktigheter kring sin fastighet är man 
välkommen att kontakta Lantmäteriet. I denna kartbild är flertalet 
rättigheter inte redovisade då detta inte är i fokus, kartbilden syftar 
till att i större drag redovisa hur kommunen ser på mark- och vatte-
nanvändningen, där ingår inte enskilda fastigheters rättigheter eller 
belastningar. 

Privatperson 34
Sammanfattat yttrande

Bra att förbättra trafiksituationen och att gångbanenätet byggs ut.

Men glöm inte detta: Om det ska bo fler i Funäsdalen måste mycket 
byggas ut först skolan/förskola/sjukvård/handel.  Utbyggnaden upp-
levs som för omfattande. På senare tid har det byggts en hel del som 
inte blivit snyggt och förstört känslan. Tex bygget på toppen av Röst-
berget. Väldigt tät bebyggelse som står tomma på bästa tomten i byn. 
Sådana beslut känns inte bra. Vill kommunen fortsätta på detta vis?

Bygg inte bort det som är bra - natur överallt, ej exploaterat, hästar i 
centrumkärnan, orörd natur på röstberget osv. Byn ska inte bestå av 
tomma, tätt bebyggda turistboende. Detta kommer bli byns död i stäl-
let. Fortsätt att bygga i Kåvan för fler turistbäddar.

Kommunens bemötande: Kommunen delar synpunkten att gestalt-
ning och utformning är viktiga frågor i vidare planering och tackar för 
synpunkterna.   
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Organisationer, företag och 
föreningar
Nätverk för hållbarhet i Härjedalen 
Sammanfattat yttrande

Nätverket för Hållbarhet i Härjedalen lämnar synpunkter med ut-
gångspunkt i Agenda 2030. Enligt regeringsformen vilar ett stort 
ansvar på kommunen i att omsätta beslut i handling på lokal nivå. Nu 
har kommunen chansen att ta nödvändiga steg framåt i den klimat-
omställning som samtliga kommuner måste vara en del av, och som 
många av oss medborgare och röstberättigade vill se. Sammanfatt-
ningsvis anser nätverket att:

• kommunen ska fokusera på förtätning (där flerfamiljshus är att 
föredra framför

• enfamiljshus) vid planering av bostäder, och samtidigt ta stor hän-
syn till grön infrastruktur.

• den nordvästra sidan av Funäsdalsberget ska lämnas orörd. Områ-
det som ligger vid infarten till Söromsjön (på kartan markerat lila, 
dvs. öster om Funäsdalen) ska lämnas orört. Den södra sidan om 
Funäsdalssjön (8) lämnas orörd.

• stor hänsyn tas till aktuella naturvärden kopplade till Vivallsom-
rådet (väster om byn) vid ev beslut om exploatering.

• befintligt industriområde i Ljusnedal utvidgas vid behov (istället 
för att andra industriområden växer fram).

• kommunen ska prioritera hållbar mobilitet såsom gång- och cy-
kelvägar i ännu högre grad.

• kommunen ska tydliggöra var viktiga målpunkter finns i Funäs-
dalen och Ljusnedal och var dessa planeras framöver, så att gång- 
och cykelvägarna med säkerhet kan ge önskad effekt med minskat 
bilberoende/bilanvändande.

• ytkrävande verksamheter placeras utanför centrala områden i 
Funäsdalen för att låta central mark bebyggas med flerfamiljshus 
alternativt bli/förbli grön infrastruktur.

• kommunen i hög grad ska sätta klimatomställningen före privata 
aktörer och vinstdrivande företagares intresse.

• kommunen snarast ska ta fram en klimatstrategi och låta förslag 
till den fördjupade översiktsplanen genomsyras av strategin.

• kommunens målsättning och vision ska innefatta värden kopplade 
till kvalitet för invånarna, snarare än endast ett kvantitativt mått. 
Mål och vision bör formuleras om.

• klimatfrågan ska genomsyra hela den fördjupade översiktsplanen. 
Klimatet och fossilfrihet som mål bör därför omnämnas i sam-
band med varje enskilt område och kapitel.
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• kommunen ska sätta klimatomställningen före privata aktörer och 
vinstdrivande företagares intresse och därför ta fram ett styrdoku-
ment med tydliga mål, att använda vid exploatering/försäljning av 
kommunal mark, samt vid upphandling av olika entreprenader.

• det i planen ska framgå hur kommunen planerar kompensation 
för de koldioxidutsläpp som planerad exploatering medför och 
vilka åtgärder som vidtas för att minska den negativa påverkan på 
klimatet.

• kommunen ska föregå med gott exempel och förespråka klimat-
neutralitet, hög kvalitet, innovation och hållbara lösningar vid 
exploatering. Ett styrdokument för hållbara material vid byggande 
skall tas fram och även nämnas i FÖP:en.

• resultaten av naturvärdesinventeringar ska styra hur exploate-
ringsplaner går vidare. Det ska framgå hur kommunen hanterar 
och förhåller sig till hårdgjorda ytor. 

• aktuella IPCC-rapporter ingår i kommunens planeringsunderlag 
och att rapporternas slutsatser omsätts till konkreta och aktiva 
handlingar i alla beslut som fattas vad gäller markanvändning så 
väl som nyttjande av vattenområden.

• planförslaget ska det finnas tydliga ställningstaganden om hur 
kommunen planerar att bedriva sin markpolitik i området för att 
uppnå målet om fler permanentboende. 

• Betydelsen av skog och våtmarker som kolsänkor tydliggörs samt 
framgår hur skog och våtmarker kommer skyddas och fredas från 
exploatering.

• det i förslag till den fördjupade översiktsplanen måste framgå hur 
slitage och negativ påverkan på olika areella näringar såsom skog, 
jordbruk och rennäring ska hanteras. Det ska framgå att Härje-
dalen är en samisk förvaltningskommun och att all exploatering 
direkt eller indirekt påverkar rennäringen negativt.

Kommentar: Kommunen delar nätverkets åsikt om att förtätning av 
befintlig bebyggelse är en viktig del av utvecklingen. Det framgår också 
av planförslaget att kommunen ser möjlighet att utveckla cirka 700 
lägenheter inom befintlig bebyggelse och centrum. 

Vad gäller områden för verksamheter ser kommunen en stor efterfrå-
gan på mark, vilken inte går att tillgodose genom utökning av befintligt 
område. Utvecklingen av område 8 söder om Funäsdalssjön är be-
häftat med vissa utmaningar då det ligger vid sidan av utbyggd infra-
struktur. Dessa utmaningar beskrivs i planhandlingen och behöver 
utredas vidare i ett detaljplaneskede. Kommunen ett stort behov av 
mark utanför byärnan för icke centrumberoende verksamheter, vilket 
planförslaget ger förutsättningar för. Den fördjupade översiktsplanen 
påverkar dock inte pågående verksamheter. 

Vivallsområdet har förutsättningar för att hysa högre naturvärden 
inom delar av området. Kommunen håller därför med om att en natur-
värdesinventering måste ligga till grund för ett förslag till detaljplan. 
Det framkommer också av planförslaget. 
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Kommunen anser att vikten av att gång- och cykelvägar utvecklas har 
lyfts på ett tydligt sätt i planhandlingen. Stråken i kartan visar på be-
hoven av gång- och cykelvägar från de perifera delarna av Funäsdalen 
in mot bykärnan.  Exakta sträckningar behöver utredas och fastställas 
i detaljplanering. 

Kommunen har i sin kommunövergripande översiktsplan beslutat om 
att ta fram en klimatstrategi de närmaste åren, dock har man också 
beslutat att först ta fram en klimatanpassningsplan som är under 
framtagande. Ställningstagande och kommunens åtaganden kommer 
att behandlas i dessa dokument. 

Förslaget till ny fördjupad översiktsplan tar avstamp i kommunens 
övergripande översiktsplan som i sin tur vilar på en vision om fler 
kommuninvånare. Att arbeta för att bli fler invånare i kommunen är 
en stor, viktig och utmanande uppgift och invånarantalet bestämmer 
vilken grad av samhällsservice kommunen kan erbjuda, ett ökat invå-
narantal ger därför förutsättningar för utökad service.  För att omsätta 
denna vision - som absolut är kvantitativ – lokalt för Funäsdalen, har 
kommunen formulerat kvalitativa mål: Stärka samhället genom att 
skapa goda och attraktiva boendemiljöer, möjligheter för näringsliv att 
utvecklas, samt väl fungerande kommunikationer. Kommunen anser 
att det är viktiga faktorer för att skapa värde och kvalitet för boende i 
Funäsdalen och bedömer att den utvecklingsinriktning som beskrivs i 
planen behandlar fler faktorer än endast kvantitativa mått. 

Gällande synpunkter om hantering av resultat från naturvärdesin-
venteringar och förhållningssätt till hårdgjorda ytor vid exploatering 
framgår det av planhandlingen att naturvärdesinventeringar ska utfö-
ras inför detaljplanering av naturmark, samt att naturvärden behöver 
beaktas vid planeringen. Förutsättningar för hantering av dagvatten 
behöver också beaktas vid detaljplanering då hanteringen behöver gå 
hand i hand med detaljplaneringen av bebyggelsen. 

Sett till kommunens totala yta skulle en fullständig utbyggnad av plan-
förslagets utvecklingsområden minska ytan skogsmark i Härjedalens 
kommun med 0,5 promille  (med all mark inom utvecklingsområdena 
räknad som skogsmark). Kommunen anser att de små negativa effek-
terna för den globala uppvärmningen, behöver vägas mot de lokalt 
stora positiva effekterna som möjligheter till fler bostäder betyder i 
Funäsdalen, och kommunens förutsättningar att bedriva högkvalitativ 
samhällsservice. Kommunen anser i detta fall att utvecklingen av sam-
hället ska prioriteras före ett generellt fredande av skogsmark. 

Planhandlingen anger att Härjedalens kommun är en samisk förvalt-
ningskommun och vad det i huvudsak innebär. Kommunen bedömer 
inte generellt att all exploatering inom kommunen påverkar rennä-
ringen negativt, men att konsekvenser för rennäringen kan behöva 
utredas vid detaljplanering.

I och med att planförslaget inte i någon större omfattning tar jord-
bruksmark i anspråk, anser kommunen att jordbruket inte påverkas 
negativt. Kommunen bedömer att de små arealer skogsmark som tas i 
anspråk i anslutning till Funäsdalens samhälle är lämpliga för bostä-
der. Kommunen bedömer också att det inte påverkar skogsnäringens 
behov av mark i någon betydande mening. 
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Funäsdalens Socialdemokratiska förening
Funäsdalens Socialdemokratiska förening vill att kommunen stry-
ker de föreslagna områden som ligger centralt på Röstberget, enligt 
bifogad kartskiss. När Härjedalens kommun köpte fastigheten 2013 
var huvudanledningen att säkerställa den lokaliserade vattentäkten, 
skydda de befintliga spårsystem på Röstberget samt säkra det framtida 
rörliga friluftslivet i hela Röstbergsområdet. Om kommunen tillåter 
exploateringar enligt förslaget måste en ny väg byggas för in-utfart till 
området vilket skulle innebära korsningar av befintliga spår. Det skulle 
vara förödande för hela spårsystemet. Vi i föreningen anser att Röst-
berget med sina spårsystem skall lämnas fri från bebyggelse, man kan 
behöva utveckla befintliga system med flera olika spår i en framtida 
utveckling av det rörliga friluftslivet.

Utvecklingen i Funäsdalen-Ljusnedal kommer att fortsätta, området 
planeras byggas ut med mer än 10. 000 bäddar de kommande åren, det 
vore fel att förstöra ett väl fungerande och centralt beläget frilufts-
område, behovet kommer att öka i takt med utbyggnaden av byarna 
Funäsdalen och Ljusnedal.

Byggandet av permanentboende kan ske i västra delen av Funäsdalen, 
Söromsjön samt längs RV 84 även viss förtätning kan göras i befintlig 
bebyggelse.

Kommunen bör uppvakta centrala myndigheter om en förbifart av RV 
84. Länsstyrelsen, Trafikverket, Näringsdepartementet, MSB etc. Ge-
nomfarten i byn kommer på sikt att hindra utvecklingen i hela västra 
Härjedalen, det räcker inte att påtala problemet, agera nu.

Kommunen bemötande: Då det inte genomförts någon utredning 
kring eventuell ny lokalisering för riksväg 84 har kommunen i dags-
läget inte kännedom om vilken mark som skulle utgöra ett lämpligt 
och genomförbart stråk för en väg. Därför har kommunen valt att inte 
lägga ut markreservat utan att benämna det som en långsiktig vision. 
Kommunen kommer dock att genomföra en undersöknings av trafik-
flöden genom Funäsdalens by som underlag för en vidare diskussion 
om eventuell förbifart för riksväg 84. Kommunen tar till sig syn-
punkten gällande norra slutningen av Röstberget. Kommunen ser ett 
stort värde i de spår, leder och aktiviteter som bedrivs inom området, 
kommunen gör också bedömningen att en utveckling av boende inom 
området inte påtagligt kommer skada friluftslivets värden

Södra Röstbergets samfällighetsförening
En dom i Mark & Miljööverdomstolen har slagit fast att fastigheten 
10:14 inte är avsedd för bebyggelse. I domen beskrivs att marken till 
sin helhet är allmän platsmark (natur) och i sin helhet har samfällig-
hetsföreningen som rättighetsinnehavare.

Denna fastighet bör således inte vara gulmarkerad i översiktsplanen 
utan i stället markeras som naturmark.

Samfällighetsföreningen hänvisar i övrigt till Mark-och Miljööver-
domstolens beslut nr P-1669-15 från 2015-06-01.
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Kommunens bemötande: En fördjupad översiktsplan påverkan inte 
statusen på en gällande detaljplan, utan visar övergripande på hur 
kommunen ser på användningen av vatten och mark och framtida 
utvecklingsmöjligheter. En revidering av befintlig detaljplan skulle i 
framtiden kunna vara aktuell, oavsett dom, under förutsättningarna 
att man från samfälligheten har en annan ställning i frågan. Det är 
något som fastighetsägaren och samfälligheten får diskutera vidare. 

Funäsdalens IF 
Sammanfattat yttrande

Funäsdalens IF styrelse är negativt inställda till att kommunen vill 
överlåta driften av Funäsdalens IP till Funäsdalens IF och till explo-
atering av Röstberget som inte ger besökare, lokalbefolkning eller 
Funäsdalens IF ökade möjligheter för rekreation och träning. Enligt 
vår mening gynnar inte den ”Fördjupade översiktsplanen Funäsda-
len-Ljusnedal” Funäsdalens IF, lokalbefolkningen eller folkhälsan i 
Funäsdalen. Den fördjupade översiktsplanen motsäger sig dokumen-
tet ”Riktlinjer för Folkhälsoarbetet i Härjedalens kommun 2021-
2025” som säger att det är viktigt att ta hänsyn till det hälsofrämjande 
arbetet redan i planeringsarbetet inom kommunen.

Funäsdalens IF delar kommunens åsikter gällande utveckling av 
rekreationsområden genom spår och leder på Röstberget.  I de olika 
områdena på röstberget som föreslås för byggnation av lägenheter och 
ett mindre handelsområde finns skogar där stigar och leder används 
för vandring, löpning, cykling, ridning och rekreation. Funäsdalens IF 
använder Röstberget året runt för träningsaktiviteter.

Funäsdalens IF tror inte att de planerade bostadsområdena kommer 
att ge varken besökare, lokalbefolkning eller idrottsföreningen ökade 
möjligheter för rekreation och träning på Röstberget. Mängden lägen-
heter kommer med största sannolikhet göra att fler människor vistas 
på stigar och leder i skogen och på Funäsdalens IP vilket är positivt ur 
ett folkhälsoperspektiv men motiverar samtidigt vårdandet, bevaran-
det och utvecklandet av Röstberget som rekreationsområde. 

Funäsdalens IF delar uppfattningen om att Funäsdalens IP behöver 
både bättre skötsel och renovering av kommunen som framförts av 
barn och ungdomar. Framför allt om mängden bostäder och besöksan-
talet ökar på Röstberget och Funäsdalens IP.

Kommunen behöver i den fördjupade översiktsplanen förtydliga och 
utveckla hur Röstberget som ”hälsofrämjande miljö” ska prioriteras 
och hur kommunen ska möjliggöra för en ökad fysisk aktivitet hos alla 
invånare i Funäsdalen i enlighet med Riktlinjer för Folkhälsoarbetet i 
Härjedalens kommun 2021–2025).

Funäsdalens IF, anser att det är kommunens uppgift att tillhandahåll 
en plats som idag är Funäsdalens IP och Röstberget där vi kan utföra 
våra träningsaktiviteter så att alla barn och unga i Funäsdalen får möj-
lighet till rörelse och social samvaro.

Kommunens bemötande: Kommunen tar till sig synpunkten gällande 
norra slutningen av Röstberget. Kommunen ser ett stort värde i de 
spår, leder och aktiviteter som bedrivs inom området, kommunen gör 
också bedömningen att en utveckling av boende inom området inte 
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påtagligt kommer skada friluftslivets värden. Kommunen noterar syn-
punkterna gällande underhåll och lokaler, men de kommer inte vidare 
behandlas i denna planprocess. 

Moderaterna 
Sammanfattat yttrande

Vi anser att det är viktigt att förtäta byn med flervåningshus och fler 
lägenheter. En levande bykärna med bra möjligheter att inom byn ta 
sig fram till fots eller cykel. Främja byggandet av lägenheter för fastbo-
ende.

Det är viktigt att privata markägare kan exploatera både för perma-
nentboende och turistiskt boende. Turismen är den största, och som 
alla näringar i en glesbygds kommun mycket viktigt. I exploaterings-
dokumenten skall gång- och cykelvägar vägas in i ett tidigt skede för 
att förbättra infrastrukturen i byn.

 Reservera det kommunala området mellan befintlig bebyggelse på 
Åsen ner mot Ljusnan för ev. ny skola och förskola. Här kan även 
byggas flerfamiljshus i flera våningar med gång och cykelvägar som 
binder samman området med byn. Inom detta område kan kommunen 
och/eller det kommunala fastighetsbolaget efter hand bygga attraktiva 
kommunala bostäder i den mån de behövs.

Behåll risnäset som område för event och sammankomster utan bo-
stadsbebyggelse.

Kommunens bemötande: Kommunen tackar för synpunkterna, i 
planförslaget kan förskola och skola etableras som komplement inom 
alla gula områden, alltså områden primärt tilltänkt för bostäder, 
kommunen kommer i denna planprocess inte reservera ett specifikt 
område för skola. Vidare bedömer kommunen att synpunkterna är 
tillgodosedda i förslaget. 

Härjedalspartiet 
Sammanfattat yttrande

Härjedalspartiet säger generellt nej till planförslaget och en fortsatt 
turistisk massutbyggnad i Funäsdalsområdet. 

Härjedalspartiet anser att den nuvarande samhällsmodellen för 
turistisk exploatering av fjällområdet måste ifrågasättas och diskute-
ras.  Följande perspektiv behöver diskuteras djupare, olika scenarier 
behöver klargöras och även dessa framtida vägval behöver förankras 
hos Härjedalens befolkning.

Kommunen har bristfälligt kunskapsunderlag vad gäller den samlade 
utbyggnaden av turistiska bäddar i Härjedalen. Den senaste kvalifi-
cerade uppskattningen är att det finns ca 75 000 bäddar i kommunen. 
Det innebär att antalet besöksbäddar med flera gånger överstiger anta-
let fast boende. Med denna volym av besökare växer också behovet vad 
gäller infrastruktur.

Det är dels svårt att få fullständig kostnadstäckning för dessa investe-
ringar, dels återkommande lokala begränsningar vad gäller färskvat-
ten, recipienter, energiförsörjning och trafikleder. Lokalt kan det bli 
stor belastning på naturmiljön. 
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En fördelning och spridning av turistisk utbyggnad kan ge fördelnings-
mässiga fördelar för andra kommundelar. Den stora volymen bäddar/
besökare ställer också kommunen i ett relativt större ansvar för kris-
beredskap. 

Den oproportionerligt stora turistsektorn innebär också att kom-
munens skattebetalare ställs i en relativt större risk för oförutsedda 
kostnader i framtiden i den händelse turistnäringen möter försämrade 
villkor, eller om eventuellt en tvingande samhällsomställning medför 
minskande resande och minskad materiell konsumtion.

Den stora volymen bäddar kan ju potentiellt och teoretiskt omvandlas 
till fast boende. I den situationen växer också det långsiktiga ansvaret 
för samhällelig hållbarhet och som exempel behoven för lokal livsmed-
elsförsörjning. Utifrån dessa perspektiv kan den nutida planeringen 
och fastighetsbildningen även behöva beakta möjligheterna för framti-
da självförsörjning.

 Den turistiska utbyggnaden har hittills skett utan överblick om konse-
kvenserna på längre sikt eller uppfattning om den långsiktiga målsätt-
ningen för samhället/kommunen. De största destinationerna är starkt 
påverkade och därmed är boende-, kultur- och livsmiljön betydligt 
förändrad för lokalbefolkningen.

På flera av destinationerna är betydande delar av den historiska jord-
bruksmarken bebyggd vilket begränsar eller omöjliggör framtida verk-
samhet för det traditionella fjälljordbruket. Detta problem gäller inte 
minst i västra Härjedalen. Samtidigt kan man iaktta att den statens 
mark i området generellt inte belastas av anspråk på turistisk exploa-
tering. Man kan ju lätt se mönstret av den systematiska omfördelning 
som samhället regisserar när den privata marken i form av de historis-
ka fjällböndernas näringsunderlag reduceras, eller rentav elimineras, 
samtidigt som de statliga markerna ska lämnas orörda som framtida 
resurs för rennäringen. Härjedalspartiet anser att denna pågående 
utveckling är problematisk, inslaget av diskriminering är stötande och 
att kommunen måste ta ett betydligt större ansvar för att långsiktigt 
värna den ursprungliga fjällbondekulturen och Härjedalens genuina 
kulturarv. Härjedalspartiet anser att OM fortsatt massutbyggnad för 
turistiska ändamål ska medges i Härjedalen så bör det också kunna ske 
på statlig mark.

Kommunens bemötande: Kommunen anser att förutsättningar för att 
besöksnäringen ska kunna utvecklas ska behandlas i den fördjupade 
översiktsplanen. Utbyggnad och utveckling av fastigheter sker på mar-
kägarens initiativ i Härjedalens kommun. Kommunen har inte mot-
tagit några förfrågningar från staten gällande att utveckla sitt mark-
innehav, däremot finns det ett stort intresse från privata markägare att 
utveckla sina fastigheter för bland annat bostadsändamål. Kommunen 
prövar alla ansökningar enligt relevant lagstiftning och kommunens 
styrande dokument. 

Mittådalens sameby
Den fördjupade översiktsplanen berör Ljusnedal som är beläget i 
samebyns åretruntmarker i nära anslutning till Anåfjället och Lillfjäl-
let som utgör ett nyckelområde för samebyns renskötsel. Området är 
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viktigt både med tanke på den funktion den har som bete och uppe-
hållsområde samt att det idag är relativt ostört område. 

Kommunen har tidigare gjort försök att friköpa stora områden mark 
i Ljusnedal. Nu är de berörda områdena betydligt mindre men det är 
ändock en fråga om ianspråktagande av åretruntmarker och som i 
förlängningen leder till ytterligare markanspråk. Samebyn anser att 
marken som är utlagd för exploatering på norra sidan om Ljusnan i 
Ljusnedal ska tas bort eftersom marken är belägen inom samebyns 
åretruntmarker.

Samebyn ser en indirekt påverkan där mark byggs ut och friluftsliv 
och aktiviteter utövas i närområdet. Samebyns åretruntmarker nyttjas 
för aktiviteter och friluftsliv vilket medför att renarna trängs undan 
från de områden som de traditionellt nyttjat. Exploatering i nära 
anslutning till åretruntmarkerna runt Bruksvallarna och Ramund-
berget har medfört störningar från friluftslivet och mänsklig aktivitet 
vilket gör att renarna inte finner ro att beta i området. Samebyn ser en 
stor risk att en förtätning och utbyggnad av byn Ljusnedal kommer få 
samma konsekvenser som i dalgången Bruksvallarna – Ramundber-
get. Med ett mål om 2600 till lägenheter, ca 13 000 bäddar så kommer 
självklart även nyttjandet av områdena utanför planförslaget påverkas 
och därmed påverka renskötseln. 

Utifrån de erfarenheter samebyn har från andra områden ser samebyn 
en stor risk att en förtätning och utbyggnad av byn Ljusnedal leder 
till att renarna kommer undvika även Anåfjället och omkringliggande 
dalgångar på grund av den indirekta påverkan etableringen får. Den 
kumulativa effekten av att andra områden inte kan nyttjas på samma 
sätt som gör området kring Anåfjället ännu viktigare än tidigare. 

Då störningsmomenten för renskötseln i ett område ska ses i sin hel-
het får effekterna av tidigare utbyggnader och exploateringar avgöran-
de betydelse. Ett enskilt ärende måste därför ses i ett sammanhang 
och samtidigt ta hänsyn till de framtida effekterna utbyggnaden kan få. 
Renskötseln är en viktig och hållbar näring i Härjedalen och behöver 
beaktas i planförslag och frågor om markanvändning i Härjedalen.

I planförslaget görs bedömningen att det inte kommer påverka riksin-
tresset för rennäringen då det är buffertzoner mellan själva området 
och de utlagda riksintressena. Eftersom renskötseln upplever påver-
kan från många olika saker så kallade kumulativa effekter bör planför-
slaget resonera runt det då ett tillskott av 13 000 bäddar i Funäsdalen 
och Ljusnedal absolut kommer påverka de områden som renskötseln 
använder i Västra Härjedalen.

Kommunens bemötande: Kommunen arbetar utifrån en övergripan-
de vision om att bli fler invånare i kommunen, och den fördjupade 
översiktsplanen har som målsättning att skapa förutsättningar för 
framför allt permanentboende i och kring Funäsdalens samhälle. Uti-
från den information kommunen fått bedrivs ingen egentlig rennäring 
inom planområdet. De föreslagna utvecklingsområdena tar därmed 
inte värdefull betesmark i anspråk och bedöms inte heller orsaka an-
dra direkta störningar för renskötseln.  
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En utvecklad bebyggelse kan indirekt leda till störningar för rennä-
ringen i form av ett utökat rörligt friluftsliv. Friluftslivet - eller dess 
effekter på rennäringen – är dock inte knutet till en viss plats. Effek-
terna genereras inte från någon specifik bebyggelse utan uppstår där 
friluftslivet bedrivs. Genom att det finns goda förutsättningar för 
friluftsliv på flera platser runt Funäsdalen är det svårt att förutsäga 
var de kommer att uppstå. Troligtvis kan effekterna komma att öka på 
de platser där friluftsliv redan bedrivs idag.

Kommunen anser att Ljusnedal ska ges förutsättningar att utvecklas 
som samhälle. Kommunen ser en stor vinning i en förtätning av den 
befintliga bebyggelsen då det dels skapar bättre förutsättningar för 
samhällsservice, dels är yteffektivt.

 Det rörliga friluftslivet bedrivs med grund i allemansrätten och det är 
svårt att påverka människors vistelse och rörlighet i naturen. Marken 
där friluftsliv bedrivs idag ägs och förvaltas till största del antingen 
av staten eller av privata aktörer. Spår och leder sköts och förvaltas 
av bolag kopplade till besöksnäringen. Dessa har redan en dialog med 
berörda samebyar kring till exempel vandringsleder. 

Utifrån sitt ansvar för samhällsservice gentemot kommuninvånarna 
är kommunens övergripande mål med den fördjupade översiktsplanen 
att skapa förutsättningar för boende som kan bidra till ett ökat antal 
invånare i Funäsdalen. Effekter som genom friluftslivet kan komma 
att uppstå på grund av att fler människor vill leva och bo i västra Här-
jedalen bör hanteras av de aktörer som har rådighet över marken där 
friluftslivet bedrivs samt de anläggningar som gör markerna tillgängli-
ga för friluftlivsutövare, dvs spår, leder, parkeringsplatser och dylikt. 

Centerpartiet 
Planen är i sin helhet väl avvägd och följer de tre identifierade punk-
terna om att säkerställa mark för permanentboende, handel/industri-
mark samt behovet av att lokalisera RV84 ut ur Funäsdalens samhälle.

Vi har dock lyfta några punkter som vi tycker är av vikt för en fortsatt 
god samhällsutveckling.

Bostadsutveckling på Röstberget är en förutsättning för ett växande 
Funäsdalen, men den ska göras med en huvudsaklig inriktning mot 
permanentboende med en mix av hyresbostäder, bostadsrätter och 
villabebyggelse med ett hänsynstagande av det utbud med friluftsliv 
som området idag erbjuder.

• Gång och cykelväg från ”nåla berget” in mot centrala Funäsdalen 
måste prioriteras för en trafiksäker miljö.

• I de områden som markerats för bostadsbyggande i Ljusnedal 
måste kommunen aktivt arbeta med för att det ska kunna realise-
ras genom en dialog med Statens Fastighetsverk.

• I området väster om kommunala tomtområdet ”söromsjön” bör 
det övervägas om att se över strandskyddet i avsikt om att möjlig-
göra en ökad bebyggelse av permanentboende.

• En lösning av trafiksituationen ”söromsjön” med både en kvali-
tetshöjning av bilväg samt gång och cykelväg bör säkerställas i 
samverkan med Trafikverket.
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Kommunens bemötande: Kommunen noterar synpunkterna. Kom-
munen tar till sig synpunkten gällande norra slutningen av Röstberget. 
Kommunen ser ett stort värde i de spår, leder och aktiviteter som be-
drivs inom området, kommunen gör också bedömningen att en utveck-
ling av boende inom området inte påtagligt kommer skada friluftsli-
vets värden. Vilken typ av bostäder som byggs prövas i senare skeden. 
Planhandlingen, visar på stråk som motsvarar behov av gång- och 
cykelvägar från de perifera delarna av Funäsdalen in mot bykärnan.  
Exakta sträckningar behöver utredas och fastställas i detaljplanering. 
Själva utbyggnaden och dess finansiering får behandlas i ett senare 
skede.  Gällande strandskydd finns en tydlig och konkret lagstiftning 
över hur det ska hanteras. Kommunen kan inte välja att inte följa den-
na lagstiftning. Kommunen avser att skicka in en ny ansökan om att 
förvärva marken för område 4 i Ljusnedal. 

Naturskyddsföreningen västra Härjedalen
Fortsatt utbyggnad av Funäsdalsbergets norra och nordvästra del 
kommer inte att gynna vare sig natur eller turism. Berget med sin sär-
präglade profil ger en speciell karaktär åt Funäsdalen. Orörd natur är 
en viktig aspekt för att människor söker sig till området. Berget är ett 
sydberg som innehåller stora botaniska värden. Genom inventeringar 
har forskare funnit många sällsynta arter. Dessutom skyddar skogen 
byn mot ras och laviner. Gammelskogen med sin biologiska mångfald 
måste bevaras.

Risnäset bör behållas i sitt nuvarande skick. Det är en av få gröna 
gemensamhetsytor i Funäsdalen. Där finns småbåtshamn, lekytor och 
gräsmattor för picknic. Fågeltornet och bäverstigen är en stor attrak-
tion för barn och naturintresserade.Den konstgjorda sjön kan utgöra 
en fin fågelbiotop med en liten insats och vintertid kan den utnyttjas 
som skridskobana. Området är också en välbesökt marknadsplats 
sommartid.

Funäsdalsjön borde vara en del av fördjupningsplanen. Om kommu-
nen inte har möjlighet att påverka bör ett samarbete med Länsstyrel-
sen upprättas. Vissa former av motordrivna flytetyg, tex mkt snabbgå-
ende båtar och vattenskotrar, hör inte hemma i en liten sjö som denna.

Röstberget har under lång tid varit en knutpunkt för träning och rekre-
ation i Funäsdalen och bör så förbli. För ortsbor och tillresta turister 
är ett aktivt friluftsliv en mycket viktig faktor. Området är även rikt på 
bär och många är det som fyller hinkarna på sensommaren. Röstbergs-
området nås lätt från både Funäsdalen och Ljusnedal. Vi önskar därför 
se en upprustning av skidspår och löpstigar med tillhörande omkläd-
ningsrum och toaletter vid IP. Vidare utbyggnad av bostäder, centralt 
på Röstberget, bör därför undvikas.

Kulturvärdena som finns i Ljusnedal är nästintill av riksintresse. 
Väldigt många besökare i området vandrar runt för att få del av histo-
rien runt Ljusnedals bruk och dess vackra kyrka. Önskvärt vore att få 
padelbanan flyttad till en mindre iögonenfallande plats.

Kommunens bemötande: Kommunen anser att det behöver finnas 
förutsättningar för besöksnäringen att utvecklas och att den utveck-
ling ska lokaliseras till Funäsdalsberget där förutsättningar för utökad 
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alpinskidåkning finns. Besöksnäringen är en av grundpelarna för så 
väl Funäsdalen som västra Härjedalens näringsliv. Kommunen anser 
därför att det är av stor vikt att näringen kan utvecklas och fortsätta 
bidra med arbetstillfällen och möjligheter att bo och leva i västra Här-
jedalen. Dock framgår av planhandlingarna att flertal undersökningar 
ska genomföras för att inte äventyra särskilt värdefulla miljöer. 

Kommunen tar till sig synpunkten gällande norra slutningen av Röst-
berget. Kommunen ser ett stort värde i de spår, leder och aktiviteter 
som bedrivs inom området, kommunen gör också bedömningen att 
en utveckling av boende inom området inte påtagligt kommer skada 
friluftslivets värden

Plabhandlingen anger att Risnäsets användning ska vara ” Utveckling 
av småbåtshamn, badplats samt mindre serviceanläggningar så som 
kafé och restaurang kan utvecklas på Risnäset”. Beskrivningen av om-
rådet lyder: ” För Risnäset värdesätts en parkmiljö med badplats och 
mindre handelsmöjligheter som skapar en social plats för möten och 
umgänge. Möjligheter att anordna event och marknader uppskattas 
också.”  Kommunen bedömer att planförslaget ligger i linje med  syn-
punkten. Funäsdalssjön är en del av planförslaget och användningen 
föreslås vara ” Kommunen vill se en utveckling av rekreationsområden 
genom spår, leder och motionsanläggningar på Röstberget, Funäsdals-
berget och Funäsdalssjön.” Trafikregler för olika vattenfordon behand-
las inte vidare inom denna planprocess. 

Av planförslaget framkommer att det finns ett riksintresse för kultur-
miljö i Ljusnedal samt att kommunen värnar det värden som riksin-
tresset håller. Synpunkter på befintlig bebyggelse så som padelbana 
behandlas inte vidare i denna planprocess. 

Lantbrukarnas riksförbund 
Sammanfattat yttrande

LRFs kommungrupp i Härjedalens anser att jordbruksmark undan-
tas från bebyggelse i största möjliga mån. Kommunen har muntligen 
intygat att ingen jordbruksmark tas i anspråk i aktuellt ärende. Därav 
har LRF inte något att erinra gällande lagt förslag. 

Kommunens bemötande: Kommunen vill uppmärksamma LRF på att 
granskningshandlingen innehåller vissa förändringar och uppmanar 
LRF att granska förslaget  inför fortsatt dialog. 

Funäsdalen Berg & Hotell AB 
Till följd av löpande rekryteringar både för säsongs- och åretruntan-
ställningar instämmer vi i att det finns en stor potential i att få en ökad 
inflyttning till Funäsdalen. Vi ser också att den största utmaningen är 
att skapa ett bostadsutbud som passar både yngre personer som bor 
själva och för familjer som vill flytta till Funäsdalen. Vi ser generellt 
mycket positivt på att det byggs många nya bostäder i området och att 
de ofta är fritidsboenden. Det skapar dock en bostadsmarknad som 
kan vara svårt att ta sig in på som ung eller som nyinflyttad till områ-
det. Vi tror dock att näringslivet tillsammans med kommunen kan ska-
pa ett utbud som blir mer tillgängligt och anpassat till den målgrupp 
som flyttar till området för att bo, verka och leva här.
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Vidare upplever även vi att behovet av tätare kollektivtrafik samt ett 
utbyggt nät av gång och cykelvägar är nödvändigt. Det skapar en tryg-
gare tillvaro för barnen i området men gynnar även hela området då 
detta skulle öka möjligheten till att minska biltrafiken för både turister 
och bofasta. En flytt av väg 84 skulle skapa en trevligare och säkrare 
bykärna i Funäsdalen.

Som en del i att skapa en säkrare miljö för barnen tror vi också att en 
flytt av skolan skulle vara en bra åtgärd. Att lägga den i anslutning till 
idrottsplatsen på Röstberget skulle innebära bättre möjligheter för 
hämtning och lämning av barn. För familjer med barn i flera åldrar 
skulle det göra att man bara behöver göra ett stopp för att till exempel 
lämna sina barn på morgonen. Den plats där skolan ligger i dag skulle 
då frigöras för bostäder på en mycket central och lämplig plats.

Att förtäta Funäsdalens bykärna med både bostäder och samhälls-
funktioner tror vi är en bra och hållbar väg framåt. Med det kommer en 
del utmaningar och möjligheter så som logistik, parkeringar, gångvä-
gar, lokaltrafik samt frågor kopplade till miljö och gestaltning.

I förslaget tas Kåvan upp som ett område för ökad bebyggelse. Det är 
mycket positivt i strävan att göra Funäsdalen och Funäsdalsberget till 
ett ännu mer attraktivt resmål. Det i sin tur leder till ökade möjligheter 
till nyanställningar och en positiv inflyttningstrend.

Synpunkter och förslag på ändringar under rubriken  
markanvändning

1. Kåvan, i skidområdes norra ände (se karta, markering 1) är det idag 
markerat grönt. Denna yta lämpar sig mindre bra för skidåkning då 
den inte lutar och har ingen naturlig koppling till längd- eller sko-
terspår. Ytan är även redan bebyggd med maskinhall och parkering. 
Vi önskar därför att den markerade ytan görs gul för att möjliggöra 
en utveckling av den ytan till bostäder. Det skulle stärka områdets 
attraktionskraft då dessa boenden blir ski-in/out vilket det är stor 
efterfrågan på samt något som blir allt mer sällsynt i Sverige sett ur ett 
nybyggarperspektiv.

2. De ytor som idag utgör Funäsdalsbergets skidbackar och skidliftar 
är i förslaget markerat grönt. Vi ställer oss frågande till om inte dessa 
ytor skall benämnas blå eller på något annat sätt tydligare markeras 
som idrotts/rekreaUonsområde. Detta syftar till att långsiktigt både 
för oss som driver verksamheten men också andra som är mer eller 
mindre beroende av just skidanläggningen skall känna sig trygga med 
att det även i fortsättningen kommer att vara en skidanläggning. {Se 
karta, markering 2).

3. Vi önskar också framföra det stora och mycket akuta behovet av 
en gångväg mellan Kåvan och Funäsdalen by. Det är främst av säker-
hetsskäl men också i syfte att minska bi/användandet vilket i sin tur 
lättar på parkeringstrycket i byn. Att det blir tryggare för våra yngre 
medborgare att gå på en gångväg istället för att gå ute på den hårt 
trafikerade vägen är en självklarhet men vi vet också att våra turister 
efterfrågar gång- och promenadstråk året runt och i synnerhet mellan 
just Kåvan och byn.
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4. För att det ska vara hållbart att utveckla skidåkning på Västra sidan 
av Berget krävs det att vissa delar av området tillåter något tätare be-
byggelse. Vi ser att detta främst skulle vara aktuellt på den nordligaste 
delen av området.

Vi anser att möjligheterna att fortsätta utveckla Funäsdalen på ett 
hållbart sätt är stora och dessutom det enda sättet att göra det på. An-
vändningen av Funäsdalsberget, Funäsdalssjön, leder och vattendrag 
kan fortsätta utvecklas men skall göras med stor hänsyn och respekt 
för djur och naturliv.

Kommunens resonemang kring hållbarhet ekologiskt, ekonomiskt och 
socialt går helt i linje med hur vi ser på dessa frågor. I avsnittet kring 
Funäsdalsbergets Nordvästra sida (Se karta, markering 3) nämns att 
möjliggörandet av ett nytt skidområde bör studeras vidare. Till följd av 
vi redan bedriver en skidanläggning samt är ägare av den mark som till 
stor del är markerat blått i förslaget, har vi delvis redan studerat dessa 
möjligheter. 

Vi ser goda förutsättningar att skapa alpin skidåkning i området samt 
att skapa attraktiva boenden med hög fjäll- och vildmarkskänsla. Att 
göra detta på ett miljömässigt hållbart sätt är en självklarhet men det 
krävs också ekonomisk hållbarhet för att detta skall bli långsiktigt 
hållbart. Det innebär att antalet boenden måste ha en korrelation 
med det nya skidområdets storlek. Vidare är det av stor vikt att man 
bevarar tillgången till skoter- och längdskidleder på denna sida av 
Funäsdalsberget. En klok och väl genomtänkt infrastruktur för bil och 
gångtrafik är också central. En inställning som vi på Funäsdalen Berg 
& Hotell delar med kommunen är att ett minskat bi/beroende är till 
stort gagn för hur Funäsdalen upplevs.

Kommunens bemötande: Kommunen gör i dag bedömningen att 
Kåvanområdet bör färdigställas enligt de detaljplaner som finns i dag 
innan man kan ta ställning till ytterligare tillägg och förtätning då det 
finns ett antal faktorer som behöver hanteras inom området. 

Som framgår av planhandlingen är grönt markerade områden grön-
struktur, följande beskrivning av dessa områden finns med: Områden 
med särskilt viktiga grönområden och tätortsnära rekreationsområ-
den. Kommunen vill se en utveckling av rekreationsområden genom 
spår, leder och motionsanläggningar på Röstberget, Funäsdalsberget 
och Funäsdalssjön. Kommunen bedömer därigenom att det är tydlig-
gjort att grönstruktur även inkluderar rekreationsområden.

Kommunen delar synpunkten kring vikten av att fler gång- och cykel-
vägar i strategiska lägen krävs ,vilket framkommer av planförslaget. 

Som framgår av planhandlingen ska området utredas genom ett plan-
program innan kommunen tar ställning till eventuell detaljplanering. I 
planprogrammet kan även bebyggelsens lokalisering undersökas, dock 
ska det förhålla sig till de lägenhetsantal som den fördjupade över-
siktsplanen anger.
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Härjedalens fastigheter AB
De redovisade underlaget har markant reducerats utifrån det explo-
ateringsunderlag som vi redovisat till FÖP. Med tanke på den starkt 
reducerade ytan ser vi ett behov att tillskapa mindre tomter och höja 
exploateringsgraden utifrån ert förslag för att hitta en ekonomisk 
balans för kostnader som innefattar VA, vägar, med mera. Ökar man 
exploateringsytan får man helt andra förutsättningar.  

Vi ser då att man i större utsträckning kan skapa en attraktivare om-
givning för boende i området. Tanken är då att man får möjligheten att 
skapa större tomter för att få rymligare yta och grönområden mellan 
byggnationerna.  

Vi bifogar bilaga nr 1 dat 2020-12-18 som redovisar en utökad explo-
atering som vi känner kommer skapa en bra miljö och ett attraktivt 
boende.  Vi ser heller inga bekymmer med att ta hänsyn till spår och 
leder som i dagsläget går genom det tilltänkta exploaterade området. 
Vi ser gärna att man jobbar gemensamt med detta i detaljplanearbetet.  

Söromsjön - Här fick vi förklarat för oss att den reducerade exploate-
ringen berodde på strandskyddsområden.  Vi önskar att man här kan 
höja upp det exploaterade ytan så den gränsar mot kraftledningen.  Vi 
bifogar bilaga nr 2 som redovisar en utökad exploatering. 

Eventuella ansökningar och justeringar av strandskyddsområden får 
hanteras i en detaljplan.  De övriga områdena vi lämnat som exploa-
teringsanspråk ned mot Funäsdalssjön kommer vi ansöka via planbe-
sked.

Kommunens bemötande: Kommunen har undersökt förutsättning-
arna för exploatering på de två områdena. Kommunen anser att den 
omfattning som föreslås i den fördjupade översiktsplanen är lämplig i 
relation till andra intressen och områdets fortsättningar. Kommunen 
måste beakta strandskyddet redan i översiktsplaneringen och områ-
den i närhet av kända vattendrag har därför i största mån undvikits 
om inte likvärdig utveckling kan uppnås på annan plats. Gällande 
strandskyddslagstiftning anger ett antal skäl som kan användas för 
att i en detaljplaneprocess häva strandskyddet till förmån för annan 
användning. Inget av skälen kan tillämpas på den aktuella fastigheten, 
vilket medför att detaljplanering inom det strandskyddade området 
inte bedöms vara möjlig. 
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Myndigheter och statliga verk
Region Jämtland-Härjedalen 
Region Jämtland Härjedalen ser mycket positivt på den utveckling 
som sker runt om i vårt län, däribland i Funäsdalen med omnejd. Ge-
nerellt bedömer vi att Härjedalens kommuns fördjupade översiktsplan 
är väl genomarbetad och kommer utgöra ett bra underlag inför kom-
mande exploateringar.

I detta yttrande fokuserar Region Jämtland Härjedalen på två avsnitt 
som redovisas i fördjupade översiktsplanen:

• Visionen om en nydragning av väg 84.

• Utbyggnationen av gc-vägar inom planområdet.

Region Jämtland Härjedalen har planupprättaruppdraget när det gäl-
ler utvecklingen av länsvägarna i länet, det vill säga samtliga statliga 
vägar med undantag för E14 och E45. Regionens uppdrag är att, i sam-
verkan med kommuner och övriga berörda, prioritera åtgärder som 
sedan utförs av Trafikverket. Medelstilldelningen till länet motsvarar 
inte det behov som finns vilket innebär att ledtiderna från identifiering 
av behov/brist till färdigställd åtgärd tyvärr är långa, för att inte säga 
mycket långa.

Den regionala transportplanen har reviderats under 2020-2022 och 
beslut om nya planen kommer fattas under försommaren 2022 av re-
geringen för att därefter fastställas av regionfullmäktige under hösten 
2022. Planen omfattar åren 2022-2033. I planförslaget finns inget ob-
jekt som berörs av den fördjupade översiktsplanen. Inför kommande 
planrevidering, som kan förväntas ske med start 2023/2024, kommer 
Region Jämtland Härjedalen endast titta på prioriterade objekt som 
utretts i en åtgärdsvalsstudie alternativt i en enklare utredning.

Trafikverket upprättade under 2019 en Åtgärdsvalsstudie för Härje-
dalens genomfarter, där genomfarten i Funäsdalen ingår. I rapporten 
finns ett antal åtgärdsförslag som skulle kunna bidra till att förbättra/
lösa de brister som identifierats i anslutning till väg 84 genom Funäs-
dalen. Åtgärder som redovisas i åtgärdsvalsstudien finns registrerade 
hos Trafikverket i deras åtgärdsbank och räknas som ”planmogna” för 
att lyfta som prioritering till den regionala transportplanen. Region 
Jämtland Härjedalen rekommenderar Härjedalens kommun att in-
ternt prioritera åtgärderna i god tid inför kommande planreviderings-
period för att kunna lämna ett tydligt besked från kommunen avseen-
de vilka åtgärder som är högst prioriterade i kommunen.

Prioriteringslistan ska omfatta samtliga åtgärder längs länsvägnätet i 
hela kommunen, både för fordonstrafik och oskyddade trafikanter. Det 
är viktigt att kommunen säkerställer, genom dialog med Trafikverket, 
att föreslagna prioriteringar är utredda och redovisade i åtgärdsvals-
studie eller likande utredning.

Om Härjedalens kommun ser behov/brister som inte finns utredda 
ska dessa anmälas till Trafikverket som därefter bedömer utrednings-
behovet och prioriterar objektet i förhållande till övriga efterfrågade 
utredningar inom Trafikverkets Region Mitt.



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 42Fördjupad översiktsplan för Funäsdalen 

Region Jämtland Härjedalen känner till problematiken som uppstår 
i Funäsdalen framför allt under de mer turisttäta perioderna av året. 
Trafikflödet genom samhället är högt (nästan 4000 fordon/dygn varav 
ca 8-10% är tung trafik) och till följd av geografiska förutsättningarna 
skapas en trång passage där bostäder och samhällsservice ska inrym-
mas i direkt anslutning till väg 84.

Region Jämtland Härjedalen instämmer med Härjedalens kommun 
att en omledning av väg 84 skulle kunna lätta på trafikbelastningen ge-
nom samhället men ser det, liksom kommunen, som en vision. Åtgär-
den kan antas bli mycket kostsam och medelstilldelningen till åtgärder 
inom ramen för den regionala transportplanen är som tidigare nämnts 
mycket begränsad med hänsyn till länets samlade behov.

Ett första steg i det fortsatta arbetet för en omledning utanför sam-
hället skulle kunna vara en utredning som visar på hur stor del av 
trafiken som skulle nyttja en förbifart och hur stor del av trafiken som 
har målpunkter i samhället och därmed fortsatt skulle passera genom 
centrum.

Härjedalens kommun redovisar ett behov av ökat andel gång- och 
cykelvägar inom samhället, detta för att skapa bättre möjligheter för 
nyttjande av gång/cykel vid kortare resor samt för att göra samhället 
säkrare och mer tillgängligt för barn och ungdomar. Region Jämtland 
Härjedalen ser positivt på en sådan utveckling och fortsätter att i nära 
samverkan med kommunen titta på möjligheten till finansiering av 
åtgärder via den regionala transportplanen. Då ledtiderna för åtgärder 
längs länsvägnätet är långa är det viktigt att ej tidigare utredda brister 
och behov lyfts till Trafikverket.

Detsamma gäller även för en eventuell utveckling/upprustning av väg 
561 om föreslagna områden för bostadsbebyggelse exploateras.

Vid byggnation av kommunala gång- och cykelvägar vill Region Jämt-
land Härjedalen påminna om vikten att skapa kopplingar mot befintli-
ga gc-vägar och busshållplatser.

Kommunens bemötande: Kommunen tar med sig synpunkterna och 
informationen kring den regionala transportplanen och prioriteringar 
i denna. Vidare kommer kommunen att genomföra en utredning kring 
trafikbelastningen och vinsterna med en eventuell förbifart genom de 
centrala delarna av Funäsdalen. 

Länsstyrelsen
Sammanfattat yttrande

Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden

Riksintressen

Friluftsliv 3 kap. 6 § miljöbalken 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att förslaget till FÖP, som 
innebär att ny bebyggelsen inom Funäsdalen planeras i anslutning till 
befintlig bebyggelse, inte innebär negativ påverkan på riksintressets 
värden. Länsstyrelsen hade dock gärna sett ytterligare resonemang 
kring hur FÖP:en bidrar till och tillgodoser riksintressets värden. Till 
exempel hur hänsyn tas till befintliga vandrings-, skid- och skoterleder 
som ansluter till riksintresseområdet och hur det säkerställs att dessa 
fortsatt kommer vara tillgängliga för allmänheten.
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Kommunens bemötande: De spår och leder som finns och nyttjas 
inom riksintresset, anknyter på flera platser till Funäsdalen som 
samhälle. Kommunen värdesätter spår och leder i allmänhet och anser 
att deras funktioner ska beaktas i vidare planprocesser, vilket framgår 
av planhandlingen. Kommunen har dock ingen rådighet över spår och 
leder i Funäsdalen, dessa förvaltas av annan aktör. Kommunen har 
heller inte rådighet över den privatägda marken. 

Friluftsliv 4 kap. 2 § miljöbalken 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att riksintresse för 
rörligt friluftsliv tillgodoses i planförslaget. Det rörliga friluftslivet 
behöver dock fortsatt beaktas inom utpekade utvecklingsområden 
för att säkerställa att frilufts- och naturområden är tillgängliga för 
allmänheten.

Kommunens bemötande: Kommunen delar länsstyrelsens synpunkt 
och anser att det framkommer av planförslaget. 

Naturvård 3 kap. 6 § miljöbalken 
Av miljökonsekvensbeskrivningen framgår att hänsyn till riksintres-
set och miljöerna kring Ljusnan tas genom en buffertzon mot de ut-
pekade värdena. Länsstyrelsen har svårt att tyda vad som menas med 
buffertzon då det av kartmaterialet framgår att utvecklingsområdet för 
besöksnäring tangerar eller delvis överlappar utpekat riksintresseom-
råde för naturvård samt Natura 2000-område. Länsstyrelsen efterly-
ser också ett utvecklat resonemang för hur planförslaget ska tillgodose 
riksintresse för naturvård.

Under 2022 och 2023 arbetar Naturvårdsverket med en översyn av 
utpekade riksintresseområden för naturvård och Länsstyrelsen har 
pekat ut aktuellt område som prioriterat för översyn. Översynen kan 
komma att innebära förändringar av nu utpekat område.

Natura 2000-område 
Länsstyrelsen anser att det inte är klarlagt hur den hänsyn som fram-
går av planhandlingarna är tillräcklig för att Natura 2000-områdets 
värden ska kunna tillgodoses, i synnerhet i förhållande till utveck-
lingsområde för besöksnäring som ligger i anslutning till utpekat 
Natura 2000-område. I bevarandeplan för Svallmyren beskrivs att en 
övergripande hotbild för området är flödesdynamik samt förändrad 
vattenkemi i Ljusnan. Det är viktigt att frågan om påverkan på Na-
tura 2000-området utreds vidare i kommande planprogram för att 
kunna visa att det går att utveckla området utan påverkan på Natura 
2000-området.

Kommunens bemötande: Kommunen tar till sig synpunkterna gäl-
lande Riksintresse för naturvård samt Natura 2000-området och har 
justerat utvecklingsområde för besöksnäring för att tillgodose Natura 
2000-områdets tillika riksintressets värden. 

Kommunikation 3 kap. 8 § miljöbalken 
Länsstyrelsen uppmärksammar att kommunen ser ett behov av att på 
lång sikt flytta ut väg 84 från de centrala delarna av Funäsdalens by, 
både för att värna en attraktiv bykärna och skapa en säker trafikmil-
jö. Länsstyrelsen delar Trafikverkets syn på att det bör genomföras 
en utredning för att se trafikomfördelningen av en ny dragning och 
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eventuellt även en kostnad. Dialog bör sedan ske med Region Jämt-
land Härjedalen och Trafikverket avseende prioritering i kommande 
revidering av Regionala transportplanen. Trafikverket hänvisar även 
till tidigare genomförd åtgärdsvalsstudie Härjedalen- genomfarter i 
åtta orter, där det finns förslag på olika åtgärdspaket.

Trafikverket arbetar med en översyn av riksintresse för kommunika-
tion vilket kan innebära att det blir förändringar av nu utpekat riksin-
tresse för väg 84. Under våren 2022 kommer ett uppdaterat utpekande 
att beslutas och publiceras.

Kommunens bemötande: Kommunen avser att undersöka trafikflöde-
na genom Funäsdalens by som ett underlag för vidare diskussion kring 
eventuell förbifart av riksväg 84.

Kulturmiljövård 3 kap. 6 § miljöbalken 
Med en medveten anpassning av ny bebyggelse bedömer kommunen 
att bebyggelsen inom det riksintresseutpekade området kan utveck-
las utan att riksintressets värden påverkas negativt. Länsstyrelsen 
delar kommunens bedömning under förutsättning att anpassningarna 
sker utifrån riksintressets värden samt att exploateringsgraden står i 
relation och tar hänsyn till riksintressets värden. Dessa frågor behöver 
hanteras i senare kommande planprocess.

Det behöver även klargöras i planhandlingarna på vilket sätt fäboden 
Kåvanvallen inom riksintresset kan påverkas av eventuella exploate-
ringar inom det utpekade utvecklingsområdet för besöksnäring.

Kommunen bemötande: Kommunen tar till sig synpunkterna gäl-
lande riksintresse för kulturmiljövård och har justerat utvecklings-
område för besöksnäring. Kåvanvallen berörs därmed inte av vidare 
utveckling.

Rennäring 3 kap. 5 § miljöbalken 
Länsstyrelsen bedömer att det inte är klarlagt att planförslaget och 
den markanvändning som föreslås tillgodoser riksintresse för rennä-
ring. Risk finns att ökad mänsklig aktivitet och närvaro i området till 
följd av planförslaget kan komma att påverka de funktionella samban-
den och i förlängningen medföra en negativ påverkan på omkringlig-
gande riksintresseområden.

Länsstyrelsen anser likt Sametinget att det behövs en närmare be-
skrivning av hur renskötsel bedrivs i området samt hur planförslaget 
påverkar rennäringens bedrivande. Riksintresse rennäring behöver 
även redovisas i karta.

Kommunens bemötande: Kommunen tar till sig synpunkten och har 
kompletterat text och karta i planhandlingen. 

Miljökvalitetsnormer

Yt- och grundvatten 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att det är viktigt med en 
fullgod hantering av spillvatten från hushåll samt att omhändertagan-
de av dagvatten behöver utredas i kommande planprocesser.

Provtagning av olika miljögifter bör ske inför kommande detaljpla-
nering för att ha ett underlag inför bedömning av planens inverkan 
på möjligheten att gällande miljökvalitetsnormer kan följas. Detta är 
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särskilt viktigt inom områden där större exploateringar av verksamhe-
ter planeras. Avseende grundvattenförekomst Sörmon, som även utgör 
dricksvattentäkt, är det särskilt viktigt att utreda planerad exploate-
rings påverkan för tillrinning och vattenkvalité för att kunna säker-
ställa att miljökvalitetsnormer följs.

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS) 
Planförslaget pekar inte ut några nya områden för landsbygdsutveck-
ling i strandnära lägen utan hänvisar till tidigare utpekade LIS-områ-
den i kommunens LIS-plan.

Länsstyrelsen hänvisar därför till granskningsyttrande för gällande 
LIS-plan.

Kommunens bemötande: Kommunen noterar synpunkterna gällan-
de miljökvalitetsnormer och bedömer att planförslaget tillgodoser 
synpunkterna. 

Hälsa och säkerhet

Risk för ras, skred, erosion, översvämning 
Länsstyrelsen bedömer att det inte är klarlagt att föreslagen markan-
vändning är lämplig inom alla delar av utpekade utvecklingsområden 
med hänsyn till risker för ras, skred, erosion och översvämning. Det 
behöver tydliggöras inom vilka utvecklingsområden förutsättningar 
för ras, skred, erosion och översvämning finns samt hur man avser 
hantera risken i FÖP.

Av FÖP:en ska även kommunens syn på risken för skador på den bygg-
da miljön som kan följa av översvämning, ras, skred och erosion som är 
klimatrelaterade framgå. Vidare ska kommunen beskriva hur sådana 
risker kan minska eller upphöra.

Avseende förutsättningar för ras och skred görs hänvisning till den 
översiktliga stabilitetskarteringen av raviner och slänter i morän 
och grov jord utförd på uppdrag av MSB 2014. Utredningen omfattar 
dock endast ras och slamströmmar i de områden som var bebyggda 
vid tillfället för utredningen. Därför är det särskilt viktigt att markens 
förutsättningar undersöks för utvecklingsområden som vid tiden för 
karteringen var obebyggda. Den översiktliga stabilitetskarteringen 
visar på att det föreligger ett utredningsbehov av förutsättningar för 
blocknedfall i området på den södra och sydvästra sidan av Funäsdals-
berget, vilket behöver framgå av planhandlingarna.

I den nordligast delen av planområdet, i området som är utpekat som 
utvecklingsområde för besöksnäringen, finns branta slänter från Fu-
näsdalsberget där det kan finnas förutsättningar för ras och blockned-
fall. Markens förutsättningar behöver utredas inom detta område för 
att kunna visa att området är lämpligt för planerad markanvändning. 
Planhandlingarna behöver även redovisa en beskrivning av förutsätt-
ningarna för skred i slänter och längs vattendrag. Vidare behöver det 
framgå om det finns områden längs vattendrag och stränder som kan 
utsättas för erosion.

Avseende risk för översvämning vid sjöar och vattendrag är det oklart 
vad som menas med respektavstånd och det behöver framgå vilket un-
derlag som använts för bedömning av översvämningsrisk. Bedömning 
av risk för översvämning behöver även omfatta den byggda miljön, där 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 46Fördjupad översiktsplan för Funäsdalen 

befintlig bebyggelse finns i anslutning till Funäsdalssjön och Ljusnan. 
Vidare konstateras att utpekat utvecklingsområde för verksamheter 
ligger låglänt vid Funäsdalssjöns södra och sydöstra sida. Om det fö-
religger risk för översvämning vid sjöar och vatten behöver det framgå 
hur risken ska minska. Om det krävs skydd mot översvämning för 
befintlig eller ny byggnation behöver den geotekniska stabiliteten för 
dessa och angränsande områden klargöras.

Det behöver förtydligas i planhandlingarna att utredning av förutsätt-
ningar för skred, ras, erosion, blocknedfall och översvämning även 
omfattar effekter av klimatförändring. Områden med förutsättningar 
för skred, ras, erosion, blocknedfall och översvämning bör redovisas 
gemensamt i karta.

Kommunens bemötande: planhandlingen har kompletterats med 
relevant information och bedömningar.

Buller 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att buller behöver prövas 
i senare kommande planprocess. Inom utvecklingsområdet för besök-
snäring på norra sidan om Funäsdalsberget är det viktigt att hänsyn 
tas till buller från eventuell skidanläggning. Förutsättningar för till-
fartsväg till utvecklingsområdet för besöksnäring och hur det påverkar 
trafikflöden på berörda vägar behöver studeras då det kan innebära 
ökat trafikbuller vid befintliga bostäder.

Kommunen bemötande: Kommunen instämmer i att buller bör utre-
das vidare i kommande processer.

Strålning

Översiktsplanen kan med fördel ta upp riskerna för ultraviolett (UV) 
strålning. Särskild hänsyn bör tas vid planering av barns utemiljöer, 
exempelvis förskolor och skolor.

Kommunens bemötande: Kommunen instämmer i att strålning ska 
beaktas vid barns utemiljöer, exempelvis förskolor, skolar och annan 
offentlig miljö. Kommunen kompletterar med information om att ris-
ker med strålning ska beaktas i kommande detaljplanering.

Trafiksäkerhet 
Länsstyrelsen ser positivt på att tillfartsväg och stråk till utvecklings-
området vid Söromsjön avses ses över för att öka tillgängligheten och 
trafiksäkerheten för så väl skyddade som oskyddade trafikanter.

Länsstyrelsen instämmer även med kommunen att det är viktigt att 
utreda tillfartsväg till utvecklingsområde för besöksnäring och se över 
hur utvecklingen av området kommer att påverka trafikflödet på aktu-
ella tillfartsvägar samt effekter och konsekvenser som det medför

Förutsättningar för räddningstjänst 
Länsstyrelsen instämmer med kommunen att större utvecklingsom-
råden bör förses med två infartsvägar för att säkerställa att räddnings-
tjänsten kan ta sig fram även om någon av infarterna är blockerad. Det 
är även viktigt att fortsatt beakta framkomligheten för räddningstjänst 
genom Funäsdalen samhälle då det av planhandlingen framgår att 
framkomligheten tidvis är starkt begränsad samtidigt som utveckling-
en av nya områden kommer att bidra med ytterligare ökad trafik.
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Länsstyrelsen vill upplysa om att i ett tidigt skede inför kommande 
detaljplanering undersöka infrastruktur för brandvattenförsörjning 
för planerade utvecklingsområden.

Förorenade områden 
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen att det kan komma att 
bli aktuellt att undersöka PFAS-förekomst i kommande detaljplane-
ring i anslutning till skidspår, vallabodar, äldre deponier eller brandöv-
ningsplatser.

Allmänna intressen enligt 2 kap. PBL

Jordbruksmark 
I Funäsdalen gör kommunen ställningstagande att ny bebyggelse kan 
tillåtas på jordbruksmark. Länsstyrelsen anser inte att förslaget till 
FÖP utgör tillräcklig redovisning för att kunna ianspråkta jordbruk-
smark för ny bebyggelse i enlighet med 3 kap. 4 § miljöbalken. I kom-
mande prövningar behöver det visas dels att ny bebyggelse syftar till 
att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och att behovet omöjligen 
kan tillgodoses genom att ta annan mark i anspråk. Detta bör förtydli-
gas i kommunens ställningstagande.

Planförslaget lyfter att det småskaliga jordbruket inom och i anslut-
ning till Funäsdalens tätort är viktiga inslag i bymiljön och att det är 
angeläget att den brukade jordbruksmarken bibehålls öppen och bru-
kad. Det framgår dock inte om planförslaget är förenligt med fortsatt 
brukade av jordbruksmark som angränsar till utvecklingsområdena 
samt möjligheter att ställa krav på exploatörer för att säkerställa möj-
ligheterna till fortsatt brukande (prop. 1985/86:3).

Delar av utpekade utvecklingsområden för bostäder i Funäsdalen och 
Ljusnedal ligger inom eller i anslutning till jordbruksmark. Det är där-
för oklart vilken påverkan planförslagets utpekanden och ställningsta-
ganden har på jordbruket, vilket behöver klargöras i planförslaget.

Det är önskvärt att den fördjupade översiktsplanen ökar möjligheten 
till småskaligt brukande av odlingslandskapet då det vanligen finns 
värdefulla naturvärden, exempelvis brynmiljöer, och biotopskyddade 
miljöer kopplade till jordbruksmark. Fortsatt hävd eller nyupptagen 
hävd på tidigare hävdade marker är mycket viktigt för pollinering och 
för de höga gräsmarksvärden som finns i området (se Länsstyrelsens 
yttrande i avgränsningssamrådet).

Länsstyrelsen vill uppmärksamma att det finns fler områden med 
jordbruksblock, både existerande och äldre, än den jordbruksmark 
som redovisas i kartan.

Brukningsvärd jordbruksmark är mark som har brukats i närtid och 
som ingår i ett sammanhängande jordbrukslandskap vilket innebär att 
det inte enbart är blocklagd mark som utgör jordbruksmark.

Kommunens bemötande: Planhandlingen har förtydligats och kom-
pletterats gällande Jordbruk i relation till exploatering. 

Rennäring 
Rennäring bedrivs inom planområdet vilket bör lyftas som areell nä-
ring i planförslaget. Samråd bör ske med berörd sameby för att utreda 
hur rennäring bedrivs i området samt vilka behov som finns för att 
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fortsatt kunna bedriva renskötsel i området. Bedömning av planens 
konsekvenser på rennäring bör göras utifrån en helhetssyn av sameby-
arnas markanvändning där områdets funktion och samtliga kumulati-
va effekter kopplat till föreslagna utvecklingsområden ingår för att få 
en heltäckande bild. I bedömningen behöver också ett framtida klimat 
och rennäringens möjligheter till klimatanpassning beaktas.

Kommunens bemötande: Kommunen har haft en dialog med berörda 
samebyar. Dels under den inledande dialogfasen, dels under samrådet. 

Den fördjupade översiktsplanen har som målsättning att skapa 
förutsättningar för framför allt permanentboende i och kring Funäs-
dalens samhälle. De föreslagna utvecklingsområdena tar inte värde-
full betesmark i anspråk och orsakar inte heller andra störningar för 
renskötseln.  En utvecklad bebyggelse i större skala kan indirekt leda 
till störningar för rennäringen i form av ett utökat rörligt friluftsliv. 

Friluftslivet - eller dess effekter på rennäringen – är dock inte knutet 
till en viss plats. Effekterna genereras inte heller från någon specifik 
bebyggelse utan uppstår där friluftslivet bedrivs. Genom att det finns 
goda förutsättningar för friluftsliv på flera platser runt Funäsdalen är 
det svårt att förutsäga var de kommer att uppstå. Troligtvis kan effek-
terna komma att öka på de platser där friluftsliv redan bedrivs idag. I 
och med att effekterna inte helt går att förutsäga är det också svårt att 
bedöma dem mot rennäringens framtida behov av mark kopplat till 
klimatanpassning. 

Det rörliga friluftslivet bedrivs med grund i allemansrätten, till största 
del på mark som kommunen saknar rådighet över. Kommunen kan 
dörmed inte vidta några begränsande eller styrande åtgärder. Spår och 
leder sköts och förvaltas av bolag kopplade till besöksnäringen. Dessa 
har redan en dialog med berörda samebyar. 

Kommunen ser att effekter som kan komma att uppstå på grund av att 
fler människor vill leva och bo i västra Härjedalen bör hanteras av de 
aktörer som har rådighet över marken där friluftslivet bedrivs samt de 
anläggningar som gör markerna tillgängliga för friluftlivsutövare, dvs 
spår, leder parkeringsplatser och dylikt.

Dagvattenhantering 
Länsstyrelsen rekommenderar att dagvattenfrågan hanteras på strate-
gisk nivå i FÖP:en. Det behöver utredas att det finns lämpliga områden 
med bra förutsättningar för omhändertagande av dagvatten eller om 
det finns naturliga eller lokala lösningar för att omhänderta dagvatten. 
Hänsyn behöver även tas till framtida klimatförändringar och risken 
för översvämning till följd av skyfall. Inom ramen för FÖP:en är det 
även lämpligt att beakta kumulativa effekter av samtliga åtgärder som 
pågår eller planeras i området och utreda om behov finns av åtgärds-
förslag för att minimera effekterna.

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen gjort flera ställningsta-
ganden avseende dagvatten. Ställningstagande bör dock kompletteras 
med att vegetation även bör betraktas som en resurs för att hindra 
erosion, som kan medföra att sediment når vattendrag och sjöar. Det 
är därför även viktigt att gröna stråk och vegetation vid vattendrag och 
sjöar bevaras orörda.
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Kommunens bemötande: Kommunen kompletterar ställningstagan-
det på sida 27. Kommunen delar Länsstyrelsens synpunkt gällande 
att dagvatten ska hanteras på en strategisk nivå i den fördjupade 
översiktsplanen. Därmed anser kommunen att det inte är lämpligt att 
göra fördjupade undersökningar eller ta fram åtgärdsförslag på denna 
strategiska nivå, då hanteringen måste gå hand i hand med placering 
av byggnader, infrastruktur och andelen hårdgjorda ytor som tillska-
pas.  Kommunen har i planförslaget bedömt att samtliga utpekade 
utvecklingsområden utifrån storlek och markförutsättningar har goda 
förutsättningar för att kunna omhänderta dagvatten inom de utpekade 
utvecklingsområdena. På vilket sätt det ska ske utreds och redovisas i 
detaljplaneringen.

Dricksvatten 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att exploatering inom 
utvecklingsområde för bostäder i norra sluttningen av Röstberget 
behöver föregås av en utredning av hydrologi och hantering av dag-
vatten som visar att planerad exploatering inte påverkar tillrinning 
och vattenkvalité för dricksvattentäkten. Länsstyrelsen instämmer 
även i kommunens bedömning att ingen bebyggelse ska få tillskapas 
om utredningen visar på någon typ av ej godtagbar påverkan.

Utvecklingsområdet berör tertiär skyddszon för vattentäkten. Läns-
styrelsen vill dock uppmärksamma att mindre delar i norr i anslutning 
till vägen ligger inom sekundär skyddszon för vattentäkten. Länssty-
relsen saknar även en redovisning av vattenskyddsområdet i kartan. 
Grundvattenförekomsten Sörmon är även prioriterad för dricksvat-
tenförsörjning i den regionala vattenförsörjningsplanen.

Kommunens bemötande: Kommunen har justerat utvecklingsområ-
det så att området inte berör den sekundära skyddszonen samt lägger 
till kartunderlag för vattenskyddsområde.

Klimatanpassning 
Klimatanpassning behöver hanteras i FÖP:en för att beakta ett framti-
da klimat och de utmaningar som sker till följd av ett förändrat klimat, 
exempelvis ökad nederbörd och fler värmeböljor. Hur ett förändrat 
klimat kommer att påverka förutsättningar för planområdet och dess 
näringar bör beskrivas. Arbetet med klimatanpassningsplan bör ses 
som ett underlag för arbetet med FÖP.

Det behöver förtydligas vilken påverkan ett förändrat klimat har på 
den byggda miljön och eventuella åtgärder som behöver vidtas för att 
minimera riskerna.

Kommunen anger att planerade utvecklingsområden har anpassats till 
ett förändrat klimat. Länsstyrelsen har dock svårt att se hur anpass-
ning gjorts mot bakgrund av synpunkter avseende ras, skred, över-
svämning och erosion.

Arbetet med klimatanpassning inom ramen för FÖP:en bör resultera i 
ställningstaganden som tydliggör hur man avser anpassa planförslaget 
med hänsyn till ett förändrat klimat. Exempelvis bevara grönområden 
i tätbebyggda områden, vilken spelar stor roll för avkylning genom av-
dunstning, eller begränsa andelen hårdgjord mark som spelar stor roll 
för om och hur bra nederbörd kan infiltrera eller avrinning fördröja.
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Kommunens bemötande: Kommunen har justerat avsnittet gällande 
klimatanpassning men kommunen utformar inte enskilda ställnings-
tagande gällande klimatanpassning då man anser att det genomsyrar 
hela planering. Med det menas ställningstaganden som bidrar till att 
hantera klimatanpassningen så som exempelvis hantering av dag-
vatten, ras och skred, översvämning, UV-strålning eller bevarande av 
grönstruktur finns under flera avsnitt i handlingen. 

Naturvärden 
Länsstyrelsen bedömer att det inte är klarlagt i vilken omfattning 
utpekade områden kan utvecklas för planerad markanvändning med 
hänsyn till naturvärden.

Kommunen behöver förtydliga hur val av lokalisering samt utform-
ning av utpekade utvecklingsområden har anpassats till naturvärden. 
Vidare behöver det klargöras vilka delar av utvecklingsområdena som 
är lämpliga för planerad markanvändning med hänsyn till naturvär-
den. Länsstyrelsen ser att det kan vara lämpligt att utföra översiktliga 
naturvärdesinventeringar för att kunna bedöma markens lämplighet.

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att äldre skogsmiljöer 
är viktiga att bevara med hänsyn till den biologiska mångfalden och 
att resultat från naturvärdesinventeringar ska beaktas så att högre 
naturvärden kan bevaras. Delar av utpekade utvecklingsområden 
ligger inom skogsmark med längre kontinuitet som därmed kan hysa 
högre naturvärden. Med utgångspunkt i detta bör kommunens ställ-
ningstagande avseende tillåtelse av bebyggelse på mark för skogsbruk 
förtydligas så att bebyggelse inte tillåts på skogsmark med längre 
kontinuitet.

Kommunens bemötande: Kommunen har inom samtliga utveck-
lingsområden genomfört en övergripande inventering med avseende 
på bland annat skogens kontinuitet och andra förutsättningar för 
högre naturvärden. Kommunen ställer vidare krav på att detaljerade 
naturvärdesinventeringar ska genomföras i detaljplaneprocessen, allt 
ovan framkommer av planförslaget. Vidare beskriver planförslaget att 
resultaten av ytterligare naturvärdesinventeringar ska ligga till grund 
för utformningen av detaljplaner.  

Trygghetsskapande och brottsförebyggande perspektiv 
I planhandlingen saknas exempel på åtgärder, analyser eller konse-
kvenser av hur den planerade förtätningen kommer att påverka just 
attraktionskraften ”trygg tillvaro” i framtiden. Trygghet är inte en 
statisk attraktionskraft utan påverkas just av interaktionen mellan 
människor och dess omgivning. Förtätning har både positiva och nega-
tiva konsekvenser på människors upplevda trygghet och den faktiska 
brottsligheten.

Planförslaget kan med fördel förstärkas med ett framtida resonemang 
kring utmaningar och aspekter för området trygghet samt inklude-
ra ställningstaganden kring exempelvis att brottsförebyggande och 
trygghetsskapande perspektiv ska beaktas vid planering och utform-
ning av exempelvis gång- och cykelvägar och rekreationsområden, 
byggnation av områden med permanenta flerbostadshus.

Genom att göra detta skulle planen verka för att nuvarande attrak-
tionskraft upprätthålls även vid en omfattande framtida förtätning. 



SAMRÅDSREDOGÖRELSE 51Fördjupad översiktsplan för Funäsdalen 

Det skulle även vara en strategisk signal att kommunen aktivt verkar 
för att säkerställa att barnens perspektiv och behov även realiseras i 
framtiden.

Kommunen bemötande: Den fördjupade översiktsplanen skapar 
förutsättningar för en förtätning inom Funäsdalen. Hur en förtätning 
kan genomföras och utformas behandlas inte i den fördjupade över-
siktsplanen utan blir något detaljplaneringen hanterar. Kommunen 
kompletterar planförslaget med ett ställningstagande gällande att 
brottsförebyggande och trygghetsskapande perspektiv ska beaktas i 
efterkommande planeringsprocesser. 

Barnperspektivet 
Vid planering av nya gång- och cykelvägar bör målpunkter som är vik-
tiga för barn och ungdomar särskilt beaktas för att öka tillgängligheten 
och säkerheten att kunna röra sig friare i samhället.

Kommunens bemötande:  Kommunen delar länsstyrelsens synpunkt, 
vilket också framkommer av planförslaget på sida 26.

Jämställdhet 
För att belysa jämställdhetsperspektivet i arbetet med den fördjupade 
översiktsplanen skulle samråd med allmänheten kunna vara fokus. 
Synpunkter och deltagande från kvinnor respektive män eller flickor 
respektive pojkar skulle exempelvis kunna presenteras för genom-
förda medborgardialoger. Jämställdhet kan även uppmärksammas 
avseende bostadsbehov, eftersom behovet av olika bostäder kan skilja 
sig mellan kvinnor och män.

Kommunens bemötande: Kommunen har inte genomfört medbor-
gardialoger med krav på att uppge kön, därav kan de genomförda 
medborgadialogerna inte analyseras utifrån ett jämställdshetsper-
spektiv. Av planförslaget framkommer dock att kommunen vill arbeta 
med att tillgängliggöra ett varierat bostadsutbud genom en attraktiv, 
blandad och inkluderade bebyggelse. Planförslaget kompletteras med 
ett ställningstagande gällande att när kommunen själv utvecklar mark 
kan man med fördel genomföra ytterligare medborgarundersökningar 
gällande behovet för olika typer av bostäder och miljöer. 

Nationella och regionala mål 
Planförslaget kan med fördel ha en tydligare koppling till Agenda 2030 
som är en agenda för förändring mot ett hållbart samhälle. Hållbar-
hetsmålet innebär att dagens behov tillgodoses utan att äventyra kom-
mande generationers möjlighet att tillfredsställa sina behov. Agenda 
2030 ger ett bredare perspektiv då den omfattar tre dimensioner av 
hållbar utveckling: den ekonomiska, den sociala och den miljömässiga.

FN:s konvention om biologisk mångfald bör även lyftas. 
Gällande miljömål Ett rikt odlingslandskap framgår det att ny bebyg-
gelse planeras med hänsyn till jordbrukets behov av mark samt värde-
full kulturmiljö och att planförslaget kommer att inverka positivt på 
miljömålet. Det är dock oklart hur planförslaget svarar mot målupp-
fyllelsen. Rennäringens bidrag till miljökvalitetsmålen bör även lyftas, 
främst för Storslagen fjällmiljö. Den samiska markanvändningen har 
även betydelse för Ett rikt växt- och djurliv, Levande skogar, Myllrande 
våtmarker, Levande sjöar och vattendrag.
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Den fördjupade översiktsplanen behöver även ta hänsyn och samord-
nas med regional antagen livsmedelsstrategi för länet för en hållbar 
utveckling inom kommunen. Jordbruksmarken är en naturresurs som 
är viktig även för kommande generationer och framtida klimatföränd-
ringar kan förändra förutsättningarna för brukande av jordbruksmark.

Kommunens bemötande: Kommunen tydliggör kopplingar till natio-
nella och regionala mål i planförslaget. 

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

Länsstyrelsen bedömer att kommunen behöver tydliggöra flera delar i 
MKB.

Enligt Länsstyrelsens uppfattning bör planens påverkan på rennäring 
i området hanteras inom ramarna för MKB. För att MKB inte ska bli 
onödigt omfattande bör den dock vidare begränsas till de miljökonse-
kvenser som verkligen kan antas medföra en betydande miljöpåver-
kan. En ytterligare avgränsning av MKB skulle också skapa utrymme 
för nödvändig fördjupning av de väsentligaste aspekterna. Länsstyrel-
sen ställer sig frågande till varför aspekter som till exempel luftmiljö, 
strandskydd, förorenade områden samt grönytor och rekreationsom-
råden antas medföra betydande miljöpåverkan.

Det behöver även tydliggöras vilka alternativ som utretts och motiv till 
varför olika alternativ har valts eller valts bort under processen. Val av 
lokalisering behöver genomföras både översiktligt och på en mer de-
taljerad nivå. Vidare bör planförslagets effekter och konsekvenser för 
respektive miljöaspekt utvecklas samt kompletteras med redogörelser 
för vilka åtgärder eller försiktighetsåtgärder som behöver vidtas för 
att minimera planförslagets effekter och konsekvenser för respektive 
miljöaspekt.

Kommunen bemötande: Kommunen har justerat planförslaget uti-
från synpunkten. 

Allmänna synpunkter

Länsstyrelsen ser positivt att man konstaterat att det krävs större 
sammanhängande områden för en bra planering och utveckling med 
grund i ändamålsenlig infrastruktur och effektiv markanvändning. 
Länsstyrelsen ser även positivt på att kommunen avser arbeta med pl-
anprogram för utvecklingsområde för besöksnäring samt utvecklings-
område för bostäder på sydsluttning Röstberget. Genom att studera 
ett större område ges möjlighet till att bättre anpassa och utforma hela 
området efter identifierade värden. Det är även positivt att fokus ligger 
på att minska bilberoende för korta sträckor och planera för strate-
giskt lokaliserade gång- och cykelvägar till nya utvecklingsområden 
samt inom Funäsdalens samhälle.

Huvudmannaskap 
Av planförslaget framgår att kommunen förordar enskilt huvudman-
naskap för alla befintliga och tillkommande bebyggelseområden. Det 
bör förtydligas vilka överväganden som gjorts då huvudregeln i PBL 
anger att kommunen är huvudman för de allmänna platserna i en 
detaljplan. Eventuella behov av skyddsåtgärder samt i vilken utsträck-
ning allmänheten utnyttjar områdena är särskilt viktigt att beakta 
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vid övervägandet. Om kommunen anser att allmänhetens tillträde till 
platsen är viktig bör kommunen planlägga med kommunalt huvud-
mannaskap. Det kan även vara lämpligt att kommunen ansvarar för att 
eventuella skyddsåtgärder genomförs i stället för att ansvaret läggs på 
privata fastighetsägare.

Kommunens bemötande: Kommunen tar till sig synpunkterna. 

Sametinget 
Sammanfattat yttrande

Svenska myndigheter har enligt grundlagen ett särskilt ansvar för att 
skydda och främja det samiska folkets möjligheter att behålla och ut-
veckla allmänintresset rennäring, som är en central del av den samiska 
kulturen.  Detta innebär att kommunen vid planering av mark måste ta 
hänsyn till vilka ingrepp som kan accepteras för att renskötselrätten 
inte ska kränkas.

Målet med den svenska minoritetspolitiken är att ge skydd för de 
nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till inflytande 
samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de hålls levande. 
Herjedaelien tjïelte är sedan 2010 en samisk förvaltningskommun och 
renskötseln är den starkaste kulturbäraren för árbediehtu, samisk tra-
ditionell kunskap, det samiska språket, levnadssättet och den samiska 
kulturen.

Trots detta har Herjedaelien tjïelte utelämnat den samiska mar-
kanvändningen i översiktsplanen. Vilket innebär ett direkt minskat 
inflytande och ett osynliggörande av samerna som folk i Sverige. 
Sametinget ställer sig därför starkt kritiskt till kommunens föreslagna 
plan. Området ligger inom Ruvhtens sijtes betesområde och åretrunt-
marker för Mittådalens sameby. Det framgår varken om kommunen 
haft samråd med samebyarna eller hur byarna har involverats i plan-
processen.

Riksintresse rennäring

Området ligger i anslutning till tre områden av riksintresse för ren-
näringen. Riksintresse rennäring redovisas dock inte i kartmaterialet 
och rennäringen omnämns inte heller under rubriken ”areell näring” 
i översiktsplanen. Enligt 3 kap. 5 §, första stycket miljöbalken ska 
mark- och vattenområden som har betydelse för renskötseln skyddas 
mot åtgärder som kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Enligt 
andra stycket ska områden av riksintresse för renskötseln skyddas 
mot sådana åtgärder. Områdena karaktäriseras ofta som flyttvägar, 
svåra passager, kalvningsområden och rastbeten. Rennäringen är en 
förutsättning för den samiska kulturen och riksintresseskyddet för 
rennäringen tillkom p.g.a. rennäringens svårigheter att hävda sig mot 
starka exploateringsintressen. Staten har en skyldighet att tillförsäk-
ra att renskötseln ska kunna fortsätta existera och då är markerna av 
den största betydelse. Samebyarna har rätt till inflytande och ska ha 
möjlighet att påverka beslut där mark och vatten inom det samiska 
traditionella området berörs. Sametinget ifrågasätter på vilka grun-
der kommunen bedömer att riksintresse rennäring inte kommer att 
påverkas av föreslagen utbyggnad utan vare sig samråd eller en MKB 
som beskriver renskötseln i området. Sametinget anser att det inte går 
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att bortse från eventuella undvikelseeffekter och att områden av rik-
sintresse för rennäringen kan komma att skadas på grund av en ökad 
mänsklig närvaro i området.

Kommunens bemötande:  I samrådshandlingens karta över riksin-
tresseutpekad mark visades enbart riksintresseområden inom plan-
området. Rennäringens riksintresseområden beskrevs dock i text. I 
granskningshandlingen har kartan kompletterats med rennäringens 
riksintresseområden. 

Tillkommande bebyggelse bedöms i sig inte komma att orsaka några 
negativa konsekvenser för rennäringen. Den föreslagna utvecklingen 
tar ingen betydande betesmark i anspråk, skapar inte barriärer längs 
flyttstråk eller orsakar liknande fysiska störningar. Däremot kan en 
indirekt påverkan på rennäringen uppstå inom andra delar av västra 
Härjedalen, däribland inom riksintresseområden, på grund av att 
antalet friluftsutövare inom dessa områden kan komma att öka. Hand-
lingen har kompletterats med den informationen. 

Inflytande och samråd

Berörda samebyar har rätt till inflytande och ska ha möjlighet att 
påverka beslut där mark och vatten inom det samiska traditionella 
området berörs. Samråd/konsultation ska ske genom att kommunen 
för en strukturerad dialog med samerna i syfte att kunna beakta deras 
synpunkter och behov i besluten. Vad som har framkommit vid sam-
rådet ska beaktas i det fortsatta planarbetet. För samernas allmänna 
intresse är det av betydelse att samerna i området själva kan styra sin 
utveckling inom sina traditionella marker vilket samerna som urfolk 
har rätt till.

Sametinget anser att vissa normer ska följas för att det ska anses som 
att samebyn deltagit effektivt. Detta innebär att:

• Samrådet ska ske i ett tidigt skede.

• Berörda samebyar ska få så mycket information om åtgärden att 
de kan fatta ett informerat beslut om projektet och om de så öns-
kar lämna sitt ”fritt och informerade samtycke”.

• Berörda samebyar ska ges möjlighet till ett effektivt deltagande 
och ett faktiskt inflytande. För att nå ett effektivt deltagande avses; 
tidsaspekten, ekonomiska resurser och att inga andra faktorer 
redan låst förutsättningarna.

Kommunens bemötande: Kommunen har haft en dialog med berörda 
samebyar. Dels i det inledande skedet av arbetet, dels under det faktis-
ka samrådet.

Miljökonsekvensbeskrivningens (MKB) avgränsning avseende samisk 
markanvändning

Sametinget ser en stor brist i att effekter och konsekvenser på den sa-
miska markanvändningen utelämnats i miljökonsekvensbeskrivning. 
Kommunen har därmed helt bortsett från de kumulativa effekter som 
kan uppstå kring området kopplat exploateringen och den ökade frag-
menteringen av landskapet som föreslås i översiktsplanen. Sametinget 
anser att en fördjupad miljökonsekvensbeskrivning behöver tas fram, 
där samebyn har inflytande i processen, för att visa på exploateringens 
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framtida effekter för den samiska kulturen i området. Flera områden 
inom Härjedalens kommun, däribland Funäsdalen med omnejd, är 
utbyggt för turism med bland annat fritidshus, skidliftar/nedfarter och

vandrings- och cykelleder. Sametinget kan i motsatts till kommunen 
inte utesluta att planens genomförande får påverkan på renskötseln i 
området och riksintresse rennäring.

Bedömning av planens konsekvenser ska göras utifrån en helhetssyn 
av samebyarnas markanvändning där områdets funktion och samtliga 
kumulativa effekterna ingår för att få en heltäckande bild.

I en MKB ska bland annat följande beskrivas:

• Hur, när och var renskötsel bedrivs i det aktuella området

• Vilken funktion området har för rennäringen

• Samlad bedömning av vilka konsekvenser som kan uppstå för 
renskötseln inom berörd samebyn samt påverkan på samebyns 
funktionella samband

• Kumulativa, permanenta, tillfälliga, sociala och kulturella effekter

• Redogöra för berörda riksintressen

• Redovisa förebyggande och skadelindrande åtgärder som vidtas 
för att minimera störningar på rennäringen

• Redovisa aktuell samt förutsägbar intrångsbild för berörd sameby

• Eventuell påverkan på angränsande samebyar

• Redovisa vad som framkommit i samrådet med berörda samebyar

En framåtsyftande bedömning bör också göras av åtgärdens påver-
kan i framtiden. Kommer åtgärden medföra fler aktiviteter/åtgärder i 
området; kommer kringverksamhet och andra synergieffekter uppstå? 
Vid planering är det rimligt att föreställa sig att den kan expandera 
i framtiden med ytterligare bebyggelse, anläggningar, infrastruktur 
m.m. I bedömningen behöver också ett framtida klimat och rennäring-
ens möjligheter till klimatanpassning beaktas.

Kommunens bemötande: Kommunen tar till sig synpunkten och har 
kompletterat miljökonsekvensbeskrivningen. 

Storslagen fjällmiljö

Den samiska traditionella kunskapen och renskötseln är avgörande för 
att nå miljökvalitetsmålet en Storslagen fjällmiljö. Renen är det vikti-
gaste betesdjuret i fjällen och levererar ekosystemtjänster genom att 
de betar och underhåller växtlighet, alltifrån örter och gräs till lavar. 
En traditionell naturbetesbaserad renskötsel är därför en förutsätt-
ning för att uppnå miljökvalitetsmålet Storslagen fjällmiljö. Att främja 
den samiska markanvändningen i kommunen medför därmed indirekt 
att främja och förutsättningarna för biologisk mångfald och välfunge-
rande ekosystem. För att bevara fjällområdets karaktär av betespräg-
lat, storslaget landskap med vidsträckta sammanhängande områden, 
krävs livskraftiga renhjordar där renen kan följa sin årscykel och 
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vandra mellan betesmarkerna. Förutom storslagen fjällmiljö har den 
samiska markanvändningen betydelse för Ett rikt växt- och djurliv, 
Levande skogar, Myllrande våtmarker, Levande sjöar och vattendrag. 
Renskötselns bidrag till miljökvalitetsmålen saknas idag helt i planen.

Kommunens bedömning: Storslagen fjällmiljö är ett viktigt miljökva-
litetsmål och rennäringen har en viktig roll inom den målsättningen. 
Huvuddelen av de föreslagna utvecklingsområdena i planförslaget 
berör dock inte den egentliga fjällmiljön och rennäring bedrivs endast 
i i begränsad omfattning inom planområdet. Därför bedömer kommu-
nen att planförslaget i sig inte i någon större utsträckning påverkar 
målsättningen ”Storslagen fjällmiljö”. Miljökonsekvensbeskrivningen 
har kompletterats kring indirekta effekter som kan uppstå på grund av 
ett utökat friluftsliv i det större influensområdet. 

Hållbarhet

Sametinget efterfrågar en tydligare koppling till Agenda 2030 hållbar-
hetsmål. Enligt kommunen ska ”Den fördjupade översiktsplanen för 
Funäsdalen bidra till att stärka samhället genom att skapa förutsätt-
ningar för goda och attraktiva boendemiljöer, möjligheter för närings-
liv att utvecklas och väl fungerande kommunikationer”. Enligt Agenda 
2030 innebär En hållbar utveckling att vi tillgodoser dagens behov 
utan att äventyra kommande generationers möjlighet att tillfreds-
ställa sina behov. Det innebär att vi måste leva på ett sätt idag som 
innebär att framtida generationer ska kunna ha samma möjligheter 
som vi. Globala målen är integrerade och odelbara och balanserar de 
tre dimensionerna av hållbar utveckling: den ekonomiska, den soci-
ala och den miljömässiga. Hållbarhetsmålen grundas i de mänskliga 
rättigheterna och målen kan endast uppnås om folkrättsliga principer 
om exempelvis jämlikhet och icke-diskriminering respekteras. Med 
nuvarande exploateringstakt i renskötselområdet minskar förutsätt-
ningarna för att bedriva renskötsel på ett hållbart sätt i framtiden.

Sametinget noterar att kommunen avser att ta fram en separat kli-
matanpassningsplan under 2022. Sametinget vill dock poängtera 
att klimatarbete behöver integreras i planen på ett tydligare sätt och 
exploateringen anpassas efter framtida klimat och behov för framtida 
generationer. Föreslagen plan anger endast hur kommunen ska nå 
visionen att öka invånarantalet i kommunen och hantera de risker 
som uppstår med ett förändrat klimat, inte hur klimatet kommer att 
påverka området, dess näringar och det faktum att antalet dagar med 
snötäkt mark kommer att minska.

Som fokalpunktsansvarig myndighet för artiklarna 8j och 10c i kon-
ventionen om biologisk mångfald, CBD (1993) saknar Sametinget 
även en skrivning om att ”kommunen ska tillvarata samisk traditionell 
kunskap och annan kunskapstradition om hållbart nyttjande i enlighet 
med artikel 8 j i FN:s konvention om Biologisk mångfald” vilket skulle 
ligga i linje med kommunens övergripande planeringsförutsättningar 
för ekologisk hållbarhet.

Kommunens bemötande: Kommunen arbetar utifrån en övergri-
pande vision om att bli fler invånare i kommunen, och den fördjupade 
översiktsplanen har som målsättning att skapa förutsättningar för 
framför allt permanentboende i och kring Funäsdalens samhälle. 
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För Härjedalens kommun är en ökad befolkning den mest avgörande 
förutsättningen för att kunna upprätthålla en ekonomiskt och socialt 
hållbar samhällsservice. Genom att peka ut utvecklingsområden i 
den fördjupade översiktsplanen skapas förutsättningar för en vidare 
planering av mark för framför allt bostäder, men även verksamheter 
som är nödvändiga för näringsliv och därigenom en arbetsmarknad. I 
planförslaget har kommunen gjort en inledande översiktlig undersök-
ning av naturvärden och förutsättningar för biologisk mångfald inom 
utvecklingsområdena. En övervägande del av utvecklingsområdena 
ligger på mark som i det här skedet bedöms ha relativt låga förutsätt-
ningar för att ha en rik biologisk mångfald. 

Inom efterföljande planeringssteg görs dock ytterligare, mer detaljera-
de undersökningar och utbyggnaden av marken anpassas efter resul-
taten. Därmed bedömer kommunen att man kan förena ekonomisk 
och social hållbarhet med ekologisk hållbarhet inom de områden som 
byggs ut. 

Utifrån den totala exploateringstakten inom renskötselområdet som 
sametinget hänvisar till, anser kommunen att man i planförslaget 
skapar förutsättningar för en utveckling av samhället utan att ta mark 
som är viktig för rennäringens bedrivande i anspråk. 

Vad det gäller klimatanpassning är det en parameter som kommunen 
inkluderar i valet av, samt i utformningen av utvecklingsområden och 
det är därmed en parameter som får genomslag i handlingen.

Räddningstjänsten 
Bra att genomfartsleden för farligt gods tas upp. Bra att problematiken 
med genomfarten tas upp och att våra synpunkter sen tidigare om att 
en alternativ väg för utryckningsfordon behöver skapas genom Funäs-
dalen.

Brandvattenplan och släckvattenplan berörs inte i dokumentationen 
och det är möjligt att det görs först i detaljplaneskedet. Men kommu-
nen behöver en strategi för var ansvaret ska ligga eftersom det inte får 
belasta VA-taxan och i dagsläget känner jag inte till att man beslutat 
om det. I områden som detta där man räknar med att bebyggelsen ska 
öka i flera området är det viktigt att brandvatten inte blir bortglömt.

Saknar beskrivning av områden för bensinmackar, laddningsstatio-
ner för fordon och uppställningsplats/rastplats för fordon med farligt 
gods-fordon.

Kommunens bemötande: Kommunen instämmer i att brandvatten är 
en viktig fråga att beakta i detaljplaneringen. Då den fördjupande över-
siktsplanen inte föreslår några nya områden för drivmedelsstationer 
regleras befintliga stationer i befintliga detaljplaner. När/om bebyggel-
se i anslutning till drivmedelsstationer uppförs eller ändras kommer 
säkerhetsavstånd att utredas. Gällande uppställningsplats/rastplats 
för fordon med farligt gods-fordon ansvarar trafikverk för alla rastplat-
ser längs det statliga vägnätet.
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Statens geotekniska institut  
Sammanfattat yttrande

Enligt Sveriges geologiska undersöknings (SGU) jordartskarta utgörs 
de ytliga jordlagren längs sjöns norra och östra sida av lera/ silt och 
morän. På Funäsdalsberget finns tunna jordlager på berg och berg i 
dagen. På bergets sydsluttning finns talusbranter med storblockig 
terräng. På västra och södra sidan om sjön finns torv, tunna jordlager 
på berg och morän. Enligt SGU:s berggrundskarta utgörs berggrunden 
nordväst om sjön av dolomit (metamorf ), söder om sjön av granodi-
orit-granit (magmatisk) och på berget och sjöns nordöstra sidan av 
sandsten (sedimentär).

Vi vill lyfta att översiktsplaner som påbörjas efter 1 augusti 2018 
ska enligt PBL redovisa kommunens syn på risken för skador på den 
byggda miljön till följd av klimatrelaterade olyckor som till exempel 
översvämning, ras, skred och erosion samt hur sådana risker kan 
minska eller upphöra.

Avseende förutsättningar för ras och skred hänvisas i planen till den 
översiktliga stabilitetskarteringen av raviner och slänter i morän och 
grov jord utförd på uppdrag av MSB 2014. Vi vill uppmärksamma på 
att utredningen endast omfattar ras och slamströmmar och enbart de 
områden som var bebyggda vid tillfället för utredningen. Utredning-
en visar att det föreligger ett utredningsbehov av förutsättningar för 
blocknedfall i området på den södra och sydvästra sidan om Funäs-
dalsberget, vilket vi anser bör framgå av planen. Dessutom anser vi, 
som även anges i PBL (se ovan), att kommunen bör ta fram en plan för 
hur riskerna kan minska eller upphöra. Denna bör tillfogas planen.

Det står i planen att ” I förslaget till fördjupad översiktsplan föreslås 
inga nya utvecklingsområden inom områden där risker kopplade till 
markstabilitet konstaterat”. Vi vill uppmärksamma på att nya ut-
vecklingsområden inte ingick i de bedömningar som gjordes för den 
översiktliga karteringen, då den endast omfattade då bebyggda om-
råden. För att identifiera branta slänter i områden utanför bebyggda 
områden, där förutsättningar för ras kan finnas, kan man använda den 
vägledning med kartor som vi och andra myndigheter gemensamt tagit 
fram. Underlaget finns på https://gis.swedgeo.se/rasskrederosion/#  
ochfliken ” Områden där skogsbruk och exploatering kan orsaka ero-
sion, ras och slamströmmar”.

Vi vill särskilt uppmärksamma på att det finns ett område i nordligaste 
delen av planen som är utpekat som ”Utvecklingsområde besöksnä-
ring”. I detta område finns branta slänter från Funäsdalsberget vilka 
alltså inte ingick i MSB:s kartering. Således kan det i detta område 
finnas förutsättningar för ras och blocknedfall. Vi anser att planen bör 
kompletteras med detta.

Vi saknar en beskrivning av förutsättningar för skred i slänter och 
längs vattendrag. Till detta kan man använda ovan nämnda kartun-
derlag och fliken ” Förutsättningar för skred i finkornig jordart” samt 
” Förutsättningar för skred i finkornig jordart [SGU] - strandnära 
områden”.
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Vi anser även att det av planen bör framgå att det finns områden längs 
vattendrag och stränder som kan utsättas för erosion. För detta kan 
ovan nämnda kartunderlag användas och fliken ” Stränders eroderbar-
het – linjer ”.

Det står i planen att ” Inga av de områden som pekas ut för ny bebyg-
gelse i den fördjupade översiktsplanen ligger inom översvämningsut-
satt område ”. Det framgår dock inte om det finns bebyggda områden 
kring Funäsdalssjön och Ljusnan som kan vara utsatta för över-
svämning. Vi kan inte se vilket underlag som använts för att bedöma 
översvämningsrisker och anser att det bör beskrivas i planen. Vi vill 
upplysa om att det finns områden utpekade som lämpliga för verk-
samhet som ligger låglänt på sjöns södra och sydöstra sida. Dessutom 
finns befintlig bebyggelse i anslutning till sjön och till Ljusnan. Om 
det föreligger risker för översvämning i dessa områden anser vi att det 
i planen bör framgår hur dessa ska minskas. Om det krävs skydd mot 
översvämning för befintlig eller ny byggnation behöver den geoteknis-
ka stabiliteten för dessa och angränsande områden, även klargöras. 
Detta anser vi bör framgå av planen.

SGI ser gärna att områden med förutsättningar för skred, ras, erosion, 
blocknedfall och översvämning presenteras gemensamt på en karta. 
Slutligen anser vi att det bör framgå av planen att utredning av förut-
sättningar för skred, ras, erosion, blocknedfall och översvämning ska 
omfatta effekter av klimatförändringen.

Kommunens bemötande: Planförslaget har kompletterats med rele-
vant information och bedömningar.

Sveriges geologiska undersökning  
Sammanfattat yttrande

Riskhantering

Det är viktigt att undersökningar av risker som tex. översvämning, 
skyfall samt skred och ras, förekomst av föroreningar mm. hanteras 
åtminstone översiktligt redan vid fysisk planering, tex. vid översikts- 
eller detaljplanering, utpekande av LIS  områden mm. Kommunen bör 
i detta arbete resonera hur olika redovisade riskfaktorer kan påverka 
och eventuellt förstärka varandra.

Radon

SGU genomför geofysiska mätningar av strålning och dessa redovisas 
i kartvisaren Gammastrålning, Uran. Tyvärr ligger delar av svenska 
fjällen och därmed det aktuella planområdet utanför kartvisarens 
aktuella täckning.

Översvämning, skyfall och klimateffekter

Det är önskvärt att samtidigt kunna se markanvändning och samlade 
risker i en och samma karta för att bedöma lämplig markanvändning 
och om påverkan från ev. risker kan föreligga. I ett pdf-dokument kan 
detta vara svårt på grund av begränsad upplösning. Därtill kan läsaren 
inte göra en koppling till hur visat innehåll kan påverka markanvänd-
ning inom denna FÖP. En interaktiv onlinekarta vore att föredra för 
detta syfte.
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Kommunens bemötande: Planen utgörs av en digital karta med med-
följande webbaserad text, då alla myndigheter inte kan hantera digital 
information vid granskning kräver de en PDF-fil av planen som sedan 
skickas vidare till andra myndigheter.

Aktsamhetsområde för skred

Lokala forntsättningar som jordart, topografi och gmndvattennivå 
spelar stor roll för ras-, skred- och erosionsrisk, vilket kommunen 
också nämner. Enligt de klimatmodeller som SMHI redovisar för Sve-
rige är det sannolikt att både absolut årsnederbörd som förekomst av 
extrema väderhändelser kommer att öka. SGU anser därför att risk för 
ökad förekomst/kortare återkomsttid för skyfall, översvämning och 
höga vattenflöden genom ett ändrat klimat därmed kan ha direkt bä-
ring på risk för ras, skred och erosion och att detta bör beaktas. Enligt 
SGU:s kartvisare Jordarter samt Förutsättningar för skred i finkorniga 
jordarter kan delar av Funäsdalen uppvisa förhöjd risk.

Förorenad mark, miljöfarliga verksamheter

För denna FÖP är förekomst av förorenade områden begränsad. Dock 
bör miljöfarliga/störande verksamheter och förorenad mark redovisas 
även i karta. Det vore önskvärt att i en och samma karta exempelvis 
kunna se planerad markanvändning och dricksvattentäkter tillsam-
mans med ev. föreliggande riskfaktorer, som tex. (potentiellt) förore-
nad mark, skred-/erosionsrisk, översvämningsrisk mm. för att bättre 
kunna bedöma kommunens värdering och lämpliga åtgärder.

Kommunens bemötande: Kommunen kompletterar kartunderlaget 
med förorenade områden. Kommunen väljer att inte publicera geogra-
fisk information om vattentäkter, däremot kompletteras kartunderlag 
med vattenskyddsområdet.

Plankartor

SGU noterar att i kartan på s8 framställs Funäsdalssjöns markanvänd-
ning som grönstruktur. Avses med kartsignaturen både grönområden 
och rekreationsområden bör detta framgå i kartans legend. 

Kommunen bemötande: Det stämmer att det ingår i grönstruktur, det 
finns till varje kategori ett förtydligande vad kategorin innefattar, där 
det i detta fall även ingår rekreation. 

Trafikverket 
Sammanfattat yttrande

Gällande visionen om en ny dragning av väg 84 bör kommunen göra 
en utredning för att se trafikomfördelningen av en ny dragning och 
eventuellt även en kostnad. Därefter bör kommunen göra en bedöm-
ning om man vill gå vidare med behovet och i så fall ha en dialog med 
Region Jämtland Härjedalen och Trafikverket för att prioritera in det i 
en kommande revidering av den Regionala transportplanen.

Trafikverket vill påminna om Åtgärdsvalsstudien Härjedalen- genom-
farter i åtta orter, där Funäsdalen är en av dom orterna. I rapporten 
finns det förslag till olika åtgärdspaket.

Kommunen lyfter även behov av gång- och cykelvägar i Funäsdalen. 
Gång- och cykelväg utmed väg 531 finns med i den nu fastställda 
länstransportplanen 2018-2029 men en revidering pågår och i det nya 
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förslaget till Regional transportplan har Härjedalens kommun valt att 
byta detta objekt till förmån för gång- och cykelväg i Lofsdalen. Det är 
viktigt att kommunen planerar även för de oskyddade trafikanterna i 
kommande detaljplaner.

Trafikverket vill även informera om att behov av åtgärder på det stat-
liga vägnätet till följd av ökad trafik genom exploateringar av bostäder 
och verksamheter kan innebära att exploatören/kommunen får bekos-
ta åtgärder på det statliga vägnätet.

Riksintresse

Riksväg 84 är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 
3 kap 8 § Miljöbalken och ingår även i det europeiska transportnätet 
(TEN-T). Det är viktigt att redovisa hur riksintressen för kommuni-
kation påverkas vid en tänkt etablering och vilka faktorer som bör be-
aktas för att undvika att dess funktion påverkas negativt. Exploatering 
nära transportanläggningar får inte påverka möjligheterna till drift, 
underhåll och framtida utveckling av dessa anläggningar.

Närhet till väg

Enligt 47 § Väglagen, gäller generellt ett byggnadsfritt avstånd på 12 
meter från vägområdet men för väg 84 har Länsstyrelsen beslutat om 
ett utökat byggnadsfritt avstånd om 30 meter. Trafikverket rekom-
menderar ur trafiksäkerhetssynpunkt att byggnadsfritt avstånd följs.

Anslutning till allmän väg

Trafikverket eftersträvar att antalet anslutningar till allmänna väg-
ar begränsas. Det är bara i undantagsfall som vi ger tillstånd för nya 
utfarter till Europavägar, riksvägar och vissa större länsvägar. Därför 
ser vi gärna att befintliga anslutningar används om de är lämpliga eller 
att samordning sker.

Farligt gods

Trafikverket anser att riskhanteringsprocessen ska beaktas vid 
framtagandet av detaljplaner inom 150 meters avstånd från en utpe-
kad transportled för farligt gods. Trafikverket vill framhålla att väg84 
är primär transportled för farligt gods. Hänsyn till farligt gods ska 
beaktas för exploatering enligt de rekommendationer berörd länssty-
relse anger för vägen. Trafikverket vill uppmärksamma att eventuella 
skydds/riskreducerande åtgärder som sker till följd av kommunal 
planering inte ska placeras inom vägområdet eller på Trafikverkets 
fastighet. Trafikverket hänvisar i övrigt till Länsstyrelsens bedömning.

Kommunens bemötande: Kommunen kommer genomföra en under-
sökning av trafikflödena genom Funäsdalens by som underlag för vi-
dare diskussion om förbifart för riksväg 84. Den generella information 
som Trafikverket återger framgår redan av planförslaget.

Svenska Kraftnät 
Sammanfattat yttrande

Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende. 
Vi har i dagsläget inga anläggningar eller intressen som berörs i det 
aktuella området och har därför inga synpunkter på rubricerad remiss.
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Luftfartsverket  
Sammanfattat yttrande

Luftfartsverkethar i egenskap av sakägare för CNS-utrustning inget 
att erinra mot den fördjupade översiktsplanen.

Post- och telestyrelsen 

Sammanfattat yttrande

Kommunen bör ha en förteckning över vilka befintliga ledningsägare 
som blir berörda eller liknande funktion. Exempelvis bredbandskoor-
dinatorer bör ha information om potentiella ledningsägare gällande 
elektroniska kommunikationer.

Kommunens bemötande: Kommunen har tillfrågat berörd aktör 
men saknar återkoppling. Den fördjupande översiktsplanen är inte 
juridiskt bindande och ledningsrätter och ledningsägare behandlas i 
vidare detaljplanering.

Postnord
Postnord ska godkänna placering och standard på postmottagnings-
funktioner. Postnord representerar samtliga postoperatörer som är 
verksamma i det aktuella området. Post ska kunna delas ut miljövän-
ligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med hänsyn till arbetsmiljön 
för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna genomföras i 
praktiken behöver utdelningen standardiseras. Vid nybyggnation av 
villor/radhus och verksamhetsområden placeras postlådan i en låd-
samling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta emot sin 
post i en fastighetsbox på entréplan.

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.
com för dialog gällande godkännande av postmottagning i samband 
med nybyggnation eller förändring av befintlig detaljplan. En place-
ring som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen.

Kommunens bemötande:  Kommunen tackar för informationen.

Skogsstyrelsen 
Sammanfattat yttrande

Skogsstyrelsen har tagit del av handlingarna och vi har inga synpunk-
ter på detta i nuläget.

Försvarsmakten 
Sammanfattat yttrande

Försvarsmakten avstår från att yttra sig gällande fördjupad översikts-
plan för Funäsdalen i Härjedalens kommun.
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