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Granskning av Detaljplan för bostäder på 
fastigheterna Lofsdalen 5:98 och del av 
Lofsdalen 5:100 

Hej! 
Kommunen har påbörjat ett arbete med att ta fram en detaljplan för 
fastigheterna Lofsdalen 5:98 och del av Lofsdalen 5:100. 

Detaljplanearbetet är nu inne i det andra skedet som kallas granskning. 
Granskning syftar till att ge insyn i planarbetet och att samla in information och 
synpunkter som rör planförslaget. Du får detta brev för att du antingen: 
 är en ägare/boende på fastighet som anses berörd av planförslaget. 
 är ägare/delägare/innehavare av servitut inom eller i anslutning till 

planområdet 
eller 
 är en berörd myndighet/kommun/organisation. 
Även övriga som anses ha ett väsentligt intresse av förslaget har fått det på 
granskning. 
 
Områdets lokalisering 
 
Översiktsbild 
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Syfte med planarbetet 
Föreslagen detaljplan syftar till att skapa förutsättningar för att bebygga 
området med cirka 14 nya småhustomter för bostäder. Ett attraktivt 
centrumnära område i närheten av friluftsliv tillskapas.  Planområdet är beläget 
i närheten av skidsystem och i anslutning till skoterled. Planens syfte är också 
att möjliggöra för en ny väg som ansluter till Knutvallsvägen. 
 
Planhandlingar 
Planförslaget finns tillgängligt under rubriken anslagstavla på kommunens 
hemsida www.berg.se eller www.herjedalen.se under rubriken Pågående 
detaljplaner - Härjedalens kommun (herjedalen.se) . Om du önskar få utskrivna 
handlingar, vänligen skicka en e-post till: mob@berg.se, eller ring så ordnar vi 
det. 
 
Granskningstid 
Planförslaget sänds ut på granskning mellan den 2023-02-27 och 2023-03-27. 
 
Synpunkter 
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till: 
mob@berg.se eller 
Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd  
Medborgarhuset 
842 80 Sveg  
 
Senast den 2023-03-27 ska eventuella synpunkterna ha inkommit till 
kommunen. Ange ärendets diarienummer MBN 2020-000608 på ditt yttrande. 
Tänk på att skriva kort och tydligt, skriv särskilt om det är något du tycker är 
bra, tycker ska ändras eller läggas till i planen. Då blir det lättare att förstå de 
synpunkter du lämnar. Ange också namn och kontaktuppgifter. 
 
Den som inte framfört skriftliga synpunkter senast vid granskningen kan 
förlora rätten att senare överklaga beslutet att anta detaljplanen.  
 
Ring gärna om du har frågor. 
 
___ 
 
Med vänlig hälsning 
 
Katrina Ekelund  
Planingenjör 
Miljö- och byggavdelningen 
Berg och Härjedalens kommun
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