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INLEDNING 

Vad är en detaljplan

Detaljplanen redovisar hur, vad och var man får bygga till exempel bostäder, skola, 
industri och hur den tekniska infrastrukturen såsom vatten- och spillvatten, fjärrvärme, 
dagvattenhantering ska lösas. Detaljplanens reglering av markens och vattnets 
användning ger ramarna för prövning av bygglov vid till exempel uppförande av ny 
bebyggelse. 
 
 

 
Planbesked   Samråd   Granskning   Antagande   Lagakraft 
 

 

PLANHANDLINGAR 

Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser.  
 

Till detaljplanen hör:  
- Plankarta 
- Plan- och genomförandebeskrivning med illustration 
- Grundkarta, uppdaterad 2023-02-09 
- Fastighetsförteckning, uppdaterad 2023-02-09 
- Naturvärdesinventering, Naturföretaget, Version 1, 2021-08-30 
- Geoteknisk undersökning, WSP, uppdragsnr, 10322644, 2021-07-09 
- VA-utredning, Lektu, uppdragsnr, 15220005, 2022-09-01 
- Dagvattenutredning, Sigma Civil, Rapport-117914, Version 3.0, 2022-11-18 

 
 

            PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
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. 

 
            PLANDATA  

Lägesbestämning och areal 
Planområdet ligger i Lofsdalen, cirka 60 kilometer väster om Sveg. Planområdet 
ligger i norra delen av Lofsdalens bykärna 600 meter norr om väg 502. Vägen till 
Hovärkens fritidshusområde passerar genom området. Planområdet är idag inte 
planlagt. Planområdet angränsar i öster till Hovärksvägen. Planområdet omfattar cirka 
2,5 hektar.  
 

             Markägoförhållanden    
Fastigheterna inom planområdet är i privat ägo. 
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             Översiktskarta 

             
             Kartutsnitt över Lofsdalen med planområdet markerat i blått. 

 
           TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

 
Översiktsplan  
Området omfattas av den fördjupade översiktsplanen: Översiktsplan Lofsdalen – 
Glöteområdet som antogs 2012. Området är utpekat som: B 7 Lofsdalen 26:1 m fl. i 
översiktsplanen. Enligt översiktsplanen är området beläget i anslutning till 
Hovärksvägen med delvis kuperade terrängförhållanden. Inom området finns också 
Knutsvallen. Området beräknas rymma 70 - 90 tomter eller 600 bäddar. En utbyggnad 
förutsätter medverkan i anläggande av områdets interna lift för att skapa acceptabel 
ski-in/ski-out till utförsåkningssystemet. En utbyggnad förutsätter vidare anslutning 
till kommunalt VA-nät. Lift- eller skidvägsnära delar av området bör innehålla viss 
andel kommersiella, uthyrningsbara bäddar. 
 

              
Markerat område B7 i den fördjupade översiktsplan. 
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          Detaljplan  
Det finns ingen detaljplan för området. ”Detaljplan för Lofsdalen 5:16, 5:4 m.fl 
Härjedalens kommun, Jämtlands län”, ansluter till planområdet. Knutvallsvägen,är 
detaljplanelagd som LOKALGATA i den detaljplanen.  
 

            
            Kartutsnitt med befintliga detaljplaner redovisade i rött och planområdet i gult. 
 
            Kommunala beslut i övrigt  

 2020-09-17 MBN §141 beslutade Miljö- och byggnämnden att bevilja planbesked. 

 
           AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 
 
           Riksintressen 

 
             Friluftsliv Miljöbalken 3:6 

För att ett område ska vara av riksintresse för friluftslivet ska det ha stora friluftslivsvärden sett 
i ett nationellt perspektiv, ha särskilda natur- och kulturkvaliteter, variationer i landskapet och 
god tillgänglighet för allmänheten.  

Planområdet omfattas av riksintresse för friluftsliv, FZ 14 Vedungsfjällen, enligt miljöbalken 
(1998:808) 3:6. Vedungsfjällen karaktäriseras av orörd och varierad lågfjällsmiljö förutom i de 
delar där det finns turistanläggningar och stugbyar, skidanläggningar och omfattande nät av 
leder för både skid- och skoteråkning. Riksintresset ska så långt som möjligt skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada natur eller kulturmiljön. 

 

Befintlig 
detaljplan 

Ny 
detaljplan 
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Bebyggelsen främjar närheten till och upplevelsen av riksintresset för friluftsliv. Ett mindre 
antal tomter planeras, vilket gör att riksintresset inte bedöms påverkas negativt. Skoterleden som 
går genom området, flyttas och bevaras, och bidrar till en ökad tillgänglighet till friluftslivet. 
Cirka 80 meter från planområdet finns ett större längdspår. 

 

  Turism och rörligt friluftsliv Miljöbalken 4:2 
Med rörligt friluftsliv avses friluftsaktiviteter som kan utövas med stöd av allemansrätten. I 
4:2 Miljöbalken anges ett antal områden där turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt ska beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

Planområdet omfattas av riksintresset och för dessa områden gäller att exploateringar och 
ingrepp i miljön inte får medföra att områdets natur- och kulturvärden påtagligt skadas. 
Eftersom planförslaget avser utveckling av Lofsdalens tätort och möjliggör utveckling av det 
lokala näringslivet, gäller inte Miljöbalkens förbud mot påtaglig skada eller övriga krav på 
förbud och hänsyn. 

Den kommande exploateringen, möjliggör en befintlig utveckling av det lokala 
näringslivet samt utveckling av den befintliga tätorten. 

 
Totalförsvaret – särskilt behov av hindersfrihet Miljöbalken 3:9 
Inom områden för lågflygning gäller särskild hinderfrihet, därför är det viktigt med tidiga 
samråd med Försvarsmakten i ärenden som rör höga objekt. Planområdet är beläget inom ett 
lågflygningsområde.  

Då exploateringen inte innefattar byggnader som är högre än 6 meter i nockhöjd, bedömer 
kommunen att det inte föreligger risk för att riksintresset skadas. 

 
Strandskydd Miljöbalken 7:13 
I den nordvästra delen av fastigheten 5:98 rinner ett vattendrag. En fri passage om 25 meter 
från vattendraget skiljer planområdet från vattendraget. Vattendragets kantzon skyddas 
därmed. Planområdet omfattas även av strandskydd från ett annat vattendrag, som är beläget 
öster om planområdet. Dessa bedöms omfattas av strandskydd. Syftet med strandskyddet är att 
långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor 
för djur- och växtlivet.   
 

              
Kartutsnitt där strandskyddets ungefärliga utbredning, utifrån en 100 meters buffertzon från  
vattendragen redovisas i rosa. Planområdet redovisas i gult.  
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I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken för ett 
område, om det finns särskilda skäl för det och om intresset av att ta området i anspråk 
på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Skälen för 
upphävande är desamma som för dispens (Plan- och bygglagen 4 kapitlet 17§).  
 
Kommunen avser upphäva strandskyddet inom kvartersmark B och inom allmän 
platsmark GATA med hänvisning till 7 kap 18§c punkt 5, att området tas i anspråk för 
att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.    
 
Kommunen har i sin fördjupade översiktsplan över Lofsdalen - Glöte anvisat områden 
som är av allmänt intresse att utveckla för bostäder och kommersiella bäddar kopplade 
till skidanläggningen. Angivna utbyggnadsområden ligger i det strandskyddade 
området genererat från ovan nämnda bäckar och kan inte tillgodoses utanför området, 
då den fördjupade översiktsplanen inte föreslår utveckling av bostäder där. Den 
fördjupade översiktsplanen lyfter särskilt behovet att tillskapa nya bostäder i 
anslutning till befintlig skidåkning. 
 
Områdena närmast bäckarna har undantagits från exploatering, vilket innebär att fri 
passage och goda livsvillkor för djur- och växtlivet i enlighet med Miljöbalken 7:18f 
säkerställs. 
 
Ett genomförande av planen bedöms inte medföra påtagliga konsekvenser för det 
rörliga friluftslivet, natur- och strandförhållandena eller förutsättningar för växt- och 
djurlivet i området. Kommunen bedömer därmed att upphävandet av strandskyddet 
kan ske utan att dess syfte äventyras.  En planbestämmelse har av den anledningen 
införts för upphävande av strandskyddet inom kvartersmark och allmän platsmark 
GATA inom hela planområdet. I planen regleras detta genom egenskapsbestämmelsen 
a1 (Strandskyddet är upphävt) Kommunen avser inte häva strandskyddet inom allmän 
platsmark NATUR.  
 
Vid ett plangenomförande kan det vara nödvändigt med vissa åtgärder i befintliga 
bäckar samt lägga ner vägtrummor under angöringsvägarna för de tillkommande 
bostäderna. Sådana åtgärder är anmälningspliktig enligt Miljöbalken 11:9a och 
förordning (1998:1388) om vattenverksamhet med mera 19 § 6-7 p. Exploatören 
ansvarar för att anmäla verksamheten. Åtgärden får inte påbörjas förrän Länsstyrelsen 
har fattat beslut i frågan. Det innebär alltså att åtgärden måste anmälas i god tid innan 
arbetet påbörjas. I anmälan ska det framgå hur verksamheten ska genomföras och hur 
eventuell skada ska avhjälpas.  
 
Kommunen upphäver strandskyddet för allmän platsmark GATA med a2 och för 
kvartersmark med planbestämmelsen a3. 

 
Miljökvalitetsnormer Miljöbalken 5 kapitlet 
 
Gällande miljökvalitetsnormer ska iakttas vid planläggning. 
 
Vatten 

                     (SFS 2004: 660) Olika parametrar i vattenförekomster. 
Förordningen om olika parameterar i vattenförekomster SFS 2004:660 
 
Cirka 1000 m söder om planområdet ligger Lofssjön. Sjöns huvudavrinningsområde är 
Ljusnan. Enligt VISS (Vatteninformations System Sverige) har vattenförekomsten 
förklarats som kraftigt modifierat vatten på grund av påverkan från vattenkraft. Sjön har 
idag otillfredsställande ekologisk status och uppnår inte god kemisk status på grund av 
kvicksilver och med avseende på polybromerade difenyletrar (PBDE). 
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Enligt miljökvalitetsnormens kvalitetskrav ska Lofssjön uppnå måttlig ekologisk potential år 
2039.  
 
Recipient för planområdets dagvatten är Lofssjön, Se bild nedan. Från planområdet 660 meter 
över havet rinner vattnet söderut cirka åtta kilometer via flera stråk- och avrinningsdiken till 
en damm för att sedan ledas under Lofsdalsvägen ner till recipienten Lofssjön cirka 595 meter 
över havsnivån. 
 

Slutlig recipient för planområdets (svart markering) dagvatten är Lofssjön, avrinningsstråk 
(svartmarkerad med riktningspilar)  Lofssjön har ett avrinningsområde som är cirka 402,7 km2 stort. 
Planområdet är cirka 2;2 ha vilket motsvarar cirka 0,05% av Lofssjöns avrinningsområde.  

              
               Blå yta illustrerar Lofssjöns avrinningsområde som är cirka 407,7 km2 stort. 

 
Reningsgraden förhållandevis god med omkring 70% genomsnittlig rening av koncentrationer. 
I nuvarande skede kan det inte helt uteslutas att MKN påverkas negativt vid en exploatering. 
Det ska dock beaktas att recipienten inte är direkt närliggande och avrinning från området 
kommer ha en lägre grad av förhöjda föroreningar när de når recipienten. Dagvattnet passerar 
också en damm/vattendrag innan det når recipienten vilken har en god renande effekt genom 
sedimentering. Vidare tillåter planen markanvändning för bostadsändamål vilket inte bedöms 
som någon miljöstörande verksamhet vilket kan tas i beaktande för påverkan av 
kvalitetsfaktorer hos recipienten. Vid jämförelse av föroreningshalter mot riktvärden från 
riktvärdesgruppen, redovisar planförslaget med dagvattenlösningar halter långt under 
riktvärdena. Föroreningsberäkning från det föreslagna planområdet finns i 
dagvattenutredningen som är bilaga till planbeskrivningen.  
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Sammanfattningsvis är bedömningen att planen inte medför ett försvårande för att MKN ska 
erhållas för recipienten. Främsta skäl är att: 
• Planen innefattar en markanvändning som inte utgör en miljöstörande verksamhet. 
• Höga reningsgrader i dagvattenanläggningar som resulterar i halter inom riktvärden från 

riktvärdesgruppen. 
• Inget direktutsläpp till recipienten. 
• Utökad naturlig rening nedströms planområdet innan recipienten. 
• Planområdet utgör endast 0,05 promille av recipientens avrinningsområde, vilket medför 

att planen har ytterst liten påverkan på recipienten. 
           

             Grundvatten 
Enligt Vatteninformationssystem Sverige, finns det ingen grundvattenförekomst inom fem 
kilometer från planområdet.   

 
             Buller 
             Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216) 

Miljökvalitetsnormerna för buller syftar till att omgivningsbuller inte medför skadliga effekter 
på människors hälsa. Källor till omgivningsbuller i området kommer främst från vägtrafiken.  
Enligt förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader bör inte buller från 
spårtrafik och vägar inte överskrida 
 
• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 
• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan 

ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

Inom planområdet kommer endast trafik till och från de privata fastigheterna att genereras. 
Den trafiken bedöms inte ge upphov till buller som kan komma att överskrida dessa 
riktvärden. 

             Utomhusluft 
Luftkvalitetsförordningen SFS 2010:477 
Kommunen har gjort en objektiv skattning av luftkvaliteten som uppdateras varje år. 
Skattningen från 2020 visar på god luftkvalitet och att behov för kontinuerliga mätningar 
bedöms saknas. I Härjedalen kommer luftföroreningar främst från vägtrafik och vedeldning. 
Planområdet bedöms komma att medföra en ökning av vägtrafiken till och från området. 
Kommande exploatering kan innebära att braskaminer installeras. Effekterna bedöms dock 
inte bli av sådan storlek att det är troligt att miljökvalitetsnormerna för utomhus luft kommer 
att överskridas. Kommunen bedömer inte att planförslaget medför några potentiella risker som 
gör att miljökvalitetsnormerna överskrids.  
           

             FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur   
             Mark och vegetation 

I dagsläget består planområdet av skogsmark och angränsas i öster av Hovärksvägen, samt 
mot norr och väster av tätbevuxet skogsparti. Söderut angränsar planområdet Kyrkvägen. 
Österut finns en villatomt och odlad mark. För att kunna genomföra den exploatering som 
föreslås i planen kommer ingrepp inom planområdet i form av schakt och fyllnadsarbeten 
behöva utföras i samband med uppförande av byggnader samt anläggande av vägar, vatten och 
avlopp. Kommande schakt och fyll bedöms kunna hanteras inom planområdet och ansluta till 
befintliga marknivåer i plangräns. Därför bedöms inte påtaglig skada kunna påverka 
fastigheter utanför planområdet. 
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Naturvärden 
En naturvärdesinventering har gjorts för området. Det inventerade området är cirka   
2,4 ha stort och ligger i den norra utkanten av Lofsdalens samhälle på något kuperad 
mark. Större delen av området utgörs av kalhygge; områdets centrala delar avverkades 
för några år sedan och ytterligare avverkningar har skett något år senare i områdets 
västra och östra utkanter. Ett parti med tallskog finns kvar längs områdets sydvästra 
kant. I områdets nordvästra hörn rinner en skogsbäck från norr till söder. 

   
   Då större delen av området består av kalhygge är naturvärdena överlag mycket låga.  

Av de naturvårdsarter som påträffades under inventeringen är samtliga relativt 
vanliga. Mest intressant var fyndet av gullpudra som ofta hittas i källpåverkade 
miljöer. I området växer den på en plats längs skogsbäcken. 

 
 

 
Figuren till vänster visar en kartbild över inventeringsområdet med avgränsade 
naturvärdesobjekt färglagda efter bedömt naturvärde enligt klassningen i SIS-standarden. 1= 
Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst. Numrering följer ordningen i objektsbeskrivningen. 
Övrig mark utgörs av områden med låga naturvärden. Observera att ortofotot i kartan är äldre 
än de senaste avverkningarna som utförts i området. Den skog som syns i 
inventeringsområdets östra och västra del var också avverkad vid inventeringstillfället.  
 
Figuren till höger visar en kartbild över områdets naturvärdesobjekt med numrering enligt samma 
ordning som i områdesbeskrivningen. Här syns även fynden av naturvårdsarter som gjordes under 
inventeringarna kategoriserade efter typ av naturvårdsart. Övrig mark utgörs av områden med låga 
naturvärden. Observera att ortofotot i kartan är äldre än de senaste avverkningarna som utförts i 
området. Den skog som syns i inventeringsområdets östra och västra del var också avverkad vid 
inventeringstillfället. 
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Under inventeringen hittades ett fåtal naturvårdsarter. Några rödlistade fågelarter samt skogshare  
observerades på kalhygget. Längs bäcken hittades några kärlväxter som är naturvårdsarter. I uttaget 
från artdatabanken fanns inga fynd av naturvårdsintressanta arter från området. 
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Kommentar 

Fåglar      
Björktrast N

T 
 X  Fågeldirektivets Bilaga 2. Fridlyst enl. 4 § 

Artskyddsförordningen. 
Rödvingetrast N

T 
 X  Fågeldirektivets Bilaga 2. Fridlyst enl. 4 § 

Artskyddsförordningen. 
Talltita N

T 
 X  Fridlyst enl. 4 § Artskyddsförordningen. 

Däggdjur      
Skogshare N

T 
 X  Habitatdirektivets Bilaga 5. Fridlyst enl. 4 § 

Artskyddsförordningen.  
Kärlväxter      
Gullpudra    X Typisk art i bl.a. 7160. 
Jungfru Marie 
nycklar 

  X X Fridlyst enl. 8 § Artskyddsförordningen. Typisk 
art för 7140 och flera gräsmarks- och 
våtmarkshabitat. 

Linnea    X Typisk art för 9010. 
Torta    X Typisk art för 9040 och 9050. 
Andra växter*     *= Ormbunkar och lumrar. 
Revlummer   X  Fridlyst enl. 9 § Artskyddsförordningen. 

Naturvårdsarter som påträffades i området. Rödlistade arter: med förkortningar enligt   rödlistan 2020, 
signalarter: arter som är utpekade som signalarter enligt Skogsstyrelsen (SKS) eller ängs- och 
betesmarksinventeringen (ÄoB), skyddade arter: arter som är skyddade enligt Artskyddsförordningen, 
typiska arter: arter som är lämpliga indikatorer på en Natura 2000-naturtyps bevarandestatus. 
.  
Kommunen bedömer att det inte har observerats arter inom planområdet som kräver 
artskyddsdispens. Revlummerns livsmiljö är redan störd av avverkningen (nu kalhygge) och 
kommer därför ändå försvinna. Jungfru Marie Nycklar är mycket vanlig i området som helhet 
och växer framför allt på delar av planområdet som inte påverkas. 
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Geotekniska förhållanden 
Enligt SGU:s jordartskarta består området av isälvssediment och morän med ett tunnare 
ytlager av isälvsediment. Inom området återfinns isälvsrännor och isälvsavlagningar. 
I närheten återfinns även berg i dagen med ytligt lager av morän samt torvområden.  
  

Jordartskarta från SGU. Ungefärligt undersökningsområde är markerat i rött. Blått är morän, 
grått med gröna prickar visar ett tunt ytlager av isälvsediment och helgrönt är isälvssediment. 
Svarta linjerna indikerar isälvsrännor. Grön prickad linje är krön på isälvsavlagring. 

 
Sättningar 
Baserat på utförda undersökningar bedöms endast små och momentana sättningar 
uppstås vid belastning från fritidshus. Jordarterna i området anses inte 
sättningskänsliga. Grundläggning bedöms i detta skede kunna utföras med plattor eller 
sulor på naturlig jord av stenig grusig sand eller morän. Organisk jord och torv 
rekommenderas att utskiftas. 
 
Jordarterna i området anses inte sättningskänsliga. Marken tillåter generellt en 
nedkommande last på 100 Kpa. Vid tyngre laster bör en detaljspecifik utredning 
utföras. 
 
Stabilitet 
Inga stabilitetsproblem föreligger vid grundläggning. Området bedöms ha goda 
förutsättningar för uppförande av fritidshus. 

Slänter kan ställas i lutning 1:2. Ska slänter ställas brantare ska detaljspecifik utredning 
utföras med framtagande av stöd- eller geokonstruktion. 

Bebyggelse får inte placeras närmare släntkrön än 10 meter utan platsspecifik 
bedömning av geotekniker. 

Växtlighet bör om möjligt sparas i naturliga slänter/sluttningar som förstärkning och 
erosionsskydd. 
 
Vägar 
Detaljplaneområdet lämpar sig väl för att anlägga vägar. Block och sten samt organisk 
jord och torv schaktas bort innan grundläggning. 

Vägarna ska ha ett avledande dike i överkant och vägens lutning bör vara mot detta så 
att yt- och smältvatten inte leds över yttre vägkant. 
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Avrinningen på tomtmark och väganläggning ska utformas så att vatten inte leds över 
släntkrön eller yttre vägkant. 
 
Miljöförhållanden 
Radon 
Inom planområdet finns inga dokumenterade risker för förhöjda radonvärden. Det kan 
dock lokalt förekomma förhöjda radonvärden. Vid nybyggnation ansvarar byggherren 
för att byggnader uppförs så att gränsvärdet för radon inte överskrids.   
 
Risk och säkerhet  
Skred och höga flöden 
Det finns inga indikationer på reella risker för ras eller skred i området. Inga kända 
förekomster av höga vattenstånd eller översvämningar finns i anslutning till området. 
 
Brandvatten och räddningstjänstens inställelsetid 
Ingen ny brandpost föreslås inom planområdet. Vatten för släckning av bränder erhålls 
från tankfordon. Brandpost och kapacitet för påfyllning av tankfordon finns i den mängd 
och inom det avstånd som krävs, enligt räddningstjänstens riktlinjer. Svängradien för 
kurvorna i vägområdet är 9 meter och överensstämmer därmed med ”Riktlinjer för 
projektering och byggande av enskilda vägar” (2020-03-17).   
                      
 Bebyggelse 
 Kvartersmark 
 B Bostäder  
 
N1   Fritidsled  Leden är möjlig för skoterled. Skoterleden som i dag går rakt igenom   
planområdet  föreslås flyttas till naturområdet längst österut i planområdet.  

 Egenskapsbestämmelser 
 Fastighetsstorlek 
 d1  Minsta fastighetsstorlek 500 m2 

 
 Höjd på byggnader 
h1  Högsta nockhöjd är 6 meter. Syftet är att det ska gå att uppföra en våning med  
inredd vind.  
 
Placering av bebyggelse 
p1  Byggnad ska placeras 6 meter från fastighetsgräns. Denna bestämmelse syftar till att 
ge utrymme för förgårdsmark för till exempel infart till bebyggelsen och parkering. 
Syftet är också att undvika en alltför tät upplevelse av kommande exploatering samt att 
brandskydd mellan olika fastigheter inte behöver beaktas vidare, samt att brandskydd 
gällande minsta avstånd mellan byggnader säkerställs.     
 
Utformning 
o1   Minsta takvinkel är 17 grader. Takvinkeln regleras för att nya byggnader ska 
anpassas till landskapsbilden och omkringliggande befintliga byggnader. 
 
o2   Största takvinkel är 25 grader. 
 

             f 1 Fasader ska utföras i trä.  
 
Utnyttjandegrad 
e1 Största byggnadsarea är 20 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet. 
Bebyggelsens omfattning regleras som utnyttjandegrad vilken anger högsta 
utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighet i kvadratmeter, m2. Bestämmelsen reglerar 
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inte hur byggnadsarea fördelas mellan bostadshus och komplementbyggnader. 
Fördelning av byggnadsarea kan därmed göras utifrån den blivande fastighetsägarens 
behov och för att tillskapa ett funktionellt boende med ett bostadshus och till exempel 
garage eller större komplementbyggnad för förvaring. 
 
Villkor för lov  
a4  Bygglov får inte ges för bostäder förrän vägar har anordnats och godkänd besiktning 
har kommit till stånd. 
 
Strandskydd 
a3    Strandskyddet är upphävt 
 
Allmän platsmark 
GATA Mark som ska användas för angöring regleras som gatumark. Inom gatumarken 
ryms även anordningar för dagvattenhantering/trummor samt underjordiska ledningar. 
Vägen i detaljplanen följer kommunens dokument ”Riktlinjer för projektering och 
byggande av enskilda vägar” (2020-03-17).  Inom planförslaget går att uppföra en gata 
under åtta procents lutning och med en minsta svängradie om 12 meter. 
 
NATUR Inom planområdet finns även allmän platsmark för natur med enskilt 
huvudmannaskap. Inom denna mark ryms områden som avser ytor för snöupplag, 
dagvattenhantering, grönytor, stigar och leder.  
 
a2   Strandskyddet är upphävt.  
  
Huvudmannaskap 
a1

   Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen 
 
Service 
Lofsdalens bykärna ligger cirka 1 kilometer från planområdet. Runt bykärnan finns 
allehanda service såsom dagligvarubutik, drivmedelsförsäljning, ytterligare butiker, 
restauranger och en camping. Mellan planområdet och bykärnan ligger även en förskola 
och grundskolan.  
 
Sociala konsekvenser och barnperspektivet 
Ur ett jämställdshetsperspektiv är det av stor vikt att samhällsplaneringen bidrar till att 
skapa trygga miljöer för både kvinnor, män och barn. Områdets närhet till natur och 
rekreation skapar möjligheter för både vuxna och barn att få tillgång till ett aktivt uteliv. 
Ambitionen har även varit att ta fram en plan som i sin utformning ger möjlighet till att 
skapa en trygg atmosfär för alla och som är inbjudande att vistas i.  
 
Planområdet ligger på gångavstånd till service och bykärnan med kollektivtrafik. 
Därmed behövs inte egen bil för att bo, besöka eller verka inom området. Detta kan vara 
gynnsamt för personer med lägre inkomster och möjliggör för flera olika besökare eller 
boenden.  
 
Området nås genom att gå längs en stundtals hårt trafikerad väg. Ur ett 
trygghetsperspektiv är det fördelaktigt att röra sig kring stråk där tryggheten upplevs 
som större där förbipasserande kan upptäcka brottslighet. Dock har gatan ingen 
separat gång- och cykelväg. Detta kan medföra lägre trygghetskänsla samt att 
föräldrar inte låter sina barn gå till och från skolan och istället skjutsar dessa 
med bil. 
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Tillgänglighet 
De nya fastigheterna har förutsättning för att skapa tillgänglig angöring, då 
tillfartsvägen lutar som mest 1:12 och områden för bostäder är relativt flacka. Området 
ligger i närheten av Hovärksvägen.  Hovärksvägen har ingen separat gång- och 
cykelväg.  
 
 Friytor  
I planområdets närhet finns fjällmiljö där stora fjällområden är lättillgängliga för 
friluftsliv och rekreation. I områdets närhet finns leder både för vandring, 
längdskidåkning, skoteråkning och alpint skidområde. Tomtplatserna är små men 
förutsättningarna för lek är goda inom närområdet.  
 
Gator, trafik och tillgänglighet 
Gatunät  
Angöring till planområdet sker från Hovvärksvägen via Knutvallsvägen 
 
Gång- och cykeltrafik 
Gång- och cykeltrafikanter bedöms kunna röra sig längs vägnätet inom planområdet. 
Det finns generellt inga separata gång- och cykelvägar i Lofsdalen.  
 
Parkering och utfarter 
Parkering ska anordnas på respektive enskild fastighet. Parkeringar regleras efter 
bostadens storlek som finns i varje bostad enligt tabell nedan. Detta innebär att om ett 
bostadshus med 4 rum och kök tillskapas ska 3 platser (2,5 platser) tillskapas. Om 2 
likadana bostäder uppförs som parhus på samma fastighet ska 5 platser (2,5+2,5 platser) 
tillskapas. 
 
Upp till 35 m2  boarea  1,5 platser per bostad 
36-75 m2 boarea                           2,0 platser per bostad 
76 m2 eller större boarea  2,5 platser per bostad 
 
Parkering med backrörelser ska anordnas inom kvartersmark. 
 

 
Illustration: Exempel på hur backrörelser och parkering kan anordnas inom kvartersmark. 
                        
Kollektivtrafik  
Under högsäsong går det att resa till Lofsdalen med tåg och buss från södra delen av 
landet. Från jul till påsk trafikerar ”Snöpendeln” området. I bykärnan nere vid 
Lofsdalsvägen finns det en busshållplats för länstrafik. Därifrån går det dagliga turer till 
Sveg, Vemdalen och Funäsdalen.  
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  Leder och skotertrafik 
Det finns en skid- och vandringsled cirka 80 meter ovanför planområdet. Det går idag 
även en skoterled genom planområdet. Skoterleden har flyttats västerut för att 
möjliggöra ett genomförande av bostäder inom planområdet. Skoterledens sträckning 
har justerats efter dagvattenutredning och exploatering. Se illustration nedan. Skötsel, 
dragning och underhåll av skoterleden kommer att regleras i ett avtal mellan berörda 
fastighetsägare och Lofsdalsspår.  

 

                    
              Omdragning av skoterled på fastigheten Lofsdalen 5:98. 

 
Teknisk försörjning   
Vatten och avlopp  
De nya fastigheterna ska ansluta till kommunens ledningsnät för vatten och avlopp i 
enlighet med framtagen VA- utredning.  

            Dagvatten  
En dagvattenutredning har utförts som visar att planområdet generellt sett har en god 
infiltrationsförmåga.  

 

               
              Ytavrinning inom området och vattenstråk (blå linje) med trumma under Knutvallsvägen 

Ny dragning 
av skoterled 

Befintlig dragning av 
skoterled 
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Möjlig dagvattenhantering 
Planen innebär en förhöjd hårdgörningsgrad vilket medför en ökad avrinning från 
området. Exploateringen bidrar även till en ökad ämnestransport på grund av det ökade 
flödet om inga åtgärder vidtas.  
 
Dagvattenhanteringen utgår från lokalt omhändertagande av dagvatten, vilket gäller 
som huvudprincip med öppna dagvattenlösningar som förstahandsval. 
Infiltrationsförmågan är generellt god inom området vilket medför att 
infiltrationsanläggningar bör kunna tömmas mellan regntillfällena. Dagvattnet bedöms 
därmed kunna hanteras inom planområdet.  

Dimensionerat regn har beräknats enlig Svenskt Vatten P110 med klimatfaktor 1,25. 10-
årsregn med en rinntid på 10 min är dimensionerande flöde. De åtgärder som föreslås i 
detaljplanen motsvarar fördröjning av 17 mm/m2 per hårdgjord yta vilket motsvarar ett 
10-årsregn med varaktigheten 10 min. 

För att kunna fördröja ett 10-årsregn med varaktigheten 10 min på kvartersmark krävs 
totalt 46 m3 fördröjning eller 3 m3 per fastighet. Volymen infiltreras inom den egna 
fastigheten. Där inte infiltration är möjlig inriktas åtgärderna mot fördröjning av 
motsvarande volym.  

För allmän platsmark inom planområdet behöver 84 m3 omhändertas via torrdammar 
och svackdiken med dämmen. Sex platser inom planområdet har identifierats som 
lämpliga platser för åtgärder (se dgvattenutredning). Tillkommande dagvatten kan 
fördröjas inom planområdet. 

Skyfallshantering 
Ny bebyggelse planeras och höjdsätts så att den inte tar skada eller orsakar skada vid en 
översvämning från ett 100-årsregn. Hanteringen utgår främst från planerad höjdsättning 
av ny bebyggelse, att undvika instängda områden samt att identifiera översvämningsytor 
och rinnvägar som ska hållas fria från bebyggelse. I kuperad terräng behöver kommande 
byggnation av bostäder ta hänsyn till avrinning från andra fastigheter. Byggnader ska 
placeras så att vatten kan ledas bort från byggnaderna utan möjlighet till 
översvämningsytor som kan översvämma byggnaderna. Inom planområdet har platser 
identifierats där åtgärder kan vara nödvändiga för att inte byggnader och vägar ska ta 
skada vid skyfall: se nedan figur men utritade områden med risk för översvämning och 
behovet av vägdiken och trummor. 
 
1. Trummans dimension bör vara minst 600 mm för att inte dämmas upp av ett 
större flöde vilket förslås kontrolleras.  
2. Trumma vid infart till området för att avleda dagvatten bort från Knutfallsvägen 
som har lågpunkt och skyfallsväg genom fastighet 5:70 och 5:71. Dagvatten avleds till 
naturmark i sydväst istället för mot utsatta fastigheter. Planerad skoterled behöver 
flyttas.  
3. Dike för avledning i västlig riktning, där annars fastighet 5:100 är utsatt. Dikets 
bredd varierar p.g.a. områdets terräng och uppgår till ca 4 m i bredd.  
4. Trumma bör finnas i området denna kontrolleras då ett mycket stort 
avrinningsområde (ca 3,3 km2 ) belastar Knutvallsvägen.  
5. Utsatt fastighet område bör inte bebyggas. Alternativt fylls området med diken 
runt fastigheten.  
6. Avskärande diken i de norra delarna längs med fastighetsgräns. 
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Fem platser där skyfallslösningar bör tillämpas Observera att planområdesgränsen är ändrad 
efter samrådet, Det får ingen konsekvens för dagvattenutredningen. 

Föroreningsbelastning 
Enligt uppgifter i (VISS) Vatteninformationssystem Sverige finns viss problematik 
kring förhöjda halter av näringsämnen i Lofssjön vilket föranleder måttlig status med 
avseende på näringsämnen. Enligt uppgifter från SMHI transporteras näringsämnen till 
Lofssjön från flera källor inom det cirka 400 km2 stora avrinningsområdet:  

 

Totalt brutto för hela avrinningsområdet (cirka 400 km2)
  
 Kväve 

[kg/år] 
Fosfor 
[kg/år] 

Sjö & 
Vattendrag 

4 643 0 

Skog & 
Hygge 

18 067 941 

Myr 9162 323 
Jordbruk 115 9 
Övrigt 9 820 321 
Urbant inkl. 
dagvatten 

365 24 

Enskilda 
avlopp 

172 16 

Total:  42 344
  

1 633 
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För föroreningsberäkningar har svackdiken som underbyggs av krossmaterial använts 
som fördröjnings-/reningslösningar på allmän platsmark och LOD på kvartersmark.  

Beräkningarna visar på en relativt god reningsgrad, men halterna av näringsämnen ökar 
efter exploateringen. För fosfor ökar halten från 26 till 63 µg/l och för kväve från 470 
till 1 500 µg/l.  

Planområdet utgör en begränsad del av det totala avrinningsområdet (2,2 ha av totalt 400 km2) 
vilket betyder att det endast är en liten del av den totala avrinningen till recipienten som 
påverkas av de förhöjda halterna. Vidare ligger planområdet cirka en kilometer från 
recipienten och avrinningen sker via naturmark och vegetationsklädda diken där del av 
ämnestransporten fastläggs i mark eller sedimenterar.  

Utifrån dessa förutsättningar bedöms inte de förhöjda halterna av näringsämnen påverka 
recipienten i sådan omfattning att förutsättningarna för att uppnå miljökvalitetsnormerna 
försämras.  

Figuren nedan illustrerar vilka åtgärder som behöver vidtas i detaljplanen för 
omhändertagande av dagvatten. 

             Åtgärder som har vidtagits i plankartan för att hantera dagvattnet inom fastigheten.  

• I plankartan har utsatt fastighet undantagits från bebyggelse.  
• Den allmänna platsmarken (NATUR) har breddats för att inkludera utlopp.  

För att inte belasta nedan fastighet 5:100, har vägen breddats i plankartan, för att        
 ge plats åt ett dike. 

• Skoterleden har flyttats för att göra plats åt en trumma för avledning av dagvattnet.                                                                                                                                                                           
   

              Förslag till lägen för torrdamm/dike för omhändertagande av dagvatten från allmän platsmark.  
Observera att planområdesgränsen är ändrad efter samrådet, Det får ingen konsekvens för    
dagvattenutredningen. 

                        
Dagvattenhantering i byggskedet 
Risker som kan uppstå i byggskedet är att grundvattnet förorenas. Vid hantering av   
dagvatten ska därför åtgärder vidtas för effektiv avskiljning av sediment innan 
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vatten släpps ut från planområdet. Oaktsamhet medför skyldighet att rensa 
befintliga dagvattenlösningar som exempelvis diken och trumma  
            
Värme 
Planområdet ansluter inte till någon central värmeanläggning såsom fjärrvärme. 
Ny bebyggelse ska dock uppfylla de krav som gäller för bostäder enligt energi-
hushållningsförskrifterna i 9 kap BBR. 

Uppvärmningssystemen ska vara projekterade för minsta möjliga miljöpåverkan och 
projekteras för att minska koldioxidutsläppen i största möjliga mån. Den energi som 
behöver tillföras bör baseras på förnyelsebara energikällor. 
 
Markvärmeanläggningar (jordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) vilka innehåller 
köldbärarvätskor med frostskyddsmedel får inte anläggas utan tillstånd från miljö- och 
byggförvaltningen. 
 
El  
De nya tomterna kan anslutas till Härjeåns elnät. Härjeåns avser att anlägga en    
nätstation söder om området och därför planeras det inte för en nätstation inom 
planområdet. 
 
 

 
 Nätstationen som ska försörja området planeras utanför planområdet. 
 
Tele och bredband  
Om befintliga el- tele eller andra ledningar inom området måste flyttas eller tas bort, 
bekostas detta av exploatören. Anslutningar till elnätet kan ske till Härjeåns 
ledningsnät. För övriga anslutningar såsom fiber eller telekommunikation är det upp 
till varje enskild fastighetsägare att undersöka vilka möjligheter som finns. I nuläget 
finns inga fiberledningar inom planområdet. 
 
Avfall  
Inom planområdet finns yta avsatt för sophantering. Avfallsanläggningen kan utgöras 
av sopbodar eller underjordsbehållare. 
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     UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
Kommunen har här gjort en undersökning av planen för att se om dess genomförande kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Om betydande miljöpåverkan kan antas ska 
kommunen göra en strategisk miljöbedömning enligt miljöbalken (1998:808) (MB) 6:3 1 st. 

Tabellen, nedan, bygger på vad som ska identifieras enligt miljöbedömningsförordningen 

     (MBF) 5 § vid undersökningen av planens påverkan. 
 
 
 
 

 

 
Om planen, programmet eller ändringen anger förutsättningar för att bedriva sådana 
verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i tredje avdelningen Miljöbalken eller 6 § 
Miljöbedömningsförordningen eller i bilagan till miljöbedömningsförordningen är det 
betydande miljöpåverkan. 
 
Anger planen, programmet eller ändringen förutsättningar 
för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana 
åtgärder som anges i tredje avdelningen Miljöbalken eller 6 
§ Miljöbedömningsförordningen eller i bilagan till 
miljöbedömningsförordningen? 

 X 
 
 
 

Kommentar:   

Betydande miljöpåverkan  
 

Berörs? 
Ja Nej 

En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas om detaljplanen kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet tas i anspråk för (4 kap § 34 Plan- och 
Bygglagen) 

1. Industriändamål  x 
2. Köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat 

projekt för sammanhållen bebyggelse 
 x 

3. Skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande 
anläggningar. 

 x 

4. Hamn för fritidsbåtar  x 
5. Hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande 

anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse 
 x 

6. Permanent campingplats  x 
7. Nöjespark  x 

Alltid betydande miljöpåverkan  
2 § Miljöbedömningsförordningen 

Berörs? 

Ja Nej 
 
Det ska alltid antas vara betydande miljöpåverkan om projektet av planen, programmet eller 
ändringen kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt 
Miljöbalken 7 § 28 a. Dessa verksamheter eller åtgärder är de som kan påverka miljön i ett 
naturområde som har förtecknats enligt Miljöbalken 7 kap § 27, första stycken 1 eller 2. 
 

1. Särskilda skyddsområden enligt Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2009/147/EG av den 30 november 
om bevarande av vilda fåglar 

 X 

2. Särskilda bevarandeområden enligt rådets direktiv 
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av 
livsmiljöer samt vilda djur och växter (Natura 2000) 

 X 

Kommentar:   
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8. Djurpark  x 
Förordnanden och skyddsvärden 
 

Berörs? 
Ja Nej 

 Risk 
BMP 

1. Berörs riksintresse? x Nej  
2. Berörs Natura 2000?    x 
3. Berörs naturreservat?   x 
4.     
5. Berörs Kulturreservat?   x 
6. Berörs naturminnen?   x 
7. Berörs biotopskydd?   x 
8. Berörs djur- och växtskyddsområde?   x 
9. Berörs strandskyddsområde? x Nej  
10. Berörs vattenskyddsområde?   x 
11. Berörs miljöskyddsområde?   x 

Komme
ntar:  

Riksintressen berörs. Strandskyddsområde berörs. 

Effekter på miljön Berörs? 

Ja Nej 
 Risk 

BMP 
 
Höga naturvärden, nyckelbiotoper, ekologiskt känsliga områden, naturresurser 
 
Berörs område som utpekas i skogsvårdsstyrelsens 
nyckelbiotopsinventering? 

  X 

Berörs område som utpekas i skogsvårdsstyrelsens 
sumpskogsinventering? 

  X 

Berörs område som utpekas i kommunens ÖP som 
särskilt känslig? 

  X 

Komme
ntar:  

 

 
Kulturmiljö 
 
Berörs fornlämningar?   X 

Berörs kulturhistoriskt värdefull miljö?   X 
Komme
ntar:  

 

 
Landskapsbild 
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Finns det risk att projektet påverkar landskapsbilden? X   

Komme
ntar:  

Detaljplanen kommer inte att påtagligt påverka landskapsbilden. 

 
Transport och kommunikation 
 
Berörs viktiga transport- eller kommunikationsleder?   x 

Komme
ntar:  

 

 
Rekreation och rörligt friluftsliv 
 
Finns det risk att projektet påverkar kvaliteten på någon 
rekreationsmöjlighet (strövområde, vandringsled, 
friluftsanläggning etc)? 

  x 

Komme
ntar:  

 

 
Mark 
 
Finns det risk avseende de geologiska 
grundförhållandena: risk för ras, skred eller erosion? 

  x 

Finns det risk att projektet innebär skada eller 
förändring av någon värdefull geologisk information? 

  x 

Finns det risk att projektet innebär förändrade 
sedimentationsförhållanden i vattendrag eller sjöar? 

  x 

Komme
ntar:  

 

 
Luft och klimat 
 
Finns det risk att projektet innebär luftburna 
föroreningar eller försämring av luftkvaliteten? 

  x 

Finns det risk att projektet innebär dålig lukt?   x 

Finns det risk att projektet innebär förändringar i 
luftrörelser, luftfuktighet, temperatur eller klimat 
(regionalt eller lokalt)? 

  x 

Komme
ntar:  

 

 
Vatten 
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Finns det risk att projektet innebär en förändring av 
grundvatten- eller ytvattenkvaliteten? 

x Nej  

Finns det risk att projektet innebär förändring av 
flödesriktningen av grundvattnet? 

  x 

Finns det risk att projektet innebär minskning av 
vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt? 

  x 

Finns det risk att projektet innebär förändrade 
infiltrationsförhållanden, avrinning eller 
dräneringsmönster med risk för 
översvämning/uttorkning? 

  x 

Finns det risk att projektet innebär förändrat flöde, 
riktning eller strömförhållanden i något vattendrag eller 
sjö? 

  x 

Komme
ntar:  

Ja, men skyddsåtgärder ska vidtas i byggskedet för att undvika detta.  

 
Växter och svampar 
 
Finns det risk att projektet innebär förändringar i antalet 
eller sammansättningen av växtarter eller 
växtsamhällen? 

  x 

Finns det risk att projektet innebär påverkan på någon 
hotad växtart eller växtsamhälle (enligt Artdatabankens 
rödlista eller EU:s art- eller habitatdirektiv eller fridlysta 
arter)? 

  x 

Finns det risk att projektet innebär införande av någon 
ny växtart? 

  x 

Komme
ntar:  

 

 
Areella näringar 
 
Påverkas jordbruk, skogsbruk, djurhållning eller fiske?   x 

Komme
ntar:  

 

 
Djurhållning 
 
Kan projektet innebära risk för lukt från djurhållning?   x 

Kan projektet innebära risk att utsättas för allergener 
från djurhållning? 

  x 

Komme
ntar:  
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Effekter på hälsa och säkerhet Berörs? 

Ja Nej 
 Risk 

BMP 
 
Störningar, buller, utsläpp, vibrationer, radion, ljus och skarpt sken, lukt 
 
Finns det risk att projektet innebär en ökning av 
nuvarande ljudnivå, så att människor exponeras för 
ljudnivåer över rekommenderade gränsvärden? 

  x 

Finns det risk att projektet innebär nya ljussken som kan 
vara bländande? 

  x 

Finns det risk att projektet innebär risk för explosion?   x 
Finns det risk att projektet innebär risk för utsläpp?   x 
Finns det risk att projektet innebär risk för lukt?   x 
Finns det risk att projektet innebär att människor utsätts 
för joniserande strålning (radon)? 

   

Finns det risk att projektet innebär 
översvämningsproblematik? 

  x 

Finns det risk att projektet innebär skador på 
byggnader? 

  x 

Finns det risk för påverkan från magnetfält från 
kraftledning? 

  x 

Komme
ntar:  

 

 
Miljöpåverkan från omgivningen 
 
Har området använts som tipp, utfyllnadsplats eller 
dylikt varvid miljö- och hälsofarliga ämnen kan finnas 
lagrade i marken? 

  x 

Finns det målpunkt eller transportled för farligt gods 
inom 150 meter? 

  x 

Komme
ntar:  

 

 
Trafiksäkerhet 
 
Finns det risk att projektet innebär att trafikproblem 
skapas eller att trafiksäkerheten äventyras? 

  x 

Finns det risk att projektet innebär en ökning av 
fordonstrafik? 

x Nej  

Komme
ntar:  

Detaljplanen innebär en ökning av fordonstrafiken på Knutvallsvägen  

 
Omkringliggande projekt 
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Finns det andra projekt som innebär miljöpåverkan på 
planområdet? 

  x 

Har detta projekt, betydelse för andra planers eller 
programs miljöpåverkan? 

  x 

Komme
ntar:  

 

Miljökvalitetsnormer Berörs? 

Ja Nej 
 Risk att 

MKN 
överträds? 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i Miljöbalken kap 5. 
Normer kan meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda befintliga 
miljöproblem, för att de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genomföra 
EG-direktiv. 
 
Luft 
 
Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer för 
föroreningar i utomhusluft riskerar att överskridas? (SFS 
2010:477) 

  x 

Komme
ntar:  

 

 
Fisk- och musselvatten 
 
Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer för fisk- 
och musselvatten riskerar att överskridas? (SFS 
2001:554) 

  x 

Komme
ntar:  

 

 
Vatten 
 
Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer för 
vattenförekomster riskerar att överskridas? (SFS 
2004:660) 

  x 

Komme
ntar:  

 

 
Buller 
 
Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer för buller 
riskerar att överskridas? (SFS 2004:675) 

  x 

Komme
ntar:  
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Havsmiljö 
 
Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer för 
havsmiljön riskerar att överskridas? (SFS 2010:1341) 

  x 

Komme
ntar:  

 

 

         SAMMANVÄGD BEDÖMNING 
Bedömningsgrunder som berör och 
eventuellt innebär BMP 

Risk för BMP 

Vatten 
Ett genomförande av planförslaget beräknas öka 
dagvattenflödet från området som idag består av 
naturmark. För att minska och fördröja avrinnande 
flöden föreslås olika åtgärder för att tillgodose behoven. 
Med de åtgärder som föreslås blir även reningsgraden 
förhållandevis god med omkring 70% genomsnittlig 
rening av föroreningar. Ett antal ämnen kommer att öka i 
koncentration efter genomförandet av planen. Sett till 
planområdets storlek i relation till avrinningsområdet 
(planområdets yta utgör 0,02% av recipientens 
avrinningsområde) handlar det om försumbara mängder 
av dessa ämnen som transporteras till recipienten. 
Förutsättningarna för att uppnå god ekologisk potential i 
Lofssjön bedöms därmed inte påverkas av planförslaget 

 
Sammanfattningsvis är bedömningen att planen 
inte medför ett försvårande att nå MKN för 
recipienten. Främsta skäl är att: 

 
• Planen innefattar en 

markanvändning som 
inte utgör en 
miljöstörande 
verksamhet. 

• Höga reningsgrader i 
dagvattenanläggningar 
som resulterar i halter 
inom riktvärden från 
riktvärdesgruppen. 

• Inget direktutsläpp till 
recipienten. 

• Utökad naturlig rening 
nedströms 
planområdet innan 
recipienten. 

• Planområdet utgör 
endast 0,05 promille 
av recipientens 

Nej 
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avrinningsområde, 
vilket medför att 
planen har ytterst liten 
påverkan på 
recipienten. 

 
Dagvattenhantering i byggskedet 

 
All erforderlig länshållning samt dränerande 
åtgärder ingår i byggskedet. Erforderlig 
länshållning ska fortgå genom hela 
entreprenaden och får ej avslutas innan samråd 
med beställaren och godkännande erhållits. Vid 
hantering av dagvatten ska åtgärder vidtas för 
effektiv avskiljning av sediment innan vatten 
släpps ut från planområdet. Oaktsamhet medför 
skyldighet att rensa befintliga 
dagvattenlösningar som t.ex diken och trummor.  

 

Nej 

Riksintresse Friluftsliv Miljöbalken 3:6 
 
Bebyggelsen främjar närheten till och upplevelsen av 
riksintresset för friluftsliv. Ett mindre antal tomter 
planeras, vilket gör att riksintresset inte hindras. 
Skoterleden som går genom området, flyttas och 
bevaras, och bidrar till en ökad tillgänglighet till 
riksintresset. Cirka 80 meter från planområdet finns ett 
större längdspår, vilket gör planområdet väl lämpat för 
att utöva friluftsliv. 
 

Nej 

Riksintresse Turism och rörligt friluftsliv 
Miljöbalken 4:2 
 
Området är till stora delar detaljplanelagt idag. Den 
kommande exploateringen som denna detaljplan 
föreslår, möjliggör befintlig utveckling av det lokala 
näringslivet samt utveckling av den befintliga tätorten. 
 

Nej 

Riksintresse Totalförsvaret – särskilt behov av 
hindersfrihet Miljöbalken 3:9 
 
Då exploateringen inte innefattar byggnader som är 
högre än 6 meter i nockhöjd, bedömer kommunen att det 
inte föreligger risk för att riksintresset skadas. 
 
Planförslaget bedöms inte skada riksintressena för 
friluftsliv, totalförsvaret, turism och rörligt friluftsliv.  
 
 

Nej 

Strandskyddsområde berörs, men en fri passage om 25 
meter har lämnats till vattendraget, utanför planodet, för 
att skydda bäckens kantzon. 
mrå 

Nej 
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En fri passage om 25 meter har lämnats till bäcken från 
planområdesgräns, vilken skyddar vattendragets 
kantzon. 
Detaljplanen innebär en ökning av fordonstrafiken på 
Knutvallsvägen 

Nej 

Detaljplanen kommer inte att påtagligt påverka 
landskapsbilden. Det är en liten exploatering med 
bostäder, som inte kommer att leda till stor påverkan på 
sin omgivning.   

                          Nej 

När byggnaderna har uppförts behöver det utföras en 
radonmätning 

Nej 

 

STÄLLNINGSTAGANDE – BESLUT OM MILJÖPÅVERKAN  

Kommunen har undersökt om planförslaget kan antas medföra betydande 
miljöpåverkan.  Undersökningen redovisas i tabellen ovan. Utifrån resultaten från 
undersökningen bedömer kommunen att planförslaget inte antas medföra betydande 
miljöpåverkan.  

Planförslaget bedöms därmed vara i enlighet med de allmänna hänsynsreglerna i  
Miljöbalken 2 kap, MB 3–4 kap hushållning med mark- och vattenområden, 
Miljöbalken 5 kap miljökvalitetsnormer samt övrig relevant miljölagstiftning. 
Planförslaget bedöms inte medföra kumulativa effekter som påverkar kommande 
program eller planer som ligger i anslutning till området. 
 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
Organisatoriska frågor  
Tidplan  
Detaljplanen ska ut på granskning under februari/mars 2023. Planen förväntas antas 
under andra kvartalet 2023. 
 
Genomförandetid  
Genomförandetiden är fem år från den dag planen fått laga kraft. Det är en mindre 
byggnation som planeras, därför är genomförandetiden satt till fem år. Som huvudregel 
får detaljplanen inte ändras, ersättas eller upphävas mot berörda fastighetsägares vilja 
under genomförandetiden. Detaljplanen fortsätter att gälla även efter 
genomförandetidens slut till dess den ändras eller upphävs.  
 
 
Härjeåns nät ansvarar för elförsörjningen i området. 

 
Markägoförhållanden 
Detaljplanen omfattas av fastigheterna Lofsdalen 5:98 och Lofsdalen 5:100 och är i   
privat ägo. 
 
Huvudmannaskap för allmän plats 
Huvudmannaskapet är enskilt för allmän platsmark. Som särskilt skäl för enskilt 
huvudmannaskap är att området rör fritidsbebyggelse och att det sedan tidigare är 
enskilt  huvudmannaskap för allmän platsmark i omkringliggande områden. 
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Avtal 
Exploatören bekostar detaljplanen, samt tillhörande utredningar. Planavtal mellan  
kommunen, miljö och byggavdelningen och exploatören har tecknats 2019-04-19. 
Kommunen har vid framtagandet av detaljplanen ingen taxa för plankostnader som vid 
bygglov belastar kvartersmarken inom planområdet.  
 
Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal ska upprättas av kommunen. Exploateringsavtal kommer 
att   tecknats mellan exploatör och kommun i enlighet med kommunens riktlinjer 
för exploateringsavtal, antagen 2015-02-09, KF § 26. Avtalet är en 
överenskommelse mellan kommunen och exploatören om hur exploateringen 
ska genomföras. Avtalet reglerar främst vem som ska ha ansvar för utförande av 
olika åtgärder samt vem som ska finansiera dessa åtgärder. För denna plan rör 
exploateringsavtalet främst säkerställande av vägar, avfallshantering och 
omhändertagande av dagvatten. I exploateringsavtalet framgår att vägar ska 
byggas enligt kommunens styrande dokument. I detta finns angivet vägbredd, 
lutning, slänter och storlek på trummor med mera. Exploateringsavtalet 
beskriver vidare hur området för avfallshantering ska utformas, samt hur 
dagvatten utifrån utförd utredning ska hanteras för att uppnå tillfredställande 
funktion. Exploatörerna kommer behöva ställa säkerheter för de åtaganden som 
exploateringsavtalet omfattar, storleken på dessa framgår i avtalet. Det reglerar 
även frågor kring fastighetsbildning och exploatörens skyldigheter att upplåta 
mark för planens gemensamma ändamål. Exploatören svarar för genomförande- och 
exploateringskostnader samt anläggande av övriga erforderliga åtgärder för 
exploateringens genomförande. Kommunen anlägger, förvaltar och äger VA-ledningar. 
För utbyggnad av dagvattenåtgärder är det inom kvartersmark respektive 
fastighetsägares ansvar och på allmän platsmark exploatörens ansvar. Ansvaret för drift 
på allmän platsmark övergår till gemensamhetsanläggningen. 
 
Konsekvenser 
Konsekvensen av att en detaljplan genomförs med ett exploateringsavtal är att om 
exploatören inte kan fullgöra sina åtaganden kan det leda till att gemensamma behov så 
som vägar eller andra tekniska anläggningar inte blir utbyggda. För att säkerställa att 
kommunen i ett sådant läge kan bygga ut dessa i exploatörens ställe kräver kommunen i 
exploateringsavtalet att exploatören ställer säkerheter kopplat till sina åtaganden. I och 
med att detaljplanen genomförs med stöd av exploateringsavtal och kommunen inte är 
huvudman för den allmänna platsen, ansvarar inte kommunen för utbyggnaden av 
området. En eventuell tvist eller konkurs hos exploatören kan därmed medföra att 
kostnader för utbyggnad av allmänna anläggningar inom planområdet hamnar hos 
framtida fastighetsägare.  
För att säkerställa att exploatören står fast vid sina åtaganden följs avtalet upp av 
kommunen och avtalet reglerar även den säkerhet exploatören ska ställa till dess att 
åtagandena är fullgjorda  
          
FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING 
 
Fastighetsindelning, fastighetskonsekvenser 
När planen vunnit laga kraft kan exploatören ansöka om lantmäteriförrättning för att 
bilda nya fastigheter enligt planen. Planen möjliggör att cirka 14 fastigheter kan bildas  
från Lofsdalen 5:98 och Lofsdalen 5:100. Exploatören är ansvarig för dessa 
fastighetsbildningsåtgärder med tillhörande kostnader. 
En gemensamhetsanläggning för gator, avfall och naturområden ska genomföras. 
Exploatören är ansvarig för denna fastighetsbildning och dess kostnader. Vägarna ska 
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förvaltas av en gemensamhetsanläggning där fastigheter inom och utom planen kan 
komma att ingå. 
 

 
Markerat område i rött kan i en lantmäteriförrättning fastighetsbildas från fastigheten Lofsdalen 
5:98, till fastigheten Lofsdalen 5:100.  
 
Ekonomiska frågor 
Planekonomi 
Kostnader för upprättande av detaljplanen bekostas av fastighetsägaren till Lofsdalen 
5:98 och 5:100.  
 
 Avgifter 
Anslutningsavgifter kommer att tas ut enligt den VA- taxa som gäller när   
förbindelsepunkterna upprättas för nya VA-anslutningar. Reglering av detta kommer att 
ske i exploateringsavtalet och eventuellt VA-avtal mellan exploatören och kommunen. 
 
Kommunen tar ut avgifter för bygglov och bygganmälan enligt gällande taxa.  

 
Exploatören ska upplåta marken på Lofsdalen 5:98 och Lofsdalen 5:100 för 
gemensamhetsanläggningar och överlåta anläggningarna utan avgift. 
 
Exploatören står för kostnaderna för, byggande och anläggandet av tekniska 
anläggningar samt förrättningskostnader.  

 
De fysiska anläggningar som ska anläggas är vägar och avfallsstation enligt de riktlinjer 
som gäller när dessa anläggs.  
 
Tekniska frågor 

             Vägar 
Den befintliga vägen Knutvallsvägen, förlängs med en vägsträckning genom området. 
Anslutningväg till Knutvallsvägen är Hovärksvägen som ingår i GA 18. I nuläget nås 
fastigheterna Lofsdalen 5:98 och del av Lofsdalen 5:100 genom att använda den 
formella rätten i GA:18, samt genom lokalgata som finns utritad i ”Detaljplan för 
Lofsdalen 5:16, 5:4 m.fl Härjedalens kommun, Jämtlands län” Laga kraft 2011-03-10. 
De befintliga fastigheterna, Lofsdalen 5:44, Lofsdalen 5:62, Lofsdalen 5:45, Lofsdalen 
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5:7, Lofsdalen 5:98, Lofsdalen 5:16, Lofsdalen 5:70 och Lofsdalen 5:71, som berörs av 
Knutvallsvägen. kan ingå i en gemensamhetsanläggning för väg. Vägen i detaljplanen 
ska följa kommunens dokument ”Riktlinjer för projektering och byggande av enskilda 
vägar” (2020-03-17).   

 
Skoterled 
Skoterledens dragning och underhåll, regleras i ett avtal mellan Lofsdalsspår och 
berörda fastighetsägare. 
  
Vatten, avlopp, dagvatten 
Varje fastighet inom planområdet ansluts till kommunens vatten- och 
spillvattenledningsnät i förbindelsepunkt normalt i tomtgräns.  
Dagvatten från takytor, parkerings- och vägområden infiltreras lokalt i enlighet med 
utförd dagvattenutredning eller motsvarande. För utbyggnad av dagvattenåtgärder är det 
inom kvartersmark respektive fastighetsägares ansvar och på allmän platsmark 
exploatörens ansvar. Ansvaret för drift på allmän platsmark övergår till 
gemensamhetsanläggningen. 
 
Det kommunala avloppsverket och vattenverket i Lofsdalen har kapacitet att klara av 
den nya bebyggelsen, enligt framtagen VA-utredning. 
 
Dagvatten 
Dagvattenhantering i byggskedet 
Vid hantering av dagvatten under byggskedet ska åtgärder vidtas för effektiv avskiljning 
av sediment innan vatten släpps ut från planområdet. Oaktsamhet medför skyldighet att 
rensa befintliga dagvattenlösningar som exempelvis diken och trummor.  
 
Verksamhetsområdet för vatten och spillvatten kommer att utökas med anledning av  
planerad utbyggnad inom detaljplanen. Kommunen i egenskap av VA-huvudman 
ansvarar för att vatten-och spillvattenanläggningen byggs ut samt att förbindelsepunkt 
upprättas vid varje tomt. Planområdet ligger inte inom verksamhetsområde för 
kommunalt VA. Verksamhetsområdet för VA kommer att utökas när detaljplanen antas.  
 
En VA-utredning har tagits fram som har undersökt VA-ledningar och dricksvattnet. De   
nya fastigheterna ska ansluta till kommunens ledningsnät för vatten och avlopp i 
enlighet med framtagen VA- utredning.  All ledningsdragning utanför planområdet 
och där kommunen inte äger marken kräver servitut eller ledningsrätt om minst 10 
meter. Berörda fastigheter är Lofsdalen 4:35, Lofsdalen 5:4, Lofsdalen 5:16 och 
Lofsdalen 5:98. Se bifogad VA-utredning.  
 

             Parkering 
Parkering ska följa parkeringsnormen i planbeskrivningen.  

Tekniska anläggningar 
Brandvatten  
Ingen ny brandpost föreslås inom planområdet. Se sida 13 i planbeskrivningen.  
 
Avfall 
E-området inom planområdet är avsett för avfall. Inom planområdet finns yta avsatt för  
sophantering. Avfallsområde ska uppföras av exploatören.  E-området kommer att vara 
enskild kvartersmark.  Exploatören är ansvarig för utbyggnad av avfallsanläggning. 
Drift och skötsel ska övergå till en gemensamhetsanläggning.  
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Värme  
Ingen fjärrvärme eller annan central uppvärmning föreslås inom planområdet. 
Respektive fastighetsägare är ansvarig att tillgodose uppvärmningsbehovet enligt 
gällande riktlinjer från Boverket. Markvärmeanläggningar (jordvärme, bergvärme, 
grundvattenvärme) vilka innehåller köldbärarvätskor med frostskyddsmedel får inte 
anläggas utan tillstånd från miljö- och byggförvaltningen. 
 
El, tele och data  
Respektive nätägare ansvarar för utbyggnader och drift. Eventuella anslutningar 
hanteras mellan respektive fastighetsägare och ledningsägare. Om befintliga el- tele 
eller andra ledningar inom området måste flyttas eller tas bort bekostas detta av 
exploatören. Eventuella anslutningar hanteras mellan respektive fastighetsägare och 
ledningsägare. 
 
Elförsörjning 
Det finns inga befintliga ledningar inom planområdet i dag. Vid kontakt med Härjeåns 
ska elnätet anslutas till befintligt elnät. 
 
ADMINISTRATIVA FRÅGOR 

 
Lovplikt 
Lovplikten regleras så att bygglov inte får ges för bostäder förrän vägar är anlagda, 
besiktade och godkända till respektive fastighet.  
 
 MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSON   
Planhandlingarna har upprättats av planingenjör Katrina Ekelund i samråd med miljö- 
och byggnämnden i Berg och Härjedalens kommun. 

 

 

 


