
SAMRÅDSREDOGÖRELSE sida 1(14) 

  Datum Dnr 
  2023-02-27 MBN 2020-000608 
Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd 
 
 

 

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd  
E-post: Mob@berg.se | Postadress: Medborgarhuset, 842 80 Sveg 

| Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 |  www.herjedalen.se 

                     SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

DETALJPLAN FÖR LOFSDALEN 5:98 

Lofsdalen 

HÄRJEDALENS/BERGS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN 

Förfarande 
Ärendet handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900, 
uppdaterad till och med SFS 2021:788. Planhandlingar har sänts till kända sakägare 
enligt fastighetsförteckning samt till myndigheter och övriga boende som berörs. 
 
Planhandlingarna har varit ute på samråd under tiden 2022-10-06 – 2022-10-27 
 
Inkomna skrivelser under samråd 

1. 2022-10-28  Länsstyrelsen 
2. 2022-10-27  Lantmäteriet 
3. 2022-10-21  Räddningstjänsten 
4. 2022-10-24            Trafikverket -ingen erinran 
5. 2022-10-28  LRF – ingen erinran 
6. 2022-10-07            Skanova – ingen erinran 
7. 2022-10-13            PostNord – ingen erinran 
8. 2022-10-07            Jämtkraft  - ingen erinran 
9. 2022-10-18            Fastighetsägare Lofsdalen 5:70  
10. 2022-10-24            Fastighetsägare Lofsdalen 5:4 och 5:16 
11. 2022-10-21            Gemensamhetsanläggning 18 i Lofsdalen 

 
                      1. 

 
                      Länsstyrelsen  

 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att frågor som berör miljökvalitetsnormer för vatten och 
strandskydd behöver utvecklas inför granskning. 

 
Miljökvalitetsnormer 
Informationen kring miljökvalitetsnormer behöver uppdateras så det motsvarar 
den senaste förvaltningscykeln (3). Miljökvalitetsnorm för Lofssjön är god 
ekologisk status till år 2039. 
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Det behöver på ett tydligare sätt redovisas om planen riskerar att bidra till att 
miljökvalitetsnormerna för kvalitetsfaktorn näringsämnen inte uppfylls. I 
dagvattenutredningen redovisas enbart att det kommer att ske en ökning 
motsvarande 2,4 gånger jämfört med befintlig fosforhalt från området. Dock är det 
svårt att enbart utifrån halten från det avrinnande området bedöma om status för  
näringsämnen kommer att påverkas i Lofssjön (utifrån utspädningseffekter med 
mera). Ett sätt att göra detta kan vara att även presentera mängden fosfor (kg/år) 
som avrinner från området samt jämföra detta med befintlig belastning i Lofssjön 
(som finns tillgängligt i Stormtac tillsammans med de haltberäkningar som 
redovisats). Härjedalens kommun genomför tillsammans med Ljusnan-Voxnans 
vattenvårdsförbund en utredning av övergödningssituationen i Lofssjön som ska 
slutredovisas i år (finansieras med LOVA-bidrag). Material och kunskap som 
tagits fram i detta projekt kan hjälpa kommunen att bedöma områdets påverkan 
på Lofssjön miljökvalitetsnorm utifrån kvalitetsfaktorn näringsämnen. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har uppdaterats till att motsvara den senaste 
förvaltningscykeln (3) i miljökvalitetsnormerna.  
 
Det har förtydligats i planbeskrivningen att miljökvalitetsnormerna för 
näringsämnen kommer att följas i detaljplanen.  
 

                      Strandskydd 
Det behöver förtydligas i planbeskrivningen varför det allmänna intresset inte kan 
tillgodoses utanför området samt varför intresset av att ta området i anspråk på det 
sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset. Detta krävs för 
att kunna upphäva strandskyddet i detaljplanen enligt 4 kap. 17 § PBL. 
Länsstyrelsen noterar att strandskyddet är upphävt på allmän platsmark natur. 
Kommunen bör överväga om strandskyddet behöver upphävas inom dessa 
områden och i annat fall motivera varför strandskyddet behöver upphävas. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har förtydligats avseeende strandskyddet. 
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. 
  
Planhandlingar har justerats - strandskyddet är inte längre upphävt på allmän    
platsmark NATUR.  
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Råd och allmänna synpunkter 
Under samrådet ger Länsstyrelsen råd om tillämpningen av 2 kap. PBL. Om det 
behövs från allmän synpunkt ger Länsstyrelsen även råd i övrigt om 
tillämpningen av PBL. 
 
Dagvatten 
Kommunen bör i den mån det är möjligt fastställa föreslagna dagvattenåtgärder i 
plankarta. Behov och krav på skyddsåtgärder bör utvecklas i planbeskrivning. 
 
Kommentar: Kommunen har säkerställt plats för dagvattenåtgärder i plankartan 
och kommer säkerställa i mark- och exploateringsavtalet att detta genomförs. 
 
Planhandlingarna kan med fördel kompletteras med en beskrivning av vilka risker 
som kan uppstå under byggskedet och se över behov av skyddsåtgärder för att 
minimera eller undvika påverkan på miljön. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen är kompletterad med en beskrivning om 
lämpliga skyddsåtgärder som kan hanteras i bygglovsskedet. 
 
Länsstyrelsen delar rekommendationen som framgår av PM geoteknik att en 
fördjupad geohydrologisk utredning bör genomföras för att få bättre kunskap om 
grundvattennivån inom området. Utredningen bör kopplas mot omhändertagande 
av dagvatten och schaktarbeten. 
 
Kommentar: I det här fallet bedöms grundvattennivåerna inte vara höga och 
planerad bebyggelse är generellt placerad på flackare höjdpunkter utom fara för 
högt grundvatten. Kommunen bedömer därför utifrån den uppdaterade 
geotekniska utredningen Lofsdalen 5:98, Bergs kommun, PM Geoteknik rev 2023-01-
16. Bergs kommun, att en fördjupad hydrologisk undersökning inte är nödvändig 
i detta skede. 

 
Masshantering 
Kommande planhandlingar kan med fördel beskriva vilka miljörisker som kan komma 
uppstå kopplade till hantering av schaktmassor. Området är kuperat och stora 
schaktmassor kan behöva schaktas upp, flyttas samt eventuellt avlägsnas alternativt 
tillföras. Exempel på miljörisker är spridning av grumlande dagvatten och olägenhet 
kopplat till detta i samband med nederbörd eller snösmältning. Behov av instruktioner för 
masshantering och plan för schaktgenomförande bör ses över. 

 
Kommentar: Planhandlingarna har justerats med skyddsåtgärder som ska ske i 
byggskedet.   
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                      Hälsa och säkerhet 
 

Geoteknik 
Det bör tydligare framgå i planhandlingarna varför marken inom planområdet inte 
bedöms ha några stabilitetsproblem. 
Kommande mer detaljerade geotekniska utredningar bör även inkludera 
byggnation av vägen och eventuella behov av åtgärder kopplat mot skred och 
dagvattenflöden. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har förtydligats gällande stabiliteten i 
planområdet för byggnation av hus och vägar. Planhandlingarna har förtydligats 
gällande byggnation av vägen och behov av åtgärder kopplat mot skred och 
dagvattenflöden.  
 

                      Avlopp och renhållning 
Det behöver säkerställas att berört avloppsreningsverk/anläggning både har 
dimensionerad och tillståndsgiven kapacitet för att klara av den ytterligare 
belastning som planen innebär. Uppgifter finns att hämta från senaste årets 
miljörapportering för berörd anläggning/verk. Exempel är hur många man anslutit 
till verket samt vilken belastning man har när man har som högst flöde, det vill 
säga Max gvb inkommande – i förhållande till antalet Pe man planerar att ansluta 
i och med planen. I planhandlingarna hänvisas till en VA-utredning som dock inte 
skickats med som underlag. 
Det bör anges om området ligger inom verksamhetsområde VA. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har justerats med förtydligande om kapacitet i 
avloppsverket. 
 
Planhandlingarna har justerats med ett förtydligande om att området ligger inom 
verksamhetsområde för VA.  

 
2. Lantmäteriet 

                         Plankarta 
Enligt planbeskrivningen ska planen ha enskilt huvudmannaskap, men bland 
planbestämmelserna saknas en planbestämmelse om huvudmannaskap. Eftersom 
planbeskrivningen inte är juridiskt bindande gäller endast de bestämmelser som 
finns upptagna i handlingen plankarta med bestämmelser. Detta innebär att 
huvudregeln om att kommunen är huvudman för detaljplanen enligt 4 kap 7 § 1 
men PBL gäller för det aktuella planförslaget. 
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Planens genomförandetid framgår inte av plankartan, vilket det bör göra på grund 
av följande skäl: 
Kommunen ska enligt 4 kap 21 § PBL ange vilken genomförandetid som gäller för 
detaljplanen. Om ingen genomförandetid anges blir den, enligt 4 kap 23 § PBL 15 
år från den dag då beslutet att anta planen får laga kraft. 
Vid framtagande av detaljplaner som följer Boverkets föreskrifter respektive 
allmänna råd BFS 2020:5 respektive 2020:6 behandlas genomförandetid inte som 
en planbestämmelse. Det anges dock i konsekvensutredningen till BFS 2020:6 på s. 
24. ”Genomförandetiden är inte en planbestämmelse men informationen om vilken 
genomförandetid som gäller behöver tydligt framgå av detaljplanens redovisning.  

 
Genomförandetiden kan därför, trots att det inte är någon planbestämmelse, 
redovisas under en egen rubrik i listan med planbestämmelser.” Boverket föreslår i 
det allmänna rådet, avsnitt 2.1, att rubriken ovanför texten om genomförandetiden 
ska vara ”Genomförandetid” med samma rubriknivå som till exempel rubriken 

 
                      ”Egenskapsbestämmelser för kvartersmark”. 
 
                      Kommentar: Plankartan har uppdaterats med genomförandetid.  
                        

Kommentar: Plankartan har kompletterats med bestämmelser om enskilt 
huvudmannaskap. 

 
                      Egenskapsbestämmelsen a1 gäller inte inom all kvartersmark för bostäder. 

Egenskapsbestämmelsen är begränsad av egenskapsgränser inom kvartersmarken.   
Det ser ut som att man har lagt in egenskapsgränser som illustrationsgränser för hur 
fastighetsindelningen skulle kunna se ut. 
Lantmäteriet kan inte se att egenskapsgränserna har något syfte inom 
kvartersmarken och de bör därför tas bort. 

 
Kommentar: Egenskapsbestämmelsen a4 har ersatt bestämmelsen a1 och gäller 
inom all kvartersmark för bostäder. 
 
Kommentar: Egenskapslinjerna har tagits bort och ersatts av illustrationslinjer.   

 
                       Grundkarta 

Angivelse om aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen resp. för övriga detaljer 
i grundkartan saknas. 

                      Angivelse om koordinatsystem i plan resp. höjd saknas. 
 

Kommentar: Planhandlingarna har justerats med aktualitetsdatum för grundkartan, 
fastighetsredovisningen, samt angivelse om koordinatsystem i plan och höjd.   
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Planbeskrivning 
Det är fastigheter utanför detaljplanområdet som har behov av vägen inom 
detaljplanen. Det ska framgå i planbeskrivningen att fastigheter utanför 
detaljplanen ska ingå i gemensamhetsanläggning för väg. 

Kommentar: Planhandlingarna har uppdaterats med att fastigheter utanför 
detaljplanen kan ingå i gemensamhetsanläggning för väg. 
 
Det saknas information i planebeskrivningen om att de blivande fastigheterna ska 
inträda i Lofsdalen ga:18 för väg. 

 
Kommentar: Planhandlingarna har uppdaterats med att de blivande fastigheterna 
ska ingå i Lofsdalen 18 för väg. 
 
Planbeskrivningen har uppdaterats med en beskrivning om 
gemensamhetsanläggningar. 

 
I planbeskrivningen anges att ett exploateringsavtal ska tecknas i senare skede. 
Det anges också att exploatören bland annat ska säkerställa funktionell väg fram 
till planområdet och upplåta mark för planens gemensamma ändamål. 
När avsikten är att teckna exploateringsavtal ska kommunen enligt 4 kap. 33 § 3 st. 
2 men. PBL redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att 
planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i 
planbeskrivningen. Detta ska enligt 5 kap. 13 § PBL göras redan i samrådsskedet. 
Lantmäteriet konstaterar att lagstiftaren har avsett att exploatörens samtliga 

åtaganden ska redovisas på en översiktlig nivå, men där det ändå ska gå att bedöma 
vad åtagandena innebär. Lantmäteriet bedömer att handlingarna i dess nuvarande 
skick inte är tillräckligt tydliga och behöver därför kompletteras. 
Redovisningen behöver enligt Lantmäteriets mening förbättras och vara mer 
konkret kring:vilka områden som avses för överlåtelser eller upplåtelser (helst 
redovisade på kartor) vilka fysiska anläggningar exploatören ska utföra och vilken 
standard de ska ha vilka olika kostnader som exploatören åtar sig att betala 
åtaganden om att betala eller inte kräva ersättningar tidplan för utbyggnad av de 
anläggningar som avtalet omfattar om exploatören ska ställa en säkerhet för 
åtaganden enligt avtalet ska exploatör bekosta flytt av skoterled?  Glöm inte att 
även redovisa konsekvenserna (se ovan). 

 
Eftersom redovisningen inte är så tydlig som krävs finns det inte någon möjlighet 
för Lantmäteriet att utföra sin lagstadgade uppgift att i samrådsskedet lämna råd i 
de fall avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6  kap. 40-42 §§ PBL. 
Använd gärna handboken ”Lantmäterimyndighetens roll i planeringsprocessen,  
Handbok 5 kap. 15 och 22 a §§ PBL” som stöd ang. lagstiftningens krav när ni 
kompletterar planhandlingarna. 
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Kommentar:  Planhandlingarna har uppdaterats med en redovisning över områden 
som avses för överlåtelser eller upplåtelser.  
 
Planhandlingarna har uppdaterats med en redovisning över vilka fysiska 
anläggningar exploatören ska utföra och vilken standard de ska ha.  

 
Planhandlingarna har uppdaterats med en redovisning över vilka olika kostnader 
som exploatören ska betala för.  
 

                      Anläggandet och tidsplanen för väg, regleras i exploateringsavtalet.  
 

Planhandlingarna har uppdaterats med att underhåll och dragning av skoterleden 
regleras i ett avtal mellan fastighetsägarna till Lofsdalen 5:7, 5:16 och 5:98 och 
Lofsdalsspår. 

 
Planhandlingarna har uppdaterats med konsekvenser i genomförandebeskrivningen.  

 
På sidan 27 behöver stycket om fastighetsbildning ses över. Det är mycket  
felaktigheter i texten. 

 
”En fastighetsreglering för att tillskapa fastigheter för bostadsbebyggelse och en 
gemensamhetsanläggning för gator, avfall och naturområden ska genomföras. 
Exploatören är ansvarig för denna fastighetsreglering och dess kostnader. Det är 
samma fastighetsägare till 5:98 och 5:100. Den del av 5:100 som tas i bruk som 
planområde föreslås avstyckas från 5:100 till 5:98.” 
 
Kommentar:  Texten i planbeskrivningen om fastighetsbildning, har setts över och   
korrigerats.  

Teknisk anläggning E står under både kvartersmark och allmänplatsmark i        
planbeskrivningen, se sidor 12 och 14. Se över detta. 
 
Kommentar: Planhandlingarna har korrigerats. Teknisk anläggning står endast under 
kvartersmark.   

Delar av planen som bör förbättras 

                              Plankarta 

På plankartan finns det inte angivet vilket utskriftsformat som ska användas för 
att den angivna skalan ska stämma. Plankartan saknar även angiven skala. 

Kommentar: Planhandlingarna har korrigerats med utskriftsformat och angiven 
skala.  
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Se över placering av rubrik för användningen NATUR så att den inte krockar 
med användningen GATA. 
 

                           
                             

Kommentar: Planhandlingarna har korrigerats så att användningen NATUR inte krockar      
med användningen GATA. 

 
Enligt planbeskrivningen ska en skoterled vara belägen inom NATUR- område. 
För att säkerställa att skoterleden ska vara belägen inom området bör 
användningen preciseras med skoterled. 
 
Kommentar: Skoterleden har flyttats utanför planområdet. Skötsel och underhåll 
av skoterleden kommer att regleras i ett avtal mellan berörda fastighetsägare   
och Lofsdalsspår. 

 
Översiktskartan i plankartan är nästintill oläsbar. Den bör inte redovisas med  
flyg-/satellitbild. 

 
Kommentar: Planhandlingarna har korrigerats med en tydligare översiktskarta.  

 
Planbeskrivning 
Det finns inte angivet i planhandlingarna vilken lagstiftning som används i 
planprocessen. Det bör även framgå vilken version av plan- och bygglagen (med 
hänvisning till SFS-nummer) som används vid handläggningen av detaljplanen. Med 
tanke på framtida digitalisering är det också bra om det anges vilka föreskrifter och 
allmänna råd som tillämpas i planarbetet. 

 
Kommentar: Planhandlingarna har uppdaterats med den lagstiftning som används i   
planprocessen.  Planhandlingarna har uppdaterats med den version av plan – och 
bygglagen som används vid handläggningen av detaljplanen, samt SFS-nummer. 
Planhandlingarna har uppdaterats med de föreskrifter och allmänna råd som gäller för 
planarbetet. 
  
Det bör framgå i planbeskrivningen om området är beläget inom 
verksamhetsområde för VA eller om utvidgning av verksamhetsområdet behöver 
ske. 
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Kommentar: Planhandlingarna har uppdaterats med information om att 
planområdet inte ligger inom verksamhetsområde för VA och att en utvidgning 
av verksamhetsområdet behöver ske.  
 
Hur ska avfallsanläggningen utformas? På sidan 12, 18 och 28 står det att 
avfallsanläggningen ska utgöras av sopbodar och på sidan 14 står det att 
avfallsanläggningen ska utgöras av underjordiskbehållare. Det är viktigt att 
fastighetsägare/exploatör vet vilket krav kommunen har satt på avfallsanläggningen. 

 
Kommentar: Planbeskrivningen har uppdaterats med enhetlig information att det är 
sopbodar som avses utgöra avfallsanläggningen.  

 
Det förefaller som att användningen avfallsanläggning (teknisk anläggning) kan 
komma att anses vara kvartersmark för annat än enskilt bebyggande (allmän 
kvartersmark). När det förekommer allmän kvartersmark i en plan bör kommunen i 
planbeskrivningen redovisa att det aktuella området bedöms vara allmän 
kvartersmark. Under konsekvenser bör en redovisning göras av att kommunen har 
rätt, respektive på anmodan av fastighetens ägare är skyldig, att lösa in området 
enligt 6 kap 13 § PBL respektive 14 kap 14 § PBL. Dessutom bör det redovisas hur 
kommunens rätt / skyldighet påverkas vid bygglov till förmån för enskild enligt 9 
kap 32 § PBL. 
Lantmäteriet vill påminna om att egenskapsbestämmelserna som gäller för all 
kvartersmark även gäller för kvartersmarken för avfallsanläggningen. 

 
Kommentar: Plankartan har förtydligats avseende vilka bestämmelser som gäller för 
allmän platsmark och vilka som gäller för kvartersmark.     

3. Räddningstjänsten 
 

Av handlingarna framgår att brandvatten tas direkt ur brandpost ca 1500 meter väster om 
planområdet och att ingen ny brandpost planeras inom området. Avståndet på 1500 meter 
är acceptabelt under förutsättning att brandposten ger minst 20 l/s, se även 
räddningstjänstens riktlinje för vatten till brandsläckning: 
https://www.rtjamtland.se/wp-content/uploads/2022/02/Riktlinjer-for-vatten-till- 
brandslackning.pdf 
 

Kommentar: Kommunen har säkerställt att det finns tillräcklig kapacitet och att 
avståndet till brandposten från planområdet inte frångår räddningstjänstens riktlinjer.  

 
Strategin för vattenförsörjning bygger också på att förutsättningarna för att köra  
skytteltrafik med tankbil är acceptabla. Det behöver bland annat finnas utrymme för att 
vända och ställa upp en tankbil även vid pågående insats och vinterväglag. Även vägens 
utformning behöver uppfylla kraven även vid vinterväglag med eventuella plogvallar, 
t.ex. gällande kurvradier. 
 
Kommentar: Vägens kurvor har en svängradie på nio meter, vilket är tillräckligt för att 
vända och ställa upp en tankbil, även vid vinterväglag. I områden som har planlagts som 

http://www.berg.se/
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NATUR i detaljplanen, finns plats för snöupplag. Vägen följer kommunens dokument 
”Riktlinjer för projektering och byggande av enskilda vägar” (2020-03-17).   
 
Det stämmer att inställelsetiden är upp till 10 min och det innebär att insatstiden (tiden  
från larm till dess att räddningstjänsten är på plats och kan påbörja en insats) är längre. 
Det betyder att det inte är möjligt att projektera för utrymning med hjälp av 
räddningstjänstens stegutrustning (utifrån underlaget verkar det inte heller vara aktuellt). 
 
Kommentar: Kommunen delar räddningstjänstens bedömning att det inte är aktuellt     
att projektera för utrymning med hjälp av räddningstjänstens stegutrustning, eftersom 
det i detaljplanen inte planeras för flerbostadshus. 
 

                      9. Fastighetsägare Lofsdalen 5:70 
 
 Som ägare av fastigheten Lofsdalen 5:70 har vi följande synpunkter. 
Vi har tidigare inkommit med yttrande gällande vägen, detta yttrande gällande  
byggnation av förrådsbyggnad för skotrar mm. 
Vi nämnde i detta yttrande att vägen som ligger nära placerad till vår fastighet skulle 
kunna vara en risk för sättningar i vår stuga som är placerad på natursten som grund. Vi 
fick då ingen återkoppling alls av denna skrivelse. 
 
Det som nu har märkts efter denna byggnation är att det går mer trafik med hjullastare 
och släpvagnstrafik på en väg som är under all kritik. Detta medför att vi har ett 
dammlager på fasader och fönster, för övrigt så känns tung trafik när de kör i alla hål 
som är i vägen. 
Ska det nu bli en rejäl ökning av trafiken då en utbyggnad av området med 14-15 tomter 
så motsätter vi oss denna lösning med befintlig väg in till området. 
Förslagsvis uppförs en ny väg in till detta område med placering i nordlig riktning ovan 
skotertält och från korsningen Hovärksvägen. 
Vi förväntar oss en återkoppling i detta ärende denna gång. 
 
Kommunen bedömer att fler anslutningar till Hovvärksvägen inte är önskvärt på grund 
av trafiksäkerhet och antalet korsningar. Speciellt när det redan finns en möjlig 
anslutning. Gator ska byggas ut enligt kommunens riktlinjer. Eventuella skador som 
uppstår utifrån exempelvis byggtrafik är något som hanteras mellan parterna och 
hanteras inte av detaljplanen. Exempelvis gemensamhetsanläggningen och 
fastighetsägare. 

 
10. Fastighetsägare Lofsdalen 5:16 och Lofsdalen 5:4 

 
I förslaget står det att den nya vägen från planområdet ansluter till Hoverksvägen. 
I förslaget står det också att det har liten påverkan på trafikmängden på Hoverksvägen. I 
plankartan framgår det att vägen från planområdet ansluter till Knutvallsvägen. 
Knutvallsvägen är en enskild väg, som idag betjänar fem fastigheter, permanentboende 
och fritidsboende och en industrifastighet/lager. 
 
 

http://www.berg.se/
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En anslutning av ytterligare 14 fastigheter skulle medföra en betydligt ökad belastning 
på Knutvallsvägen En trafikmängd som den vägen idag inte är dimensionerad för. Att 
genomföra en sådan anslutning skulle också med största sannolikhet kräva en 
lantmäteriförrättning. 

 
Vårt förslag är därför att man gör anslutningen till det nya planområdet direkt till 
Hoverksvägen via en ny väg över fastigheten Lofsdalen 5:4, detta kan antagligen ske via 
ett servitut. Har också noterat att Lofsdalen 5:70 och 5:71 blir berörda av den nya 
sträckningen av vatten och avlopp. 

 
Kommentar: Vägen är redan idag planerad som lokalgata. Tillkomsten av 14 
småhustomter kommer innebära en ökning av trafikrörelser. Kommunen bedömer denna 
ökning som liten och acceptabel. I en lantmäteriförrättning kommer dessa att ingå i en 
gemensamhetsanläggning för vägen precis som yttrandet beskriver och därmed vara 
med och finansiera en stor del av underhållet. Den del av Knutvallsvägen som går upp 
till planområdet är detaljplanerad som LOKALGATA. Eftersom vägen är avsedd för 
väg, är det den mest ändamålsenliga anslutningen som angöring till planområdet. 
Skulle skador uppkomma på vägen till följd av den ökade trafikmängden på vägen, 
avgörs detta i ett framtida civilrättsligt mål. Med dagens trafikmängd på 
Knutvallsvägen, innebär utbyggnaden av planområdet en ökning av trafikmängden, 
jämfört med dagens trafikmängd. 
 
11. Samfällighetsföreningen Gemensamhetsanläggningen 18 i Lofsdalen 
                        
Ordföranden önskar att kommunen i samrådshandlingarna skriver in att kommunen blir 
betalningsskyldig för att använda Hovärksvägen/ingå i samfälligheten.  
 
Kommentar:  Inom planområdet finns ingen kommunal mark. Eventuella kostnader 
kring befintliga och nya gemensamhetsanläggningar hanteras av lantmäteriet. 
 
Genomförda ändringar i planhandlingarna: 
 
Planbeskrivning: 
 
Planhandlingarna har uppdaterats till att motsvara den senaste förvaltningscykeln (3) 
i miljökvalitetsnormerna.  
 
Planhandlingarna har förtydligats gällande att MKN för näringsämnen kommer 
att erhållas.  
 
Planhandlingarna har förtydligats avseeende strandskyddet. 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. 
 
 

http://www.berg.se/
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Planhandlingarna kompletteras med skyddsåtgärder som ska ske i byggskedet, för att   
minimera eller undvika påverkan på miljön. 
Planhandlingarna har uppdaterats med en uppdaterad geoteknisk utredning, som visar 
på att en fördjupad geohydrologisk undersökning inte är nödvändig.   
 
Planhandlingarna har förtydligats gällande stabiliteten i planområdet för byggnation 
av hus och vägar. Planhandlingarna har förtydligats gällande behov och åtgärder 
kopplat mot skred och dagvattenflöden för vägen.  

   
Planhandlingarna har justerats med förtydligande om kapacitet i avloppsverket. 
 
Planhandlingarna har justerats med ett förtydligande om att området ligger inom      
verksamhetsområde för VA.  
 
Planhandlingarna har uppdaterats med en redovisning över områden som avses för   
överlåtelser eller upplåtelser.  

 
Planhandlingarna har uppdaterats med en redovisning över vilka fysiska    
anläggningar exploatören ska utföra och vilken standard de ska ha.  
 
Planhandlingarna har uppdaterats med en redovisning över vilka olika kostnader    
som exploatören åtar sig att betala, eller inte kommer att kräva ersättningar för. 
 
Planhandlingarna har uppdaterats med konsekvenser i genomförandebeskrivningen. 
 
Planhandlingarna har uppdaterats med att underhåll och dragning av skoterleden  
regleras i ett avtal mellan berörda fastighetsägare och Lofsdalsspår. 
 
Planhandlingarna har setts över och korrigerats avseende fastighetsbildning. 
 
Planhandlingarna har uppdaterats med den lagstiftning som används i planprocessen.  
Planhandlingarna har uppdaterats med den version av plan – och bygglagen som 
används vid handläggningen av detaljplanen, samt SFS-nummer. Planhandlingarna har 
uppdaterats med de föreskrifter och allmänna råd som gäller för planarbetet.  
 
Planhandlingarna har uppdaterats med information om att planområdet inte ligger inom 
verksamhetsområde för VA och att en utvidgning av verksamhetsområdet behöver ske.  
 
Planhandlingarna har uppdaterats med enhetlig information om att avfallsanläggningen 
ska utgöras av sopbodar eller underjordsbehållare. 
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Planhandlingarna har säkerställt att det finns tillräcklig kapacitet och att avståndet till   
brandposten från planområdet inte frångår räddningstjänstens riktlinjer.  
 
Plankartan: 
 
Planhandlingarna har förtydligats så att det tydligare framgår vilka bestämmelser som 
gäller för allmän platsmark och vilka som gäller för kvartersmark.  

 
Planhandlingarna har korrigerats med en tydligare översiktskarta. 
 
Planhandlingarna har förtydligats så att det tydligare framgår vilka bestämmelser som 
gäller för allmän platsmark och vilka som gäller för kvartersmark.  
 
Planhandlingarna har korrigerats med utskriftsformat och angiven skala. 

 
Planhandlingarna har korrigerats så att användningen NATUR inte krockar med 
användningen GATA. 
 
Planhandlingarna har uppdaterats så att Teknisk anläggning endast står under     
kvartersmark.   

Planhandlingarna har uppdaterats så att strandskyddet inte längre är upphävt på allmän 
platsmark NATUR.  
 
Planhandlingarna har uppdaterats med egenskapsbestämmelsen a4 som har ersatt 
egenskapsbestämmelsen a1. Denna gäller inom all kvartersmark för bostäder. 
 
Planhandlingarna har uppdaterats med borttagna egenskapslinjerna som har ersatts av  
illustrationslinjer.   
 
Planhandlingarna har uppdaterats med genomförandetid i plankartan. 

 
Planhandlingarna har justerats med aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen och för  
grundkartan, samt med aktuellt koordinatsystem i höjd och i plan. 
 

Planhandlingarna har uppdaterats med information om att vägens kurvor har en 
svängradie på nio meter, vilket är tillräckligt för att vända och ställa upp en tankbil, även 
vid vinterväglag. I områden som har planlagts som NATUR i detaljplanen, finns plats för 
snöupplag. Vägen följer kommunens dokument ”Riktlinjer för projektering och byggande 
av enskilda vägar” (2020-03-17).   
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Synpunkter som inte har blivit tillgodosedda i samrådet.  
 
Fastighetsägare till Lofsdalen 5:70 har kvarstående synpunkter avseende att alternativt dra 
om vägen till planområdet norrifrån. 
 
Fastighetsägare till Lofsdalen 5:16 och Lofsdalen 5:4 har kvarstående synpunkter 
avseende att alternativt dra en ny anslutningsväg direkt över fastigheten Lofsdalen 5:4. 
 
Fastighetsägare har kvarstående synpunkter om att de vill att kommunen ska bli 
betalningsskyldig för att använda Hovärksvägen/ingå i samfälligheten.  

 
Samrådsredogörelsen är sammanställd av: 
 
Katrina Ekelund  
Planingenjör 
Miljö- och byggavdelningen 
Berg och Härjedalens kommun 
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