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INLEDNING 

Vad är en detaljplan? 

Detaljplanen redovisar hur, vad och var man får bygga exempelvis 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      (planprogram)    Samråd   Granskning      Antagande    Lagakraft 

I arbetet med att ta fram ett förslag till detaljplan för detta område tillämpas efter samrådet 
planprocessen enligt utökat förfarande. Samrådet syftar till att samla in information, önskemål 
och synpunkter som berör planförslaget i ett tidigt skede i detaljplanearbetet. Under samrådet 
ska kommunen redovisa ett förslag till detaljplan, skälen för förslaget och det 
planeringsunderlag som har betydelse för detaljplaneförslaget samt hur kommunen avser 
handlägga förslaget. Efter att planförslaget har varit ute på samråd och ändrats efter inkomna 
synpunkter ska planförslaget, innan det kan antas av kommunen, vara tillgängligt för 
granskning. Ett beslut att anta en detaljplan vinner laga kraft tidigast tre veckor efter att 
beslutet har tillkännagetts på kommunens anslagstavla. 

PLANHANDLINGAR 

Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser och planbeskrivning med 
genomförandefrågor. Därtill finns grundkarta, illustrationsmaterial, geoteknisk utredning och 
fastighetsförteckning.  

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planens syfte är möjliggöra etablerandet av en aktivitetshall i Vemdalen by. Härefter omnämns 
aktivitetshallen som ”Vemdalen Arena”. Syftet med planen är även göra ny bostadsbebyggelse 
möjlig utifrån nu gällande förhållanden. Vemdalen Arena planeras ha en storlek om cirka 5 000 
m2 med en invändig höjd som möjliggör att flera olika typer av sporter/aktiviteter kan husera i 
byggnaden. I anslutning till byggnaden syftar planen till att det ska vara möjligt att använda 
marken för utomhusaktiviteter såsom ”pump-track”, skateboardramp eller liknande. Planens 
bostadsmark är sedan tidigare planlagd för detta ändamål, men planförslaget syftar till att 
möjliggöra bebyggelse och fastighetsindelning som överensstämmer med nu gällande 
förhållanden och förutsättningarna som råder då Vemdalen Arena är uppförd. Planen är flexibel 
vad gäller området för besöksanläggningar vilket innebär att förslaget öppnar upp för olika 
lösningar vid kommande projektering. 
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PLANDATA OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Planområdet är beläget centralt i Vemdalen by och utgörs av Vemdalens Kyrkby (VK) 32:16, 
32:57 och 32:60. Översikt över området kan ses i karta 1.  

Karta 1. Visar planområdets avgränsning 

Fastigheterna inom planområdet är idag obebyggda med undantag för en komplementbyggnad 
som är inom VK 32:57. Förpackningsindustrin (FTI) har avfallsbehållare i området. Det finns en 
skoterled som löper i nordvästlig riktning från där behållarna idag är placerade. Skoterleden 
ingår i det större sammanhängande stråket av leder i Vemdalen. Leden kommer att ledas om 
inom planområdet då planen genomförs.  

VK 32:60 ägs av ett bolag, ett bolag är ägare enligt köp till 32:16 och 32:57 medan Härjedalens 
kommun för tillfället är lagfaren ägare till dessa.  

Bild 1. Visar vy över området fotograferat strax söder om Åsgatan 
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Översiktsplan 

Planförslaget bedöms vara förenlig med principerna i kommunens översiktsplan (ÖP), antagen 
2020-06-22, om att förtätningar eller förändringar inom befintlig bebyggelsestruktur får prövas 
i detaljplan.  

Detaljplan 

Fastigheterna inom planområdet ingår i sin helhet detaljplan av 23-VEM-1089 förutom 
Vemdalens Kyrkby 32:57 som omfattas av 2361-P89/53. Genomförandetiden för planerna har 
löpt ut. Tillåten användning enligt gällande planer är bostäder, bostäder, handel och kontor 
samt bostäder och industri. Gatumarken enligt planen har inte blivit utbyggd. I bild 2 och 3 visas 
utsnitt från gällande planer. 

Bild 2. Visar utsnitt från plan 23-VEM-1089 

Bild 3. Visar utsnitt från plan 2361-P89/53 

Planprogram 

Särskilt planprogram har inte bedömts nödvändigt med anledning av de frågor som behöver 
hanteras i detaljplanen.  

Kommunala beslut i övrigt 

2020-02-13 i Mbn § 22, Dnr 2019-1206, beslutade Miljö- och byggnämnden att lämna positivt 
planbesked på fastigheterna Vemdalens Kyrkby 32:16, 32:57 och 32:60 för att utreda 
möjligheterna för byggnation av sporthall med mera. Ärendet handlades till och med 
samrådet genom ett utökat förfarande i enlighet med PBL uppdaterad till och med SFS 
2020:603, eftersom ärendet anses vara av betydande intresse för allmänheten.
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AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 

Riksintressen (3 kap) 

Det saknas riksintressen införda med stöd av MB 3 kap inom planområdet. Länsväg 315 finns 
öster om planområdet och omfattas av riksintresse för kommunikationer enligt MB 3:8. 
Planförslaget bedöms inte påverka detta riksintresse negativt.  

Riksintressen (4 kap) 

Planområdet är i delar inom riksintresse för rörligt friluftsliv enligt MB 4:2, Fjällvärlden i 
Jämtlands län. Planförslaget bedöms inte påverka detta riksintresse negativt. 

Miljökvalitetsnormer (5 kap) 

Enligt PBL 2:10 ska miljökvalitetsnormerna i MB 5 kap. eller i föreskrifter som har meddelats 
med stöd av kapitlet följas vid planläggning. 

Sex förordningar om miljökvalitetsnormer finns idag: 

• SFS 2010:1341 Havsmiljöförordning

• SFS 2010:477 Luftkvalitetsförordning

• SFS 2008:218 Badvattenförordning

• SFS 2004:675 Förordning om omgivningsbuller

• SFS 2004:660 Förordning om förvaltning av kvaliteten på vattenmiljön

• SFS 2001:554 Förordning om miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten

Det finns även ett flertal olika föreskrifter där bedömningsgrunderna för 
miljökvalitetsnormerna är rättsligt reglerade, däribland Havs- och vattenmyndighetens 
föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten. 

I MB 5:2 1 st 1 p återges de normer som har karaktären av gränsvärdesnormer. Innebörden av 
detta är att vissa värden inte får överskridas eller underskridas efter en viss tidpunkt. För 
luftkvalitén regleras detta närmare i luftkvalitetsförordningen.   

I MB 5:4 1 st finns ett försämringsförbud som innebär att verksamheten inte får försämra 
vattenmiljön på ett otillåtet sätt. Enligt samma paragraf får även uppnåendet av rätt 
vattenkvalitet inte äventyras. Med rätt kvalitet menas den status som ska uppnås enligt 
ramdirektivet för vatten (direktiv 2000/60/EG) avseende status eller potential. Följande 
benämningar om rätt kvalitet finns: god ekologisk ytvattenstatus, god kemisk ytvattenstatus, 
god ekologisk potential, god kemisk grundvattenstatus och god kvantitativ grundvattenstatus. 

Nedan redovisas planförslaget i relation till de miljökvalitetsnormer som är relevanta för 
genomförandet.  
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Huvudavrinningsområdet är Ljusnan enligt Vatteninformationsystem Sverige, härefter VISS. 
Delavrinningsområdet är Mynnar i Veman som finns drygt 150 meter öster om planområdet. 
Vattenförekomsten Norr-Veman SE693125-140148), ligger cirka 350 meter öster om 
planområdet. Gällande statusklassning för Norr-Veman så har den otillfredsställande ekologisk 
status och den uppnår ej god kemisk status. Tillkomst/härkomst är naturlig. Ekologisk status 
bedöms utifrån relevanta biologiska kvalitetsfaktorer enligt sämst avgör principen. Det är den 
biologiska kvalitetsfaktorn bottenfauna, som avgör den ekologiska statusen till 
otillfredsställande.  

Kemisk status utan överallt överskridande ämnen (kvicksilver och polybromerade difenyletrar) 
har inte fastställts. Relaterade miljöproblem/påverkanskällor utgörs av miljögifter (kvicksilver 
m.fl.), försurning (svavel), flödesförändringar och morfologiska förändringar och kontinuitet 
(markavvattningsföretag vandringshinder för organismer).  

Miljökvalitetsnormerna för vattenförekomsten är beslutade till att god ekologisk status ska 
uppfyllas till 2021. Förslag till ny miljökvalitetsnorm är god ekologisk status med tidsfrist 2027. 
Tidsfrist gäller till 2027 med skälet att det inte är tekniskt möjligt att nå god status tidigare.  

God kemisk ytvattenstatus saknar tidsfrist för uppfyllande. För kvicksilver och 
kvicksilverföreningar finns ett generellt sänkt krav, vilket innebär att Sverige inte kommer att 
nå miljökvalitetsnormen god kemisk ytvattenstatus för kvicksilver. Dock ska halterna av 
kvicksilver inte öka. 

Planområdet ligger inom grundvattenförekomsten Vemdalen-Glissjöberg (SE690743-449741) 
som utgörs av en sand- och grusförekomst. Förekomsten klassas med god kemisk status samt 
god kvantitativ status.  

Med hänsyn till planens läge, dess tillåtna användning samt planerad dagvattenhantering,  
bedöms ett genomförande av denna inte negativt påverka arbetet med uppnåendet av 
miljökvalitetsnormerna. Principer om dagvattenhantering redovisas längre fram i 
planbeskrivning. 

Skyddade områden (7 kap) 

Biotopskydd 

Inom område för planens bostadsfastigheter finns ett stenröse, beläget vid ett par större träd. 
Röset är registrerat som övrig kulturhistorisk lämning (se längre fram i beskrivningen gällande 
detta). Bild på stenröset visas här nedan i bild 4 och 5. Kommunen bedömer att stenröset inte 
omfattas av det generella biotopskyddet. Bedömningen grundar sig i att röset är övervuxet av 
vegetation och inte har sådan betydelse för landskapsbilden som odlingsrösen som kan ses på 
en mer öppen yta. Området för röset har i modern tid använts för avlämning av diverse 
byggnadsmaterial. Sammantaget bedömer kommunen att röset inte besitter de kvalitéer som 
avses skyddas genom det generella biotopskyddet. Om Länsstyrelsen i Jämtlands län skulle vara 
av annan uppfattning under planens samråd välkomnas deras bedömning och tolkning i frågan.   
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Bild 4. Stenröset i området 

  

Bild 5. Stenröset i området 

Miljökonsekvenser 

Planens genomförande bedöms inte medföra någon betydande miljöpåverkan. Planen bedöms 
därför inte föranleda behov av miljöbedömning. En särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
har således inte bedömts vara nödvändig. Undersökningen görs i ett särskilt avsnitt i 
planbeskrivningen.  
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur 

Mark och vegetation 

Fastigheterna inom planområdet är obebyggda och utgörs med undantag för området med 
avfallsbehållare av gräsmark, se bild 6-11. Marken saknar tydlig användning idag med undantag 
för den mindre del av området som upptas av skoterled under vintertid. Historiskt så har det 
troligtvis bedrivits visst jordbruk på platsen precis som det har gjorts inom stora delar av 
samhället. Marken präglas av gräsvegetation med typisk växtlighet som brukar återfinnas i 
sådana här områden såsom smörblomma, hundkex och övrig gräsväxtlighet. 

 

Bild 6. Fotografi från planområdet, vy mot norr 

 

Bild 7. Fotografi från planområdet inom ungefärligt område för bostadsfastigheterna och där 
röset finns 
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Bild 8. Visar befintligt område för FTI beläget på Vemdalens Kyrkby 32:57 

 

Bild 9. Vy över området fotograferat strax söder om Åsgatan 

 

Bild 10. Vy över området fotograferat strax söder om Åsgatan 
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Bild 11. Visar området med vy från Vemdalens Kyrkby 32:57 

Vid en genomförd plan så kommer området att exploateras i enlighet med planen där det blir 
hårdgjorda ytor för parkering i söder ända mot aktivitetshallen. För den nya VA-sträckningen 
kommer viss vegetation behöva tas ned. Området norr om hallen (aktivitetsområdet) kommer 
inte att hårdgöras i samma omfattning eftersom den marken inte ska användas för större 
bebyggelse, vägar eller parkering utan för uteaktiviteter. Marken i området är flack vilket 
gynnar för en exploatering som innebär mindre schakt och fyll jämfört med ett kuperat område.  

Övrig kulturhistorisk lämning 

I området för planens bostadsfastigheter finns som tidigare nämnts ett stenröse. Röset finns 
upptaget av Riksantikvarieämbetets (RAÄ) kulturmiljöregister under RAÄ-nummer: Vemdalen 
173 (L1945:8890 Röjningsröse). Den antikvariska bedömningen i beskrivningen till fyndet är att 
stenröset utgör en övrig kulturhistorisk lämning vilket innebär att den inte omfattas av reglerna 
i kulturmiljölag (1988:950) 2 kap. De allmänna hänsynreglerna i MB 2 kap gäller dock fullt ut, 
vilket innebär att försiktighetsmått bland annat ska vidtas om röset flyttas.  

Geotekniska förhållanden 

Inom ramen för planarbetet så har en geoteknisk undersökning och en radonundersökning 
gjorts inom området där aktivitetshallen avses uppföras. Undersökningarna är utförda av WSP 
Samhällsbyggnad dat. 2021-01-31. Utredningen i sin helhet bifogas planförslaget medan det 
här nedan visas utdrag från denna.  

Under växtlighet och ytlig mulljord består det översta lagret i området av friktionsmaterial av 
främst sten, grus och sand. I ett av borrhålen (20W01) återfinns ett lager sand mellan 0,3-1,0 
meter som efterföljs av ovan nämnda friktionsmaterial. Sonderingar har drivits till mellan  
1,6-3,8 meter, där stopp har erhållits. Friktionsjorden går från i huvudsak fast till mycket fast 
relativ fasthet mot djupet. Enligt SGU:s jorddjupskarta återfinns bergöverytan på mellan 18-29 
meter i området. 
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Grundvattennivån har inte nåtts i de utförda sonderingarna eller provtagningarna. Utifrån 
SGU:s brunnsregister går det att utläsa från tre brunnar inom rimlig närhet att grundvattnet 
bör ligga ca 10-11 meter under markytan. 

Stabiliteten för området bedöms som betryggande.  

Provtagningarna för radon har visat på lågradonmark där inga radonskyddande åtgärder 
behöver vidtas. Radonförekomst kan dock variera från område till område. 

Planerade byggnationer rekommenderas att grundläggas med grundsulor eller plattor på ett 
dränerande och kapillärbrytande lager av packad fyllning av krossmaterial. Grundläggning får 
inte ske på tjälad jord. 

All mulljord ska schaktas bort innan grundläggning sker. Innan grundläggning sker ska en 
schaktbottenbesiktning utföras av en geotekniker för att verifiera resultaten från denna 
översiktliga undersökning. 

I samband med främst transporter men eventuellt också schakt och packningsarbeten mm, kan 
närliggande vägar, byggnader och anläggningar påverkas. Innan grundläggningsarbetena sker 
bör en riskanalys utföras för närliggande byggnader, vägar och andra konstruktioner med 
avseende på planerade arbeten och transporter. Dessa restriktioner, kontrollåtgärder och 
gränsvärden gäller med hänsyn till sättningsrisker, vibrationer och buller. 

Dagvattenhantering 

Vid en exploatering förändras dagvattnets avrinningsmönster med avseende på både flödes- 
och föroreningssituation. Detta eftersom en förändrad markanvändning från exempelvis 
vegetationsytor till hårdgjorda ytor skapar en högre föroreningstransport och plötsligare 
flödestoppar. Den nya strukturen med uppförande av byggnader, vägar, parkeringsytor och en 
ny höjdsättning bidrar också till att dagvattnet tar nya avrinningsvägar jämfört med 
nulägessituationen.  

Dagvattenflödet kan på sin väg orsaka problem som dämning, översvämning och 
erosionsskador. Det kan även utgöra en miljörisk eftersom föroreningar och sediment riskerar 
att följa med dagvattnet ut till Norr-Veman. 

Den aktuella planen har omkringliggande befintlig bebyggelse. Marken är väldigt flack men de 
små nivåskillnaderna ger en antydan till att nuvarande avrinningen främst sker i sydlig riktning. 
Det flacka området talar för uppsamling i gallerbrunnar i lågpunkter. Markanvändningen består 
i dagsläget främst av vegetationsytor men också enstaka byggnader och en grusad köryta. 
Efterläget kommer bli betydligt mer hårdgjort och flödena ska också ta höjd för en förväntad 
klimatförändring.  

Följande målsättningar bör gälla för dagvattenhanteringen i den aktuella planen: 

• Sträva efter en robust dagvattenhantering (exempelvis översilning och möjliggöra 
infiltration). 
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• Minimera risken för sedimenttransport i både bygg- och driftskede. 

• Minimera föroreningstransporten med hänsyn till områdets recipient.  

• Minimera flödesökningen mellan nuläge och efterläge.  

• Dimensioneringsförutsättningar enligt Svenskt Vatten P110 och klimatfaktorn 1,25.  

• Dagvattenåtgärder som vidtas ska vara tekniskt och ekonomiskt rimliga sett till planens 
förutsättningar. 

• Säker avledning av dagvatten, både vid dimensionerande regn och vid en 
skyfallssituation. 

Med bakgrund av ovanstående är det viktigt att det planeras för planens dagvattenåtgärder i 
ett så tidigt skede som möjligt och att dessa också implementeras. Detta för att uppnå en god 
dagvattenhantering för den aktuella planen utan att omkringliggande områden riskerar att 
påverkas negativt. 

Preliminära dagvattenåtgärder för den aktuella planen kan exempelvis vara: 

• Materialval. Att välja grus framför asfalt och uppmuntra till grönytor. 

• Planerad höjdsättning för att ej tillskapa instängda lågpunkter, skydda byggnader och 
anläggningar och nå de föreslagna dagvattenåtgärderna. Planerad höjdsättning gäller 
både för dimensionerande regn och för skyfall. 

• Fördröjningsmagasin med erforderlig fördröjningsvolym för att kompensera för de ökade 
flödena mellan nuläge och efterläge. Området delas med fördel in i åtminstone två 
delområden eftersom aktivitetshallen till viss del fungerar som en avdelare för 
planområdet. 

• Robusta enkla lösningar där detta är möjligt. Detta genom att möjliggöra för infiltration, 
utkastare från hus och översilning över vegetationsytor. 

• Åtgärder ska ha funktion både för ett flödes- och föroreningsperspektiv. 

• Åtgärder vid byggskede. Exempelvis avsedimentera vid länshållning. 

• Snöupplag. Om snön ska läggas upp inom planen kan anvisade platser för detta tas fram. 
Detta sker förslagsvis på grönytor.  

Föreslagna åtgärder ska detaljstuderas i det fortsatta arbetet när övriga detaljer såsom slutlig 
markanvändning, placeringar av byggnader, takbrytningar samt höjdsättning tagit form.   
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Miljöförhållanden 

Förorenad mark 

Det har inte påträffats några fall där förorening av marken har skett. Med tanke på den 
markanvändning som har varit på platsen finns det inte heller några indikationer på 
markförorening. 

Radon 

Provtagningarna som har gjorts i den geotekniska undersökningen visar på lågradonmark. På 
sådan mark behöver inga radonskyddande åtgärder vidtas. 

Risk och säkerhet  

Risk för olyckor 

Det bedöms saknas riskkällor i området och dess omedelbara närhet. Bensinmacken är cirka 90 
meter från det mest södra området som är byggbart enligt plan (det vill säga mark som inte är 
punktprickad). Angöring med bil till planområdet sker via Länsväg 315 vidare in på lokalgatan 
Åsgatan. Tillåten hastighet på väg 315 i berörd del och Åsgatan är 50 km/h.  

Trottoaren som löper parallellt med väg 315 slutar i korsningen med Åsgatan vid parkeringen 
till Centrumhuset på Vemdalens Kyrkby 32:18. Det finns därmed begränsade möjligheter att ta 
sig till området via fots. 

Två infarter till planområdet från Åsgatan avses anläggas för att åstadkomma en god lösning 
för hämtning av avfall som sker genom tung transport.    

Sammantaget bedöms planförslaget kunna genomföras utan att det skulle föranleda fara för 
människors hälsa eller säkerhet.  

Störningar  

Buller och luft  

Omkring planområdet finns viss bebyggelse, vägar, skoterleder med mera som kan upplevas 
skapa visst buller. Hastighetsbegränsningen för Länsväg 315 är vid planområdet 50 km/h.  

En bullerberäkning har gjorts genom att uppgifter från området såsom tillåten väghastighet, 
vägens lutning, avstånd till möjlig bostadsbebyggelse från Länsväg 315 och markens 
beskaffenhet vad gäller ljudabsorption har använts som indata i ett bullerberäkningsprogram. 
Övriga uppgifter för att kunna beräkna bullret har inhämtats från Trafikverket, såsom 
årsdygnsmedeltrafiken för personbilar och den sedvanliga andelen tung transport i förhållande 
till ÅDT för bilfordon. Resultatet från beräkningen är att den ekvivalenta ljudnivån vid fasad är 
47 dBA och den maximala ljudnivån är 69 dBA. Det innebär att gällande värden i förordning 
(2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader innehålls i hela planområdet. 

En genomförd plan bedöms inte medföra olägenheter i form av luftföroreningar eller sanitära 
problem. Området för FTI kommer att omlokaliseras inom planområdet. Ytan kommer att vara 
utformad så att den klarar Förpackningsindustrins krav. Exploateringen innebär att betydligt 
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fler kommer att besöka området eftersom den nu får en användning som är riktad mot 
allmänheten. Trafikökningen i området som är att vänta vid en genomförd plan bedöms dock 
inte vara av sådan art att det innebär betydande olägenhet.  

Gator, trafik och tillgänglighet  

Räddningstjänstens insatstid och tillgänglighet  

Räddningstjänststationen är belägen i den sydvästra delen av Vemdalen, utmed väg 315. 
Insatstiden till planområdet är cirka 10 minuter.  

Närmaste brandpost på det kommunala vattenledningsnätet är 150 meter öster om 
planområdet. 

Angöring, parkering och utfarter 
Planområdet angörs från Åsgatan. Två infarter avses anläggas för att främja tillgängligheten för 
renhållningsfordonen men även för övrig trafik.  

Planens bostadsfastigheter angörs via parkeringen till Vemdalen Arena som sedan mynnar ut i 
en egen infartsväg till fastigheterna. Infartsvägen ska utformas på sådant sätt att den klarar 
trafik från renhållningsfordon vad gäller fordonens svängradier med mera. I slutet av 
infartsvägen finns det utrymme för en vändplats som klarar vändning för renhållningsfordon. 

På illustrationskartan finns drygt 100 parkeringsplatser utlagda för aktivitetshallens ändamål. 
Det bedöms därmed finnas tillräckligt med plats för att anordna lämpliga parkeringar. 
Bilparkeringsplats för personer med nedsatt rörelse- eller orienteringsförmåga inryms inom 
tillåtligt avstånd från entrén. Parkering för bostadsfastigheterna sker inom den egna 
fastigheten.  

Planen öppnar upp för olika lösningar vilket innebär att närmare utformning av angöring, 
parkering och utfarter för bestämmas vid kommande projektering av området.  
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BEBYGGELSE OCH MARKANVÄNDNING 

Genom plankartan reglerar kommunen den tillåtna markanvändningen och vilka egenskaper 
denna ska ha. Här nedan förklaras planens bestämmelser och dess bakomliggande syfte. 

Markanvändning, egenskapsbestämmelser och administrativa bestämmelser 

Markanvändning  
På Vemdalens Kyrkby 32:16, 32:57 samt mindre del av 32:60 är marken planlagd som 
kvartersmark för besöksanläggningar (R). Den här marken är avsedd att användas för Vemdalen 
Arenas ändamål med aktivitetshall och möjliga utomhusaktiviteter exempelvis mindre 
cykelbana. Användningen R tillåter i sin tur olika användningsformer och används för all 
besöksintensiv verksamhet. Av Boverket följer att det kan till exempel handla om idrotts- och 
sportanläggningar och byggnader för kulturella eller religiösa ändamål. Användningen är bred 
då gränserna mellan sådana verksamheter ofta är flytande, samtidigt som de har liknande 
behov och krav på kommunikationer och tillgänglighet. I användningen ingår även sådant som 
kan ses som komplement till besöksanläggningen. Det kan till exempel vara mindre butiker, 
restauranger, servicehus, verkstäder, garage, parkering och lekplats. 

På Vemdalens Kyrkby 32:60 som är inom planförslaget samt mindre del av 32:16 är marken 
planlagd som kvartersmark för bostäder (B). Planen möjliggör att två bostadsfastigheter kan 
bildas i området. Av Boverket framgår att med användningen Bostäder avses boende med 
varaktig karaktär. I användningen ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av 
kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder. Även gruppbostäder, 
träningsbostäder och liknande typer av boenden som innefattar viss omsorg kan ingå, om inte 
vårdinslaget är för stort. I användningen ingår också bostadskomplement av olika slag. 
Bostadskomplement kan ligga i eller i anslutning till bostaden och är sådant som är till för de 
boendes behov. Det kan till exempel vara garage, parkering, tvättstuga, gäststuga eller 
gästlägenhet, växthus, lekplats och miljöhus för flerbostadshus. Även förskola i begränsad 
omfattning som är inrymd i ett flerbostadshus kan betraktas som bostadskomplement. 

För att ge planstöd till den omlokalisering av FTI:n som behövs för att genomföra planen finns 
kombinationsanvändningen E1R som innebär att marken får användas till avfalls- och 
besöksanläggning. Kombinationsanvändningen används för att ge tillåtlighet för 
aktivitetshallens ändamål i de fall ändrade förhållanden skulle inträffa såsom om FTI:n 
omlokaliseras till en annan plats i Vemdalen. Om så sker finns det därmed möjlighet att använda 
marken för någon typ av utomhusaktivitet.  

Åsgatan är planlagd som gata med enskilt huvudmannaskap (GATA1) precis som den är idag. 

Egenskapsbestämmelser 
Inom användning R finns följande egenskapsbestämmelser inom det område där 
aktivitetshallen (Vemdalen Arena) ska uppföras. Det finns en bestämmelse som reglerar hur 
hög byggnaden får vara genom högsta nockhöjd. Enligt bestämmelsen får bebyggelsen ha en 
nockhöjd om 13 meter. Nockhöjden är anpassad utifrån den höjd som behövs för att 
åstadkomma en funktionsenlig aktivitetshall. Bestämmelsen e1 reglerar den högst tillåtna 
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byggnadsarean som enligt densamma är 5 000 m2. Den tillåtna byggnadsarean är anpassad 
utifrån de funktioner som aktivitetshallen avses inrymmas. Utformningen av byggnaden är 
ännu inte fastlagd, men utifrån de principskisser som har framtagits så är det en sådan yta som 
erfordras för att möjliggöra en aktivitetshall med det utbud som avses såsom gym, idrottshall 
och padel med mera. Bestämmelsen om minsta fastighetsstorlek innebär att det enbart går att 
bilda en ”aktivitetsfastighet”, se bestämmelsen d2. För att säkerställa en god 
dagvattenhantering i området så finns det även en bestämmelse om att dagvattenmagasin (n4) 
ska finnas inom planens byggbara område för aktivitetshall.   
 
Söder om det byggbara området för aktivitetshallen finns egenskapsbestämmelser som 
säkerställer att infart till planens bostadsfastigheter i norr ska finnas (n1), område för parkering 
(n2) där ytan är tillräckligt stor för cirka 100 bilparkeringsplatser och bestämmelse om att 
dagvattenmagasin ska finnas (n4). Infarten till bostadsfastigheterna (n1) ska utformas på sådant 
sätt att den klarar trafik från renhållningsfordon vad gäller fordonens svängradier med mera. 
 
Utformningen av hallen utreds för tillfället och är därmed inte fastlagd. Planen öppnar upp för 
olika utformningsval vad gäller utbredning och volym. I bilderna 12-15 här nedan redovisas dock 
ett möjligt alternativ. 
 

 
Bild 12. Möjlig utformning av aktivitetshallen. Källa: Mondo Arkitekter AB 

 
Bild 13. Möjlig utformning av aktivitetshallen. Källa: Mondo Arkitekter AB 
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Bild 14. Möjlig utformning av aktivitetshallen. Källa: Mondo Arkitekter AB 

 

Bild 15. Perspektivbild. Källa: Mondo Arkitekter AB 

Norr om det byggbara området för aktivitetshallen så är marken avsedd att användas för 
utomhusaktiviteter inom ramen för användningen R. Vilka typer av utomhusaktiviteter det blir 
fråga om är inte fastlagt utan planen öppnar upp för olika alternativ. Något som kan bli aktuellt 
är cykelbana. Bestämmelsen e2 har införts för att möjliggöra enklare bebyggelse i området 
såsom klubbstuga, omklädningsrum eller liknande. Enligt bestämmelsen så är den högsta 
byggnadsarean i berört område 250 m2. Högsta tillåtna nockhöjd är 6 meter.      
 
Planens bostadsfastigheter har bestämmelser om den högst tillåten byggnadsarea per fastighet 
(e3), antalet lägenheter per fastighet (v2), tillåten takvinkel (e4), bebyggelsens avstånd till 
fastighetsgräns (p1) och minsta fastighetsstorlek (d1). Bestämmelserna är anpassade utifrån vad 
som skulle vara lämplig bebyggelse på fastigheten och som samtidigt möjliggör ett gott 
nyttjande av marken. Den tillåtna byggnadsarean enligt e3 är i sin utformning relativt flexibel 
gällande hur den reglerar bebyggelsens storlek. Bestämmelsen reglerar dock hur stor 
huvudbyggnaden och komplementbebyggelse får vara där den totala byggnadsarean per 
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fastighet är 250 m2 men huvudbyggnaden får inte vara större än 160 m2 och 
komplementbyggnad 80 m2. Bestämmelsen har införts med tanke på god helhetsverkan och 
vad som ger ett effektivt nyttjande av marken. Den minsta fastighetsstorleken om 1 000 m2 

innebär att det enbart blir möjligt att bilda två nya bostadsfastigheter. Tillåten takvinkel enligt 
e4 är anpassad utifrån traditionen på orten samtidigt som det ska vara möjligt att ha flackare 
takpartier över farstukvisten. Att planen tillåter två lägenheter per fastighet innebär att det är 
möjligt att ha två lägenheter i samma byggnad (exempelvis parhus) eller att ha två fristående 
byggnader med en lägenhet i vardera.  
 

Administrativa bestämmelser 

I planområdets västra och norra del finns markreservat för allmännyttiga underjordiska 
ledningar utlagda (u1). Syftet med bestämmelsen är att ge utrymme nedläggningen av nya VA-
ledningar eftersom de befintliga ledningarna är belägna där aktivitetshallen ska uppföras. 
Genom bestämmelsen finns det planstöd för att till exempel bilda en ledningsrätt. 
Markreservat för gemensamhetsanläggning (g1) finns utlagt där den gemensamma infartsvägen 
för två bostadsfastigheterna avses anläggas. Genom bestämmelsen finns det planstöd för att 
inrätta en gemensamhetsanläggning.  

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. Kommunen är inte huvudman 
för allmänna platser. Särskilt skäl anges längre fram i beskrivningen under ”planens 
genomförande”.  
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TEKNISK FÖRSÖRJNING  

Vatten och avlopp   
Ny bebyggelse ansluts till det kommunala VA-nätet. 

El  

BTEA:s elnät finns i närområdet och den nya bebyggelsen kommer att anslutas till detta. 

Tele och bredband 

Anslutning till tele- och bredband är möjlig. Fiberförbindelse finns i närområdet. 

Avfall 

Område för FTI flyttas vid ett plangenomförande. Ytan i plan för avfallshanteringen är anpassad 
utifrån principlösningen ”KL stor/par” vilket innebär en lösning med åtta behållare för avfall 
som står i par om två. I projekteringen ska det beredas plats för ytterligare behållare som kan 
nyttjas vid ett framtida utökat producentansvar, till exempel textil.  Vid projektering av området 
ska snöröjningen beaktas så att exempelvis snöupplag inte försvårar tillgängligheten till 
området för avfallshantering. Utfarten ska dimensioneras så att kranbil med släp efter tömning 
kör ut på Åsgatan åt samma håll som den kom in. 

För avfall från aktivitetshallen anordnas soprum i eller i anslutning till byggnaden, tillräckligt 
stort för att rymma samtliga avfallsslag – restavfall, matavfall, förpackningar, tidningar, 
elektronik, farligt avfall med mera. I anslutning till soprummet ska uppställningsplats för sopbil 
finnas samt att det ska vara god framkomlighet och vid behov vändmöjlighet utan backning. 
Inrymmer byggnaden verksamhet som hanterar livsmedel ska fettavskiljare installeras och 
uppställningsplats för tömningsfordon säkerställas. 

Avfallshantering för bostäder sker i egna kärl vid fastighetsgräns. Vid behov av vändplan för 
renhållningsfordon för rest och matavfall behöver vändplanen ha en diameter om minst 18 m 
och en hindersfri remsa på ytterligare 1,5 meter runt om. Infarten behöver ha en minsta bredd 
om 3,5 m och sopbilens framkomlighet säkerställas över parkeringsytan. I planen finns tillräcklig 
yta för detta. 

Värme 

Byggnaderna uppvärms individuellt där aktivitetshallen avses ha en uppvärmning genom en 
kombination av bergvärme och luftväxlare. 
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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. En undersökning 
ska ligga till grund för att avgöra om planen kan antas medföra en betydande miljöpåverkan 
enligt MB 6:5. I undersökningen ska omständigheter som talar för eller emot en betydande 
miljöpåverkan identifieras enligt MB 6:6 1 p.   

Undersökningen har gjorts utifrån de kriterier som finns i miljöbedömningsförordningen 
(2017:966) (MBF) 5 § och bilagan till denna. 

Frågeställning Förutsättningar  Motivering 

I vilken utsträckning anger detaljplanen 
förutsättningar för verksamheter eller 
åtgärder när det gäller lokalisering, typ 
av verksamhet, storlek eller 
driftsförhållanden eller genom att 
fördela resurser (1 p a) 

Goda Planen innebär att marken 
används på ett sätt som är 
lämplig för sitt ändamål. 
Tillåten markanvändning 
möjliggör en utveckling av 
Vemdalen som den breda 
allmänheten kan ta del av 
samtidigt som ”ny” 
bostadsmark tillskapas. 
Lokaliseringen bedöms vara 
god eftersom aktivitetshallen 
blir centralt placerad i 
Vemdalen.  

Detaljplanens betydelse för de 
miljöeffekter som genomförandet av 
andra planer eller program medför. (1 p 
b) 

Låg betydelse Planen medger en användning 
som inte ger upphov till några 
påtagliga negativa 
miljöeffekter vare sig direkta, 
indirekta eller kumulativa. 

Detaljplanens betydelse för att främja 
en hållbar utveckling eller för 
integreringen av miljöaspekter i övrigt. 
(1 p c) 

Goda Planen innebär att Vemdalen 
kan vidareutvecklas på ett 
lämpligt och angeläget vis som 
främjar en hållbar utveckling av 
orten. 

Detaljplanen i relation till möjligheterna 
att följa miljölagstiftningen. (1 p d) 

Goda 

 

Planområdets läge och tillåten 
användning enligt planförslaget 
innebär goda möjligheter till att 
följa gällande miljölagstiftning.  
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Miljöproblem som är relevanta för 
detaljplanen. (2 p) 

- Det saknas kända miljöproblem 
i området. 

Detaljplanens sannolika miljöeffekter 
och det påverkade områdets 
utmärkande egenskaper (3 p). Se även 
MB 6:2 om miljöeffekter. 

- Inga negativa miljöeffekter har 
identifierats.    

Vilken utsträckning det går att avhjälpa 
de sannolika miljöeffekterna (4 p).  

- Inga negativa miljöeffekter har 
identifierats.    

Miljöeffekternas gränsöverskridande 
egenskaper (5 p) 

- Inga sannolika 
gränsöverskridande 
egenskaper har identifierats.   

Miljöeffekternas omfattning (6 p) - Inga sannolika negativa 
miljöeffekter har identifierats 
vid genomförandet av planen. 

Riskerna för människors hälsa eller för 
miljön till följd av allvarliga olyckor eller 
andra omständigheter (7 p) 

Låg Risken för att en genomförd 
plan ger upphov till risker för 
människors hälsa eller miljön 
bedöms som låg.  

 
Det påverkade områdets betydelse och 
sårbarhet på grund av intensiv 
markanvändning, överskridna 
miljökvalitetsnormer, dess kulturvärden 
eller andra utmärkande egenskaper i 
naturen (8 p) 

Låg Sådana förhållanden saknas. 

Påverkan på områden eller natur som 
erkänd skyddsstatus nationellt, inom EU 
eller internationellt. (9 p) 

Låg Sådana områden saknas. 

 
Ställningstagande 
Beskrivningen av planens konsekvenser enligt ovan visar att dess genomförande inte får någon 
betydande miljöpåverkan i området. Planen bedöms därför inte föranleda behov av 
miljöbedömning i enlighet med bestämmelserna i MB 6:11-18 §§. Upprättande av en särskild 
miljökonsekvensbeskrivning enligt reglerna i miljöbalken behövs således inte. 

Beslut i fråga om miljöpåverkan  
Kommunen ska enligt MB 6:7 1 st i ett särskilt beslut avgöra om genomförandet av detaljplanen 
kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. I beslutet ska det enligt MB 6:7 2 st redovisas 
vilka omständigheter som talar för eller emot en betydande miljöpåverkan.  
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Kommunen beslutar i och med ett antagande av planen att ett genomförande inte kan antas 
medföra en betydande miljöpåverkan. Omständigheter som talar för en betydande 
miljöpåverkan bedöms inte föreligga. Risken för olyckor som kan ge effekter för människors 
hälsa och miljö bedöms som ringa.  Planförslaget bedöms därmed vara i enlighet med de 
allmänna hänsynsreglerna i MB 2 kap, MB 3-4 kap hushållning med mark- och vattenområden, 
MB 5 kap miljökvalitetsnormer, MB 7 kap skydd av områden samt övrig relevant 
miljölagstiftning.    
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PLANENS GENOMFÖRANDE 

Organisatoriska frågor  

Tidplan  

• Samråd kvartal 3 år 2021 

• Granskning kvartal 3-4 år 2021 

• Antagande kvartal 4 år 2021/kvartal 1 år 2022   

Genomförandetid  

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft.  

Ansvarsfördelning  

Exploatörerna svarar för genomförandet och bekostar flytt av VA-ledningar och nylokalisering 
av FTI inom plan samt övriga exploateringskostnader som är nödvändiga för planens 
genomförande. BTEA ansvarar för områdets elförsörjning.  

Huvudmannaskap för allmän plats  

Kommunen är inte huvudman för allmän plats. Enskilt huvudmannaskap får enligt PBL 4:7 
förekomma om det föreligger särskilda skäl. Särskilt skäl är att det sedan tidigare finns enskilt 
huvudmannaskap i stora delar av Vemdalen och att fortsätta med enskilt huvudmannaskap 
underlättar enhetlig förvaltning av området. 

Avtal, Exploateringsavtal  

Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatör och kommun i enlighet med kommunens 
riktlinjer för exploateringsavtal, antagen 2015-02-09, KF § 26. Avtalet är en överenskommelse 
mellan kommun och en byggherre om hur en exploatering ska genomföras. Det gäller dels vem 
som ska ha ansvar för utförande av olika åtgärder, dels vem som ska finansiera åtgärderna. 

I enlighet med riktlinjerna ska exploateringsavtalet innehålla åtgärder och kostnader som 
kommunen ska ha täckning för: 

• Planarbete som kartor, utredningar och framtagande av detaljplanehandlingar  

• Ersättning för kommunens administration av planarbetet 

• Anläggande vatten och avlopp inom området 

Åtgärder som åligger exploatör att göra och bekosta: 

• Initiera och ansöka om nödvändiga fastighetsrättsliga åtgärder hos Lantmäteriet 

• Upplåta utrymme för de anläggningar som ska ingå i gemensamhetsanläggningar i 
enlighet med planförslaget 

• Anlägga infartsvägar, flytt av skoterled m.m. 
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Fastighetsrättsliga frågor 

Fastighetsindelning, fastighetskonsekvenser  

Ett flertal fastighetsrättsliga åtgärder är nödvändiga för planens genomförande. Initiativ till 
nödvändiga lantmäteriförrättningar tas och bekostas av exploatörerna. Härjedalens kommun 
svarar dock för att ansöka om bildandet av ledningsrätt. 

Om- och nybildning av fastigheter 

Genom fastighetsreglering kan Vemdalens Kyrkby 32:16 ombildas genom att VK 32:57 och 
område av VK 32:60 överförs till VK 32:16 så att mottagarfastigheten efter regleringen 
innefattar samtlig besöksanläggningsmark samt området för avfallshantering.  

Område av Vemdalens Kyrkby 32:16 bör överföras till 32:60 enligt planens kvartersmark för 
bostäder vilket även gäller infartsvägen på prickmark. Avstyckning till två nya 
bostadsfastigheter kan därefter ske från den ombildade 32:60 medan infartsvägen ligger kvar 
på stamfastigheten.  

Bild 16 illustrerar förslag på om- och nybildning av fastigheter i planområdet.  

 

Bild 16. Förslag på fastighetsbildning 

Inrättande av gemensamhetsanläggning och bildande av servitut mm 

Intentionen är att den del av Vemdalens Kyrkby 32:60 som finns kvar i planområdet efter 
avstyckningen ska upplåtas och ingå i en ny gemensamhetsanläggning (ga) för vägändamål. 
Samtliga fastigheter i planområdet bör ingå i denna nya ga.  

Den fastighetsägare som vill att gemensamhetsanläggning bildas har rätt att göra ansökan. 
Gemensamhetsanläggning inrättas genom lantmäteriförrättning. Bestämmelser om vilka villkor 
som finns för att en gemensamhetsanläggning ska kunna inrättas finns i anläggningslag 
(1973:1149) (AL) 5-11 §§. Om delar av planens kvartersmark enligt markreservatet skulle 
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upplåtas för gemensamhetsanläggningen aktualiseras reglerna i AL 12-16 §§. Reglerna 
behandlar bland annat skyldighet att avstå utrymme på fastigheten för 
gemensamhetsanläggningen, ersättning för upplåtelse och kostnadsfördelning för 
anläggningen. Det innebär att ägaren till den mark som upplåts för anläggningen kan ha rätt till 
ersättning för denna belastning. För de fastigheter som ansluts till gemensamhetsanläggningen 
aktualiseras frågan om kostnad för anläggningens utförande och drift. 

In- och utfartsservitut bör skapas inom Vemdalens Kyrkby 32:16 till förmån för planens 
bostadsfastigheter. Läget för servitutet bör lämpligen bestämmas efter att området har 
projekterats så att det blir lokaliserat på rätt plats. Förslagsvis bildas servitutet i samband med 
övrig fastighetsbildning i området och blir då ett officialservitut. Reglerna i 
fastighetsbildningslag (1970:988) (FBL) 5 kap om ersättning aktualiseras i sådant fall precis som 
övriga regleringsåtgärder i genomförandet. Alternativt kan avtalsservitut tecknas mellan 
parterna.   

Ny ledningsrätt för vatten- och avloppsledningar kan bildas inom planens u-område. 
Ledningsrätt inrättas genom lantmäteriförrättning och utifrån ledningsrättslag (1973:1144) 
(LL). Vid inrättande av ledningsrätt gäller bestämmelserna i LL 6-11 §§ om villkor för upplåtelse 
av ledningsrätt m.m., skyldighet att avstånd utrymme enligt 12 § och ersättning för utrymme 
m.m. enligt 13 §. Upplåtelsen kan även lösas avtals- eller officialservitut. 

Upplåtelse för FTI rörande område för avfallsanläggning kan lösas genom nyttjanderätt.  

Bild 17 illustrerar förslag på område för ga och övrigt nya rättigheter.  

 

Bild 17. Förslag på ny ga mm 

Övrigt 

Planens fastigheter kommer få kostnader för anslutningsavgift till VA och el mm.  
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN  

Planhandlingarna har upprättats av:   
Elise Nilsson, planingenjör, Bergs och Härjedalens kommun miljö- och byggnadsnämnd  
Jon Månsson, samhällsplanerare, Arctan AB.  

 

   




