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FÖRFARANDE   
Ärendet handläggs med utökat förfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 uppdaterad till 
och med SFS 2020:603. Kompletta planhandlingar, upprättade 2020-12-16 har sänts till kända 
sakägare enligt fastighetsförteckning samt till myndigheter och övriga boende som berörs.  
 
Planförslaget har varit ute på granskning under tiden 2022-04-22 - 2022-05-13.  
 
INKOMNA SKRIVELSER UNDER GRANSKNING UTAN SYNPUNKTER 

• Räddningstjänsten- ingen erinran 

• Lantmäteriet - ingen erinran 

• Vatten och miljöresurs, avfall - ingen erinran 

INKOMNA SKRIVELSER UNDER GRANSKNING MED SYNPUNKTER 

• Privatperson 1 

• Privatperson 2 

• Privatperson 3 

• Trafikverket 

• Länsstyrelsen 

• Vemdalens snöskoterklubb 

 
 
 
 
 
 
 



BEMÖTANDE AV INKOMMNA SYNPUNKTER 
 
Privatperson 1 
Sammanfattning av yttrande 
Efterlyser utredning gällande en skoterled som idag går rakt genom den tilltänkta arenan. 
Detta är den enda till- och frånfartsled till bensinmacken (INGO) och det skulle vara förödande för 
skoteråkningen i Vemdalsområdet om den försvann. Det skulle mest troligt även vara kännbart för 
företagen på byn, så som restauranger, affärer och ev. blivande ägare till Macken.  
 
Kommentar: Planförslaget har inte för avsikt att ändra nuvarande flöden. Planförslaget justeras så 
att passage för skotertrafik i norr till uthyrningsverksamheten och längs den västra delen av 
hallområdet möjliggör skotertrafik. I Söder om tänkt aktivitetshall reserveras en yta för möjlig 
skoterparkering till aktivitetshallen/centrum. I övrigt finns möjligheten kvar att förflytta sig till 
Åsargatan längs med ny föreslagen väg i väster och sedan längs med Åsargatan till 
Pizzeria/tankstation. I stället för som idag köra på diagonalen över fastigheten blir sträckan något 
längre. Synpunkten medför förändring av planförslaget. 
 
 
Privatperson 2 
Sammanfattning av yttrande 
Om den skuggstudie som finns stämmer, finns inga ytterligare synpunkter gällande detta. Dock önskas 
att det i de slutliga handlingarna framgår att synpunkterna gällande detta som framfördes i samrådet 
finns kvar. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. 
 
Svar på om byggnationen försvårar eller förhindra ytterligare byggnation på den egna fastigheten, vad 
gäller vatten, avlopp samt el önskas. 
 
Kommentar: Fastigheten är idag inte planlagd, varpå ny bebyggelse måste prövas antingen med hjälp 
av förhandsbesked, bygglov eller genom detaljplaneläggning. Kommunen kan inte i dagsläget se att 
exploatering på Vemdalens kyrkby 32:72 påverkar detta. Synpunkten medför ingen ändring av 
planhandlingarna.  
 
De förändringar som redovisas med bebyggelse i direkt närhet till vår fastighet i form av 
hyres/bostadshus med direkt koppling till vår fastighet innebär en oro om att fastigheten blir en 
genomfartsled då fastigheten idag redan gränsar till en verksamhet i norr.  Redan idag sker visst 
utnyttjande av fastigheten både för körning av snöskoter (utanför skoterleden) och i form av 
promenadstråk. Detta kan komma att öka i och med att en publik inrättning samt bostadshus byggs. 
Idag är en del av fastigheten upplåten för skoterled vilket vi har för avsikt att fortsätta göra men i och 
med detta nya förslag önskar vi någon form av avgränsning i form av häck eller staket på övrig 
angränsning mot den nya etableringen. 
 
Kommentar: För att införa så kallade skyddsbestämmelser som tex uppförande av staket, måste 
åtgärden motiveras med att skydd mot exempelvis trafikbuller eller liknande behövs för att 
bebyggelse ska kunna genomföras. Fotgängare som genar över annans mark/tomt kan inte regleras 
bort i detaljplan, utan åtgärd mot detta får komma överens mellan fastighetsägare. Synpunkten 
medför ingen ändring av planhandlingarna.  
 
Jag vill avslutningsvis säga att vi inte är mot en ny etablering av aktivitetshall samt bostäder men vi vill 
självklart inte heller att vår fastighet skall försämras i form av det som nämnts ovan då vi har för 
avsikt att som pensionärer bosätta oss i byn. 
 
Privatperson 3 
Sammanfattning av yttrande 
Vi motsätter oss att det inom de gulmarkerade området som benämns BKR, tillåts tillkomma 
besöksanläggningar.  Vi bedömer att besöksanläggningar utomhus kraftigt kommer att påverka buller, 
trafikmängder samt inomhusmiljö p.g.a starkt ljus. I planbeskrivningen framgår inte hur eventuella 
sådana kan komma att påverka våra fastigheter. 



 
1. Skuggstudien är gjord för bostadsbebyggelse, hur kommer besöksanläggningar att påverka 
skuggbilderna och eventuella ljusflöden från kraftig utomhusbelysning. 
 
2. I studien av Fordonsrörelser är alla 3 alternativen beräknade på bostads- eller kontorsbebyggelse. 
Mängden fordonsrörelser och vilken tid på dygnet är omöjligt att ta ställning till då de inte framgår 
exakt vilka besöksanläggningar som kommer att tillåtas. 
 
3. Man bör anta att besöksanläggningar kommer att medföra högre buller och det på tider som kan 
ge en större olägenhet. Inga studier avseende detta går att finna i detaljplanen. 
Vi kräver att det inom det gulmarkerade området enbart tillåts bebyggelse av bostäder och kontor. 
 
Kommentar: 1. I detaljplanen kan man inte reglera utomhusbelysning. Detta är frågor som får prövas i 
en eventuellt kommande bygglovsprövning. 2. I studien av fordonsrörelser har beräkningar utifrån 
besöksanläggning/hall beräknats. Kommunen bedömer inte att planen ger upphov till sådan mängd 
trafikrörelser så att detta orsakar olägenhet till följd av buller under någon tid av dygnet. 3. 
Planhandlingarna revideras så att R (besöksanläggning) tas bort från planområdets nordliga och östra 
delar. Synpunkten medför förändring av planförslaget. 
 
Trafiksituationen 
Sträckningen från korsningen Åsgatan/Centrumgatan till fastigheten 31:31 utmed länsväg 
315/Centrumgatan saknar en säker passage för gång- och cykeltrafikanter. En stor del av passagen 
sker framför in- och utfart från tankstationen som också nyligen är utbyggd och förlängd.  
I samrådsredogörelsen skriver kommunen i en kommentar till inkomna skrivelser: ”Möjlighet till att 
anlägga gång och cykelväg möjliggörs i de reviderade planhandlingarna”. De reviderade 
planhandlingarna hanterar dock endast hur oskyddade trafikanter skall ta sig från 
centrumanläggningen utmed Åsgatan fram till den starkt trafikerade genomfartsleden väg 
315/Centrumgatan. Väl där saknas en tillfredställande lösning för oskyddade trafikanter att ta sig 
vidare söderut i byn.   
 
Kommentar:  Aktuellt område ligger inom Trafikverkets vägområde och kan inte hanteras inom ramen 
för denna detaljplan. Kommunen har löpande dialog om säkerhetshöjande åtgärder i hela kommunen 
för bland annat oskyddade trafikanter. Intrång utanför vägområdet kan bland annat kräva vägplan 
och inköp av mark och liknande. Detta är frågor med en avsevärt längre tidshorisont. Synpunkten 
medför ingen ändring av planhandlingarna.  
 
Syfte med detaljplanen samt avsaknad av fördjupad översiktsplan 
Rubriken ”Detaljplan för Aktivitetshall på Vemdalens kyrkby 32:72 m.fl.” är missvisande då 
detaljplanen nu syftar till att möjliggöra och etablera en centrumanläggning med butiker, kontor, 
bostäder, besöksanläggningar samt en aktivitetshall. Även ytan för aktivitetshallen är markerad som 
centrumanläggning (C) i plankartan. Den missvisande rubriken kan ha fått som effekt att samrådet 
inte genomförs korrekt då invånare i Vemdalen kanske väljer att inte söka upp dokumentet för att ge 
synpunkter på en aktivitetshall som alla ändå vill ha. 
 
Kommentar: Synpunkten noteras. I följebrev samt annons framgår av texten att det inte bara är 
aktivitetshall som planen föreslår. 
 
Det vore lämpligt att kommunen först eller samtidigt utformar en fördjupad översiktsplan 
gällande Vemdalen by. Detta beskrivs i kommunens ”Översiktsplan för Härjedalen, 
”Om större exploateringar eller förändringar efterfrågas kan det bli aktuellt med en ny fördjupad 
översiktsplan.” Om en omfattande centrumanläggning etableras får det mycket stor betydelse för 
framtida utveckling av Vemdalen By. 
 
Kommentar: Kommunen planerar i dagsläget inte att göra någon fördjupad översiktsplan för 
Vemdalen by. Synpunkten medför ingen ändring av planhandlingarna.  
 
 
 
 



Trafikverket 
Yttrande 
Bra att kommunen har tagit till sig av våra synpunkter och planerat för en bättre trafikmiljö och då 
främst för oskyddade trafikanter. Bra att en bedömning har gjorts av tillkommande trafik. 
 
Länsstyrelsen 
Yttrande 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och nu kända 
förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas.  
 
Övriga synpunkter  
Planbeskrivningen bör förtydligas avseende vilken rening som sker av dagvatten till följd av föreslagna 
dagvattenåtgärder, då det inte genomförts någon föroreningsberäkning i dagvattenutredningen.  
Det framgår att planområdet är flackt och att det är viktigt med höjdsättning av marken samt att 
föreslagna fördröjningsåtgärder ordnas. Det bör därför ses över om det är möjligt att i plankartan 
precisera föreslagen fördröjningsåtgärd och tillräcklig fördröjningsvolym. Nuvarande 
planbestämmelse anger endast att marken ska vara tillgänglig för dagvattenhantering. Regleringen 
skulle även tydliggöra intentionerna med befintlig planbestämmelse b2 dagvatten ska avledas till 
fördröjningsåtgärd. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med beskrivning hur rening av dagvatten ska ske.  Inom 
planområdet finns tillräckliga ytor för att anordna de fördröjnings magasin som behövs vilket 
förtydligas i planbeskrivnigen.  Bestämmelsen b2 ändras till att ”Dagvatten ska avledas till 
perkolationsmagasin”. Däremot anser inte kommunen att det är lämpligt att ange hur stora dessa ska 
vara eller vilken teknik som ska användas. Magasinen kommer anläggas inom kvartersmark och 
storleken på dessa blir en fråga i bygglovet och avgörs beroende på hur stor byggnationen inom 
respektive område blir. Dagvatten som ska avledas från gatumark hanteras i enlighet med 
kommunens styrande dokument för byggande av enskilda vägar. Synpunkten medför ändring av 
planhandlingarna.  
 
Med hänsyn till framtida förändrat klimat med ökad nederbörd är det en fördel att se över vilka 
rinnvägar till recipient som finns utanför planområdet. Då enbart 10-årsregn fördröjs inom 
detaljplanen kan större regnmängder orsaka problem med översvämning utanför planområdet om 
det inte finns naturliga rinnvägar eller fördröjningar till recipienten. Av dagvattenutredningen framgår 
att vattnet obehindrat ska kunna ta sig via säkra rinnvägar mot recipienten och att det bör förutsättas 
att även omkringliggande områden har samma principer för detta. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med rinnvägar som finns utanför planområdet. 
Synpunkten medför ändring av planhandlingarna.  
 
Det bör förtydligas vilket avloppsreningsverk som detaljplanen ska anslutas till. Det behöver i 
planhandlingarna framgå huruvida berört avloppsreningsverk har dimensionerad och tillståndsgiven 
kapacitet för att klara av den ytterligare belastning som ett genomförande av detaljplanen medför. 
 
Kommentar: Planbeskrivningen kompletteras med information om att detaljplanen ska anslutas till 
Vemdalens avloppsreningsverk. Enligt kontakt med vatten och miljöresurs finns det kapacitet för att 
klara av den ytterligare belastning som ett genomförande av detaljplanen medför. Synpunkten medför 
ändring av planhandlingarna. 
 
Vemdalen snöskoterklubb 
Sammanfattning av yttrande 
Vemdalens Snöskoterklubb har en dispens från Härjedalens Kommun för skoterled fram till 
bensinmacken. Styrelsen ställer frågan varför detta inte framgår i något dokument i utredningen av 
byggnadslov på fastigheten 32:72. 
 
Ingen från Kommunen har kontaktat Vemdalens Snöskoterklubb. Kassören har för ett par veckor 
sedan diskuterat med Företagarföreningen. Företagarföreningen svarade att skulle tas upp på möte. 



I planen finns ett förslag om ”Skoterparkering?” längst upp i vänstra hörnet av detaljplanen, vilket är 
långt ifrån bensinmacken och kommer innebära att områdes skotergäster inte kommer att få 
möjlighet köpa bränsle eller att besöka pizzerian. Ev. utredning av annat tankställe för skotrar 
kan komma att ta tid, tillstånd och ägarskap för nytt tankställe kanske inte är genomförbart. 
Problemet blir att många skoteråkare kommer att åka Åsgatan fram till Ingomacken. 
Man får betänka att det kan vara minst femtiosnöskotrar per dag som tankas. 
Styrelsen för Vemdalens Snöskoterklubb vill att kommunens miljö och byggnämnd tar detta i 
beaktande i utredningen av planeringen. 
 
Kommentar:  Vad gäller dispens för led är detta något som behöver regleras mellan fastighetsägarna 
och skoterklubben.  Planförslaget justeras så att passage för skotertrafik i norr till 
uthyrningsverksamheten och längs den västra delen av hallområdet möjliggör skotertrafik. I Söder om 
tänkt aktivitetshall reserveras en yta för möjlig skoterparkering till aktivitetshallen/centrum. Från 
denna går det att via parkeringen köra ut till Åsgatan för att tanka som tidigare. Denna lösning 
innebär att man får köra på Åsvägen ca 30-50 m längre än vad man gör idag, vilket kommunen 
bedömer vara godtagbart. 
Planbeskrivningen kompletteras med en enklare skiss och text som beskriver hur skoterleden kan 
läggas. Synpunkten medför ändring av planhandlingen. 

 
ÄNDRINGAR EFTER GENOMFÖRD GRANSKNING 
-Planhandlingarna revideras så att R (besöksanläggning) tas bort från planområdets nordliga och 
östra delar. 
- Planbeskrivningen förtydligas med beskrivning om att tillräckliga ytor för hantering av dagvatten 
finns inom planområdet och hur rening av dagvatten ska ske.  
- Bestämmelsen b2 ändras till att ”Dagvatten ska avledas till perkolationsmagasin” 
-  Planbeskrivningen kompletteras med information om att detaljplanen ska anslutas till Vemdalens 
avloppsreningsverk och att kapacitet för detta finns. 
-  I plankartan införs egenskapsbestämmelser gällande skotertrafik. 
- Planbeskrivningen kompletteras med en enklare skiss och text som beskriver hur skoterleden kan 
läggas. 
 
Granskningsutlåtandet är sammanställd av: 
 
Elise Nilsson      
planingenjör       
Berg och Härjedalens kommun    
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