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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    Laga kraft 

Planprocessen tillämpas med 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, 
dagvattenutredning, arkeologisk utredning, trafikflödesberäkning och fastighetsförteckning.  

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Planens huvudsyfte är att möjliggöra mark inom Vemdalens Kyrkby 32:72 för besöksanläggning, 
bostäder och centrum. Platsen är strategiskt belägen i Vemdalen by. Inom fastigheten avses en 
aktivitetshall (Vemdalen Arena) uppföras. För att öppna upp för att byggnaden ska kunna 
användas på lite olika sätt så tillåts även bostads- och centrumanvändning för att därmed 
möjliggöra en anpassning av användningen utefter framtida behov. Vemdalen Arena planeras 
ha en storlek om cirka 6 000 m2 med en invändig höjd som möjliggör att flera olika typer av 
sporter/aktiviteter kan husera i byggnaden. 

Information: Fastighetsbildning har ägt ut rum inom planområdet inför planens granskning. Genom 
fastighetsreglering och avstyckning berörande Vemdalens Kyrkby (VK) 32:57 och områden av 32:16 
har 32:72 bildats. VK 32:16 och områden av 32:57 har avregistrerats. Den nya fastighetsindelningen 
motverkar inte planens syfte.     
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För att säkerställa att Vemdalen Arena får en arkitektoniskt tilltalande utformning så regleras 
fördelning av byggnadsvolymer och fasadmaterial i planen. Den tillåtna användningen i 
planområdet öppnar upp för olika framtida användningar för att därmed kunna möta 
eventuella ändrade framtidsförhållanden.  

Syftet med planen är även att göra ny bostads- eller kontorsbebyggelse inom Vemdalens Kyrkby 
32:60. Fastigheten är sedan tidigare planlagd för bostadsändamål. Planförslaget 
bostadsanvändning syftar till att möjliggöra bebyggelse och fastighetsindelning som 
överensstämmer med nu gällande förhållanden och förutsättningarna som råder då Vemdalen 
Arena är uppförd. Eftersom det finns behov av kontorslokaler i Vemdalen så tillåter även planen 
den typen av användning.  

I planen omlokaliseras befintlig station för förpackningsindustrin (FTI). 

Planen syftar även till att möjliggöra en mer trafiksäkersituation utmed Åsgatan genom 
byggandet av en trottoar. Vemdalens Kyrkby 32:18 ingår därför i planområdet så att det blir 
möjligt att göra lämplig anpassning inom fastigheten utifrån detta.  

PLANDATA OCH TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 
Planområdet är beläget centralt i Vemdalen by och den mark som merparten planläggs som 
kvartersmark utgörs av Vemdalens Kyrkby (VK) 32:18, 32:60 och 32:72. Följande 
marksamfälligheter och fastigheter ingår också i planområdet som allmän plats (Åsgatan), VK 
s:16, VK 6:26, 31:4, 31:23, 32:8 och 32:16. Översikt över området kan ses i karta 1.  

 

Karta 1. Visar planområdets avgränsning 

Fastigheterna inom planområdet, förutom VK 32:18 med Centrumhuset, är idag till stor del 
obebyggda. Den bebyggelse som finns (förutom Centrumhuset) utgörs av en 
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komplementbyggnad som är inom VK 32:72 och en byggnad som är uppförd på 32:24 som 
delvis är inom 32:72.  

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.  

Fastigheterna inom planområdet ägs av bolag och privatpersoner.  

 

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

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 del av 
VK 32:72 (tidigare VK 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. 
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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 VK 32:60 och 32:72 (beteckningar efter fastighetsbildningen) för 
att utreda möjligheterna för byggnation av sporthall med mera. Planen var ute på samråd 2021-
07-14 – 2021-08-06 och granskning 2022-04-22 – 2022-05-13.  

Ärendet handläggs till genom utökat förfarande i enlighet med PBL uppdaterad till och med SFS 
2020:603. 
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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. Till 
planen hör en trafikflödesberäkning, se sammanfattning från denna längre fram i 
beskrivningen. 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. 
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Nedan redovisas planförslaget i relation till de miljökvalitetsnormer som är relevanta för 
genomförandet.  

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 på VK 32:60 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, 5 och 6. Området för 
röset har i modern tid använts för avlämning av diverse byggnadsmaterial. Med ledning av 
samrådsyttrandet av Länsstyrelsen i Jämtlands län bedömer kommunen att stenröset omfattas 
av det generella biotopskyddet. Illustrationsmaterialet (redovisas som bilaga längs bak i detta 
dokument) visar på möjlig bebyggelse som inte kräver att stenröset flyttas. Om planen skulle 
genomföras på annat sätt och att stenröset därmed behöver flyttas så åligger det exploatören 
att ansöka om dispens för detta. Skulle stenröset flyttas så kan den nya placeringen av röset 
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vara inom planens naturmark i nordväst. Om det röset röjs fram från nuvarande igenväxning 
kan från nuvarande igenväxning kommer i sådant fall ske en förbättring för biologisk mångfald 
knutet till solexponerade stenrösen. Syftet med biotopskyddet kommer fortfarande att kunna 
tillgodoses.   

 

Bild 4. Översiktsbild, området för stenröset är inom ungefärligt område för den röda cirkeln 

 

Bild 5. Stenröset i området 
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Bild 6. Stenröset i området 

Miljökonsekvenser 
Kommunens bedömning är att planen innebär att marken används på ett sätt som är lämplig 
för sitt ändamål med tanke på det centrala läget och närheten till befintlig infrastruktur. Planen 
fyller en viktig funktion för vidareutveckling av Vemdalen by eftersom den möjliggör en 
aktivitetshall som kan nyttjas av invånare och besökare samt flera bostadsfastigheter där även 
kontorsanvändning är möjlig. Den tillåtna markanvändning möjliggör alltså en utveckling av 
Vemdalen som den breda allmänheten kan ta del av samtidigt som ny bostads- och 
kontorsmark tillskapas. Lokaliseringen bedöms vara god eftersom aktivitetshallen blir centralt 
placerad i Vemdalen med bland annat närhet till skolan. 

Ett plangenomförande innebär också att det blir en säkrare trafiklösning eftersom en del i 
genomförandet består i att en gångväg ska anläggas. Idag finns ingen separering mellan gång- 
och biltrafikanter utmed Åsgatan. Planen har utformats så att en god trafiklösning ska ske inom 
planområdet. 

En eventuell flytt av stenröset i nordost (se illustrationsmaterialet) bedöms inte innebära någon 
betydande miljöpåverkan (BMP). Om röset flyttas så kommer det föregås av en dispensansökan 
där den nya placeringen avses vara i den nordvästra delen av planområdet enligt redovisningen 
i avsnittet om Skyddade områden.  

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 

Vid en genomförd plan så kommer området att exploateras i enlighet med planen där det blir 
hårdgjorda ytor för parkering i söder vid aktivitetshallen, parkeringsytor för 
bostadsbebyggelsen och gatumark. Marken i området är flack vilket gynnar för en exploatering 
som innebär mindre schakt och fyll jämfört med ett kuperat område.  

Med undantag för VK 32:18 (Centrumhuset) så är fastigheterna inom planområdet obebyggda 
förutom enstaka komplementbyggnad och utgörs med undantag för området med 
avfallsbehållare av gräsmark, se bilderna 7-12. 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. 

Inför granskningen har ett fältbesök av kommunen gjorts översiktlig inventering av naturvärden 
på platsen genomförts. Ängsytorna ser ut att ha brukats som fodermarker antingen som vall 
eller betesmark för länge sedan. Marken är ganska näringsrik och här växer mest högre arter 
som är kvävegynnade, vilket tränger undan typiska ängsväxter. Vanliga arter på ängsmarken är 
timotej, älggräs, brännässla, rallarros (mjölkört), hundkex, röllika, kråkvicker, gullris, men 
fläckvis finns typiska ängsväxter kvar som till exempel liten blåklocka, vitmåra, hö/ ängsskallra. 
Ängen håller fläckvis på att växa igen med träd och sly av salix. Vanligaste träden är björk, hägg 
och rönn. 

Det bedöms vara högst osannolikt att det skulle påträffas större mängder med fridlysta eller 
rödlistade arter på ängsmarken. Inga naturvårdsarter förutom förbiflygande björktrastar 
observerades vid fältbesöket. Om skyddade arter påträffas så åligger det exploatören att ta 
kontakt med Länsstyrelsen i Jämtlands län och om eventuell dispens från 
artskyddsförordningen krävs. 
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Bild 7. Fotografi från planområdet, vy mot norr 

 

Bild 8. Fotografi från planområdet inom ungefärligt område för bostadsfastigheterna och där röset finns 
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Bild 9. Visar befintligt område för FTI beläget på Vemdalens Kyrkby 32:72 

 

Bild 10. Vy över området fotograferat strax söder om Åsgatan 

 

Bild 11. Vy över området fotograferat strax söder om Åsgatan 
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Bild 12. Visar området med vy från Vemdalens Kyrkby 32:72 

Fornlämningar 

Planen har inför granskningen kompletterats med en arkeologisk utredning (steg 1, byrå- och 
fältinventering i kombination med provgropsgrävning). Utredningen har utförts av 
Arkeologicentrum AB. Under utredningen framkom inga nyfynd. Inga fornlämningar berörs 
därför av planens genomförande. Inga förhållanden har inverkat på utredningen på ett sådant 
sätt att utfallet blivit ett annat än förväntat eller att kompletteringsbehov bedöms föreligga. 

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. 

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. 
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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. För att minimera riskerna för detta behöver en 
systemlösning för dagvattenhantering tas fram. 

Den aktuella planen har omkringliggande befintlig bebyggelse. Marken är väldigt flack men de 
små nivåskillnaderna ger en antydan till att nuvarande avrinningen främst tenderar att ske i 
sydlig riktning samt längs Åsgatan väster ut. Markanvändningen består i dagsläget främst av 
vegetationsytor men också enstaka byggnader och en grusad köryta. Efterläget kommer bli 
betydligt mer hårdgjort och flödena ska utöver detta 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 möjliggörande av 
infiltration). 

• 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.  
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• 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. 

Den aktuella planen ställer särskilt höga krav gällande en planerad höjdsättning. Den planerade 
höjdsättningen måste dels utföras ur ett skyfallsperspektiv, dels för en avledning till de avsedda 
dagvattenåtgärderna. Den planerade höjdsättningen ska även tillse ytliga bräddfunktioner.  

Med detta avses att regnsituationer över det dimensionerande 10-årsregnet måste tillåtas 
avrinna ytligt och avledas enligt principerna för skyfallshantering. Bräddfunktionens nivå ska 
alltid ligga med en marginal från omkringliggande kritiska nivåer, dvs den planerade ytliga 
avledningen ska alltid ske utan risker för negativ påverkan på planens planerade byggnader. 
Den ytliga bräddfunktionen ska samordnas med den planerade höjdsättningen ur ett 
skyfallsperspektiv för området som helhet. De principer som gäller ur ett skyfallsperspektiv är 
att området ska vara höjdsatt för att skydda de planerade byggnaderna, undvika instängda 
områden där okontrollerade dämningssituationer kan uppstå samt i möjligaste mån eftersträva 
att avrinningsmönstret återgår till det nuvarande avrinningsmönstret.  

Bakgrunden till att höjdsättningen blir särskilt viktig är områdets flacka karaktär samt att det 
för planen inte finns några avsedda eller naturliga anslutningspunkter/släppunkter. Planens 
lokalisering, flacka topografi och avsaknad av givna anslutningspunkter gör att 
fördröjningsåtgärderna behöver utformas som perkolationsmagasin med ytlig bräddfunktion. 

Fördröjningsmagasinen ska skapa en flödesneutralitet mellan nulägessituationen och den 
planerade exploateringen för det dimensionerande 10-årsregnet. För att i möjligaste mån ge 
en bild av fördröjningsbehovet för planen har planområdet delats in i fyra delområden (A1-A4). 
Indelningen har gjorts utifrån en sammanvägd bedömning av nuvarande förhållanden, den 
planerade strukturen samt utifrån utgångspunkten om fördröjningsåtgärder i planområdets 
planerade grönytor och parkeringsytor. 

För illustration av markanvändningar för efterläget, indelning av delområden (A1-A4) och 
nuvarande avrinningsmönster, se bild 13. 
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Bild 13. Visar området i efterläget med indelning av delområden (A1-A4), karterade markanvändningar (grön - 
naturmark, magenta - takytor, röd - grusade parkeringar, cyan - övriga asfalterade ytor och grå - asfalterade 
vägar). I bilden är också nuvarande avrinningsmönster redovisat. 
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Bild 14. Planområdet (i figuren illustrerad med röd tunn linje) och Vemdalen by är generellt flackt. I avrinningsanalys 
i Scalgo framgår att dämningssituationer uppstår i vissa lägen. Exempel på detta är i planens sydvästra del. För att 
minimera risken för oönskade dämningssituationer samt uppnå en mer definierad rinnväg i händelse av skyfall kan 
åtgärder delvis utanför planen komma att krävas. Röd tjockare linje illustrerar sträckning där vägdiket i möjligaste 
mån behöver fördjupas/definieras och genomföring i väg säkerställas. Gul tjockare linje illustrerar behov av 
fördjupning/definiering av rinnväg. Grön tjockare linje illustrerar definiering av rinnväg fram till nytt läge där 
Scalgoanalysen påvisar ett tydligare mer definierad rinnväg som sedan ansluter till Bäckedalsbäcken. 
Färgsättningen röd-gul-grön har gjorts utifrån bedömt behov där den röda sträckan bedöms som mest kritisk och 
utgör därför störst åtgärdsbehov. Genom denna åtgärd bedöms även situationen för de intilliggande husen i detta 
läge förbättras.         

Fördröjningen föreslås primärt ske i krossmagasin i mark under parkeringar och i grönytor där 
magasinen utformas med ”öppna” bottnar och sidor för att möjliggöra en tömning av 
magasinen ned i jordprofilen. Sandfång ska finnas i samtliga inloppsbrunnar/intag. Där 
exempelvis spridarledningar blir aktuellt ska spolmöjlighet tillses.  

Den utförda geotekniska undersökningen påvisar preliminärt goda förutsättningar för att kunna 
avleda dagvattnet från magasinen via perkolation. Detta eftersom jordlagerföljden till stor 
andel består av sten, grus och sand och avståndet till bergöverytan är 18–29 m samt att 
grundvattennivån bedöms ligga på ca 10–11 m under markytan. Genom att tillräckliga avstånd 
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mellan perkolationsmagasinens botten och den bedömda grundvattenytan säkerställs samt vid 
behov tillförsel av material som tillskapar upphållstid och avtappning motsvarande nuläget, kan 
en god rening uppnås i marklagren innan det hanterade dagvattnet når 
grundvattenförekomsten.  

Det är viktigt att magasinen utformas med hänsyn till de givna förutsättningarna i området. 
Eftersom det geotekniska underlaget påvisar visst inslag av silt rekommenderas att det i de 
kommande stegen utförs kompletterande provgropar med perkolationsprov samt att vidare 
dialog förs med den geotekniker som utfört undersökningarna på platsen för att hitta den mest 
gynnsamma placeringarna i plan och djupled. Detta blir särskilt viktigt med bakgrund av att 
planens dagvattenhantering är beroende av tömning via perkolation.  

De erforderliga fördröjningsvolymerna som krävs för att omhänderta ett 10-årsregn och 
kompensera för den ökade exploateringsgraden är för delområde A1 130 m3, för A2 110 m3, 
för A3 34 m3 och för A4 16 m3 (flödesneutralitet mellan nuläge och efterläge för ett 10-årsregn, 
klimatfaktor 1,25 för efterläget). Inom planområdet finns tillräckliga ytor, främst inom 
kvartersmak, för att anordna de fördröjningsmagasin som behövs samt drift- och 
skötselaspekten över tid.  

Krossmagasin har nämnts som möjlig anläggning men kan ersättas med annan teknisk lösning 
som uppfyller volymbehovet.  

De stora takytorna på aktivitetshallen talar för en avledning via dagvattenledningar för 
takavvattningen då svallis annars kan skapa problem på de hårdgjorda ytorna närmast 
aktivitetshallen. Även för parkeringsytor och större vistelseytor bedöms att lokala lågpunkter 
med gallerbrunnar och ledningar för avledning till perkolationsmagasinen anordnas. Detta 
eftersom området är flackt samt att stora ytor för parkeringar och asfaltsytor medges i planen. 

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

Följande dagvattenåtgärder föreslås för den aktuella planen: 

• 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 erforderliga fördröjningsvolymer för att kompensera för de 
ökade flödena mellan nuläge och efterläge. 

• Robusta enkla lösningar där detta är möjligt. Detta genom att möjliggöra för infiltration, 
i möjligaste mån utkastare från hus (utkastare bedöms inte lämpligt för aktivitetshallen) 
samt översilning över vegetationsytor från intilliggande hårdgjorda ytor.  
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• 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.   

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  
Trafikmiljö Åsgatan 

Innan planen gick ut på granskning så ändrades förslaget rörande fotgängares tillgänglighet till 
planområdet. I planen säkerställs efter ändringen utrymme för gångväg på Åsgatans norra sida. 
Befintlig parkeringslösning inom VK 32:18 ändras för att förhindra backande fordon över 
gångvägen i syfte att säkerställa en god trafikmiljö. Utrymme för gatuparkering ges i planen. 
Gångvägen fortsätter västerut genom planområdet. En principutformning kan ses i figur 1, 
exakta val av lösningar görs vid projekteringen. 

 

Figur 1. Principlösning gångväg och ny parkeringsutformning inom VK 32:18. Blå linje representerar plangränsen. 

Risk för olyckor, trafiklösning i planen  

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.  
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Planområdet försörjs med en dubbelriktad huvudväg (GATA1) som förbinder Vemdalen Arena 
och planens bostads-/kontorsfastigheter (härefter bostad) med vägnätet. Huvudvägen 
fortsätter runt byggnaden och övergår till att vara enkelriktad efter att den sista 
bostadsfastigheten har passerats. För att minska belastningen på huvudvägen så anläggs även 
en direktutfart från parkeringen som avses vara enkelriktad mot Åsgatan, det vill säga, en 
renodlad utfartsväg. 

I planen har utfartsförbud lagts ut på viss del av parkeringsytan för att säkerställa en god in- 
och utfart till och från aktivitetshallens parkering.  

FTI-området kan nås genom huvudvägen för att sedan använda den enkelriktade utfarten mot 
Åsgatan. 

Kommunens bedömning är att planen säkerställer en god trafiklösning till, från och inom 
området. 

Externa riskkällor 

Det bedöms saknas riskkällor i området och dess omedelbara närhet. Bensinmacken är cirka 90 
meter från det obebyggda området i söder men som är byggbart enligt plan (det vill säga mark 
som inte är punktprickad). Avståndet till bensinmacken är på andra sidan Åsgatan för 
Vemdalens Kyrkby 32:18, men där planläggs ingen ny markanvändning utan planen är anpassad 
utifrån det befintliga användandet med en högre tillåten utnyttjandegrad.  

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 (uppräknad till 2040). Resultatet från beräkningen är att den ekvivalenta 
ljudnivån vid fasad är 47 dBA och den maximala ljudnivån är 65 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. FTI:n har tömning två gånger i veckan 
mellan klockan 06:00 och 22:00. Eftersom det är glest mellan tömningarna och det pågår under 
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kortare perioder så bedöms det inte ge upphov till betydande olägenhet eller påtagliga 
bullerstörningar. 

Skotertrafiken i området väntas inte ge upphov till något större buller. Skoterkörningen sker 
inom tätbebyggt område där hastigheten förväntas vara låg. 

Exploateringen innebär att betydligt 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.  

Skuggbildning 

Boverkets Byggregler ställer krav på att något rum i bostäder eller avskiljbar del av rum där 
människor vistas mer än tillfälligt ska ha tillgång till direkt solljus. Vad som är tillräckligt finns 
inte specificerat. På samma sätt bör det finnas möjlighet att på antingen gården eller 
terrass/balkong ha direkt solljus någonstans under hela dagen.  

I Boverkets skrift "Solklart" från 1991 beskrivs att det tidigare krävdes att en boendemiljö ska 
ha en genomsnittlig soltid på 4 till 5 timmar per dag. En god tumregel som beskrivs i skriften är 
att på någon av närmiljöns lekytor och sittplatser bör det under dagen gå att tillgå minst 5 
timmars sol mellan 09:00 och 17:00 under vårdagjämning (kring 20 mars). Båda dessa 
rekommendationer bedöms uppnås med fullt utbyggt planförslag. Byggrätterna inom 
planområdet med två våningar och möjlighet till högre hallbyggnader kan föranleda 
skuggbildning. Kommunen har genomfört studier av skuggbildning för vårdagjämning och 
sommarsolståndet. Störst påverkan med ny skuggbildning skapas främst för fastigheterna i öst 
mot länsväg 315. Under vårdagjämningen från cirka klockan 15:30 får Vemdalens kyrkby 32:10, 
32:17, 32:67 och 32:60 får fastigheterna skuggbildning på tomtmarken men endast Vemdalens 
kyrkby 32:60 får skuggbildning på fasad, se illustrationsmaterialet i bilagan.  

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 med en dubbelriktad huvudväg in i området. Som tidigare 
nämnts planläggs utöver denna två renodlade utfarter för att minska belastningen på 
huvudvägen för att främja tillgängligheten för renhållningsfordonen men även för övrig trafik.  

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

 

Figur 2. Principsektion för Åsgatan i höjd med befintlig verksamhet inom VK 32:18 

Antalet parkeringar, bostäder 

Parkering för bostäder ska anordnas inom kvartersmark. Parkeringar regleras efter antalet rum 
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. 

1 rum och kök  1,5 platser per bostad 

2 eller 3 rum och kök                         2,0 platser per bostad 

4 rum och kök eller större 2,5 platser per bostad. 

Antalet parkeringar, annan användning 

Vid annan användning än bostäder ska antalet parkeringar beräknas enligt kommunens övriga 
riktlinjer, se figur 3. 



Vemdalens Kyrkby 32:72 m.fl. Antagandehandling  PLAN MB 2019–1206 
 
 

22 

 

Figur 3. Antalet parkeringar för olika verksamheter enligt kommunens generella riktlinjer 

Trafikflödesberäkning och ÅDT 
Till planen har en enklare trafikflödesberäkning utförts, med hjälp av Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg och Användarhandledning. Resultatet från Trafikverkets 
trafikalstringsverktyg visade dock på stora osäkerheter och därmed bedömdes dessa inte vara 
rimliga. Beräkningen har därför gjorts uteslutande utifrån de beräkningsmetoder som beskrivs 
i Trafikverkets ”Användarhandledning till verktyg för beräkning av trafikalstringstal”.  
Uträkningen biläggs planen i sin helhet. 

För att få en så rimlig uppskattning av trafikflödena har beräkning har gjorts utifrån tre olika 
scenarier med olika typ av användning och exploateringsgrad både för planförslaget samt för 
gällande plan/er.   Sammanfattningsvis visar en jämförelse mellan de värsta scenarierna att det 
nya planförslaget genererar 1345 fordonsrörelser/dygn och de befintliga planerna genererar 
621 fordonsrörelser per dygn vilket motsvarar en ökning 724 med fordonsrörelser per dygn. 

Om man beräknar ett medelvärde mellan de olika scenarierna visar detta att det nya 
planförslaget skulle generera 900 fordonsrörelser per dygn gentemot befintliga planers 305 
fordonsrörelser per dygn vilket är en ökning med 595 fordonsrörelser per dygn.  

Trafikverkets årsmedelsdygnstrafik (ÅDT) beräknas uppgå till 1090 år 2017. Uppräknat till 2040 
år beräknas ÅDT vara cirka 1400. Kommunen bedömer inte att ÅDT kommer påverkas i stor 
utsträckning till följd av planförslaget då det är rimligt att tro att trafikrörelserna som alstras av 
planförslaget till stor del redan sker längs väg 315, däremot kan det tänkas att målpunkten för 
trafiken kan flyttas. I befintlig detaljplan för Vemdalens kyrkby 47:55 m.fl.  finns möjlighet att 
ordna en bättre korsning, på väg 315 vid infarten till planområdet, med exempelvis 
vänstersvängskörfält om så behövs (se bild 14). 
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Bild 15. Befintlig detaljplan för Vemdalens Centrum, Vemdalens kyrkby 47:55 m.fl. som möjliggör en breddning av 
vägområdet för att tillskapa en bättre korsning.  
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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 
Område av Vemdalens Kyrkby (VK) 32:72 som är avsedd för aktivitetshallens ändamål är 
planlagd som kvartersmark för besöksanläggningar (R), centrum (C), bostäder (B) och parkering 
(P). Inom planens gula mark (där delar av VK 32:60 omfattas) utgörs av följande användningar: 
bostäder (B) och kontor (K). Det finns också områden för tekniska anläggningar inom 
planområdet (E).  

Nedan förklaras vad användningarna tillåter enligt Boverket.  

R - Besöksanläggningar 

Användningen R tillåter 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. 

C – Centrum 

Av Boverket följer att användning C avser all sådan verksamhet som behöver ligga centralt eller 
på annat sätt ska vara lätt att nå för många människor. Centrum är en samlingsanvändning som 
är lämplig att använda där syftet är att det ska finnas en blandning av verksamheter. I Centrum 
ingår en rad olika verksamheter som också kan återfinnas i andra användningar. Där ingår till 
exempel butiker, restauranger, kontor, gym, biografer, bibliotek, teatrar, museum, banker, 
apotek, smådjursklinik, hantverk och annan service. I användningen ingår även byggnader för 
religiösa ändamål, föreningslokaler, samlingslokaler, vuxenutbildning, hotell, vandrarhem och 
lättare former av vård och hälsovård som vårdcentral, fot- eller hudvård. Även polisstation, 
häkte och liknande kan lokaliseras inom Centrum medan en kriminalvårdsanstalt bör planeras 
som användningen Vård. 

I användningen ingår också komplement till centrumverksamheten som till exempel parkering, 
lastområden och de utrymmen som behövs för de anställda. 

B – Bostäder 

Enligt Boverket avser användningen B boende med varaktig karaktär. I användningen ingår 
vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av kategoribostäder som till exempel 
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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. 

K – Kontor 

På planens gula mark tillåts användningen K. Av Boverket följer att det i användningen ingår 
kontor, tjänsteverksamhet och annan liknande verksamhet som har liten eller ingen 
varuhantering. Avgörande bör vara att verksamheten inte medför störning av betydelse för 
omgivningen, till exempel att den saknar utomhusverksamhet och har besöksverksamhet i 
begränsad utsträckning. I användningen ingår komplement så som konferenslokaler och de 
personalutrymmen som behövs för verksamheten. 

Exempel på tjänsteverksamhet som ingår i användningen är till exempel advokatbyrå, 
fastighetsförmedling eller arkitektkontor. Det handlar om tjänsteverksamhet med liten eller 
ingen varuhantering och som inte är beroende av omfattande besöksverksamhet, det vill säga 
att verksamheten till största delen utförs utan kundens närvaro. 

P – Parkering 

Enligt Boverket så ingår bland annat markparkering, parkeringshus, större cykelparkeringar, 
garage eller källargarage inom användningen P. Användningen omfattar även de utrymmen 
som behövs för anläggningens skötsel och bruk och även verksamheter som är knutna till 
användningen. Det kan till exempel vara laddplatser, möjlighet att tvätta fordon eller liknande. 
Det hade varit möjligt att reglera parkering genom egenskapsbestämmelser (det vill säga ingen 
egen användning). Kommunen har dock bedömt att det i detta fall vara mer lämpligt med 
hänsyn till planens tydlighet. Drygt 100 parkeringar kan tillskapas inom planens parkeringsmark. 

E – Tekniska anläggningar 

Av Boverket följer att användningen E kan användas för områden för både offentliga och privata 
anläggningar. Användningen omfattar flera olika typer av tekniska anläggningar. Det handlar 
om anläggningar för produktion, distribution, omvandling eller hantering av elektricitet, tele-, 
TV- och radiosignaler, digital datatrafik samt värme, kyla, vatten, avlopp och avfall eller om 
annan teknisk anläggning.  

I planen läggs två ”E-områden” ut för nylokalisering av FTI och ett område för gemensam 
avfallshantering för planens bostäder. 

Åsgatan är planlagd som gata med enskilt huvudmannaskap (GATA1) precis som den är idag. 
Användningen är densamma för vägen inom planområdet. 
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Det finns även allmän platsmark för natur med enskilt huvudmannaskap (NATUR1). 
Naturmarken har planlagts med hänsyn befintlig skoterled och dagvattenhanteringen. 

Anpassning gentemot gä llande planer 
Planens markanvändning har anpassats utifrån gällande plan 23-VEM-1089 och kvartersmarken 
väster om VK 32:10. I planförslaget har planområdesgränsen utlagts i gällande plans 
egenskapsgräns. Kommunens bedömning är att det är mer lämpligt att lämna gällande plan 
intakt i det området så att ”planmosaiken” blir sammanhängande, se bild 15. 

 

Bild 16. Planområdesgränsen är utlagd enligt blåmarkerad linje och sammanfaller därmed med egenskapsgränsen 
för gällande plan väster om VK 32:10 

Detsamma gäller för planområdesgränsen som delar den bebyggda delen av VK 32:60 i två, se 
bild 16. Även här är alltså plangränsen utlagd i gällande plans egenskapsgräns för att bibehålla 
planmosaiken. 

  

Bild 14. Planområdesgränsen är utlagd enligt blåmarkerad linje och sammanfaller därmed med egenskapsgränsen 
som delar den bebyggda delen av VK 32:60 i två 

Plangränsen i öster har utlagts så att den sammanfaller med plan-/användningsgränsen för 
vägmark (Längsväg 315) inom gällande plan 2361-P10/3, se bild 14 och 17.   
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Bild 1815. Planområdesgränsen är utlagd enligt blåmarkerad linje och sammanfaller därmed med plan-
/användningsgränsen för gällande plan 2361-P10/3 

Egenskapsbestämmelser (RCBP-området) 
Inom användningen RCB (området för Vemdalen Arena) finns egenskapsbestämmelserna som 
redovisas nedan.  
 
Det finns en bestämmelse som reglerar hur hög byggnaden får vara genom högsta nockhöjd. 
Enligt bestämmelsen får bebyggelsen ha en nockhöjd om 16 meter. Nockhöjden är anpassad 
utifrån den höjd som behövs för att åstadkomma en funktionsenlig aktivitetshall. 
Bestämmelsen e4 reglerar den högst tillåtna byggnadsarean som enligt densamma är 6000 m2 
per fastighet. Den tillåtna byggnadsarean är anpassad utifrån de funktioner som aktivitetshallen 
avses inrymmas. Slutlig utformningen av byggnaden är ännu inte fastlagd, men för att inte 
tillkommande exploatering ska ske som en enda stor och monoton volym reglerar planen 
utformningen (se vidare bestämmelserna f1-f4, kommande del i planbeskrivningen och 
illustrationsmaterialet).  
 
Huvudsyftet med utformningsbestämmelserna är att få en uppbruten volym som tar upp 
höjdskillnader och fotavtryck på en mindre skala. Att även ställa krav på en viss andel trä i 
fasaden delar ytterligare upp volymerna i mindre bitar och krymper skalan samtidigt som just 
trä kan kopplas till det traditionella byggandet i Vemdalen by. Avsikten är också med 
bestämmelserna att om en mindre byggnad uppförs kan den vara en sammanhängande volym. 
Ju större byggnaden blir i volym behöver den delas upp i flera delar och även förskjutas i sidled 
för att uppfylla huvudsyftet. En andel uppglasning av fasaden mot Åsgatan krävs för att ge 
utrymme för en levande fasad som återspeglar insidans aktiviteter till utsidan med ljus och 
rörelser inte enbart vid entrésituationen. Avsikten är förutom att förmedla en levande bykärna 
även höja tryggheten längs den långa fasaden och stora parkeringsplatsen. Fler ögon som kan 
se och förhindra eventuella företeelser.  
 
Bestämmelsen om minsta fastighetsstorlek innebär att det blir tvingande att bilda en RCBP-
fastighet, se bestämmelsen d1 och bild 26 längre fram i beskrivningen. Bestämmelsen har 
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införts för att säkerställa att planens parkeringsmark hör till ”aktivitetsfastigheten”. Genom 
bestämmelsen p2 regleras att aktivitetshallen ska placeras minst 2,0 meter från fastighetsgräns. 
 
Anledningen till att bestämmelsen b1 har införts med avsikten att skapa ett aktivt bottenplan 
mot Åsgatan, se exempel i bild 18. Bostäder bidrar med fler passager och fler ögon på området 
som höjer tryggheten. Genom att flytta upp bostäderna en våning medför det minskad insyn i 
bostäder och tvingar fram andra lokaler i markplan. Lokaler och bostäder innebär att olika 
människor rör sig kring byggnaderna vid olika tider vilket bidrar till en aktiv bottenvåning och 
trygghet. Bestämmelsen styr så att lägenheter hamnar på det andra våningsplanet. 
Bestämmelsen b2 är även den kopplad till den tillåtna bostadsanvändningen genom att den 
reglerar att maximalt 2000 m2 får användas för bostäder.  
 
Det finns olika bestämmelser om utförande och mark och vegetation vars syfte är att säkerställa 
god dagvattenhanteringen. Sammanfattningsvis innebär bestämmelserna att dagvatten ska 
ledas till fördröjningsåtgärder (perkolationsmagasin) för omhändertagande och att 
parkeringsytorna ska grusas för att bland annat förhindra en för snabb avrinning, se b2 och b3 
samt n2.  
 
I väster av parkeringsmarken inom VK 32:72 finns bestämmelsen n4 som omfattar ett område 
avsett för skoterparkering.  
 
Inom planens östra parkeringsområde finns en bestämmelse som ger planstöd åt infart till BK-
marken inom VK 32:60, se bestämmelse n3. 
 

 
 

 
Bild 19. Principsektioner som redovisar möjliga sektioner motsvarande fullt utbyggd 
exploatering enligt byggnaderna, se mer illustrationsmaterial som finns som en bilaga längst 
bak i planbeskrivningen.  
 
Egenskapsbestämmelser (BK-området) 
Inom planens BK-område (gula marken inom del av VK 32:60) så regleras den tillåtna 
utnyttjandegraden med en procentsats genom bestämmelsen e1. Enligt bestämmelsen så är 
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den största byggnadsarean 25 % av fastighetsarean inom egenskapsområdet. Det innebär 
exempelvis att ”byggrätten” är 250 m2 om fastigheten är 1000 m2. Kommunen bedömer att det 
är lämpligt att öppna upp för flera olika typer av byggnationer och typ av fastighetsindelning. 
Av den anledningen saknas det bestämmelser om minsta fastighetsstorlek inom BK-området. 
För att förhindra för stora byggnationer vid större fastighetsareal har bestämmelsen e2 införts. 
Den innebär att om styckningslotten skulle vara 2000 m2 (vilket enligt e1 innebär en byggrätt på 
500 m2) så får inte den enskilda byggnaden ha den storleken.  
 
Inom BK-området finns samma typ av bestämmelser som tidigare redovisat för att säkerställa 
en god dagvattenhantering inom parkeringsytorna.  
 
Enligt bestämmelsen p1 ska byggnad placeras 4,5 meter från fastighetsgräns vilket är ett 
sedvanligt avstånd mellan bostadsbebyggelse som är belägen på olika fastigheter. 
Bestämmelsen öppnar dock upp för att parhus, radhus etc ska vara möjliga att ”dela”. Det vill 
säga att varje parhusenhet är på sin egen fastighet. Syftet med formuleringen i bestämmelsen 
är att en sådan indelning inte ska möta hinder av bestämmelsen om avstånd till fastighetsgräns.  
 
Enligt bestämmelsen n1 ska parkering ske inom kvartersmark. Det är för att förhindra att 
parkering för styckningslotternas ändamål sker inom gatumark. 
 
Tillåten nockhöjd är 10 meter, vilket innebär att tvåvåningshus går att uppföra, se exempel i 
bild 19. Takvinkeln får inte vara flackare än 22 grader, mindre tak får utföras med avvikande 
takvinkel såsom tak över en normalstor farstukvist.  
 

 
Bild 20. Principsektioner med 25 graders taklutning som redovisar möjliga utbyggnad för olika bredd motsvarande 
bredderna på byggnaderna i illustrationskartan. 

Egenskapsbestämmelser (C-området) 
Inom planens C-område ingår fastigheten VK 32:18 samt en mindre del av VK 32:72. I planen 
har den tillåtna utnyttjandegraden anpassats utifrån befintliga förhållanden men med möjlighet 
för tillbyggnation, se bestämmelsen e3. Den tillåtna nockhöjden på 10 meter har utlagts med 
hänsyn till att det ska finnas stöd i planen om det i framtiden skulle vara aktuellt att bygga på 
en våning. Den östra marken inom VK 32:18 är försedd med prickmark vilket innebär att marken 
får förses med byggnad. Prickmarken har utlagts med hänsyn till säkerställandet av 
parkeringsutrymme enligt den nya parkeringslösningen som kommer att bli vid ett 
plangenomförande. 
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Egenskapsbestämmelser (Allmän plats) 
Inom planens naturmark i nordväst och längs gatumarken i väst finns egenskapsbestämmelsen 
skoter1 och skoter2. Bestämmelsen har lagts ut med tanke på den befintliga skoterleden som 
går genom den nordvästra delen av planområdet inom naturmarken och sedan genom 
gatumarken. För att ge planstöd åt en eventuell ny dragning inom denna sträcka så tillåter 
planen skoterled utmed gatan i berört område, se bild 20. 
 

 
 Bild 21. Möjlig dragning av skoterled inom område visas med gula pilar. 
 
Möjlig  och inte möjlig  utformning av aktivitetsha llen  
Nedan visas några förenklade exempel på en bebyggelse där planens 
utformningsbestämmelser har omsatts. Se även bilagan längst bak i planbeskrivningen där mer 
illustrationsmaterial visas. 
 
Utformningsbestämmelsen f1 

Enligt f1 ska fasader mot söder och Åsgatan utformas med fönster och glasade entrépartier om 
minst 30 % av den totala fasadytan inom 20 meter från användningsområdets södra gräns. I 
bild 21 illustreras bestämmelsen. 
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Bild 22. I bilden illustreras planenlig utformning för planbestämmelsen gällande fönster och glasade entrépartier. 
Blå kryssmarkerad yta redovisar området som avses inom 20 meter från egenskapsområdets södra gräns. 
Magenta-färgade linjer och markerade ytor motsvarar den fasade som därmed ska räkas. I detta fall är fasadytan 
cirka 1050 m2. Den vita ytan i båda exemplen ovan motsvarar 30 procent (cirka 315 m2) och är därmed planenliga. 

Utformningsbestämmelserna f3 och f4  

Enligt f3 ska byggnad med byggnadsarea över 2000 m2 ska delas upp i minst två volymer med 
olika fasaduttryck. Av f4 följer att byggnad med byggnadsarea över 4000 m2 ska delas upp i 
minst tre volymer med olika fasaduttryck. Bilderna 22-25 visar på planenliga exempel och en 
utformning som inte ska skulle vara planenlig. 

 
Bild 23. Utformning som skulle ha planstöd. Byggnadsarean är under 2 000 m2 och kan därmed uppföras som en 
volym med samma fasaduttryck. Den röda färgen symboliserar samma fasaduttryck 

 

Bild 164. Utformning som skulle ha planstöd. Byggnadsarean är under 4 000 m2 men över 2 000 m2 och ska därmed 
uppföras som minst två olika volymer med olika fasaduttryck. De röda och blåa färgerna symboliserar olika 
fasaduttryck. 
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Bild 25. Utformning som inte skulle ha planstöd. Byggnadsarean är över 4 000 m2 och ska därmed uppföras som 
minst tre olika volymer med olika fasaduttryck. De olika färgerna symboliserar olika fasaduttryck. I detta exempel 
blir en fasad med samma fasadliv i marknivå längre än 55 meter, den ska därmed brytas upp och förskjutas 3 meter 
i djupled. 

 

Bild 26. Utformning som skulle ha planstöd. Byggnadsarean är över 4 000 m2 och ska därmed uppföras som minst 
tre olika volymer med olika fasaduttryck. De olika färgerna symboliserar olika fasaduttryck. I detta exempel är 
uppdelning fem olika delar, alltså två fler än detaljplanen kräver. 

Administrativa  bestämmelser 

I planområdets 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 inom den östra parkeringsmarken. Bestämmelsen 
har lagts ut för att ge planstöd åt inrättandet av en eventuell gemensamhetsanläggning för 
parkering. Kommunen har främst bedömt att det skulle kunna bli aktuellt mellan VK 32:18 och 
styckningslotten av 32:72, men planen reglerar inte att det tvångsvis ska inrättas en sådan – 
utan enbart att det finns planstöd för sådan lösning. Skulle parkeringen vara av betydelse för 
andra fastigheter så kan även dessa ingå.  
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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”. 

Bestämmelsen om villkor för lov finns inom BK-området som säkerställer att bygglov för bostad 
eller kontor inte får ges förrän gatan har anordnats och godkänd besiktning har kommit till 
stånd. Det rör då alltså den nya gatan som planläggs och inte gatumarken som omfattar 
Åsgatan.  
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TEKNISK FÖRSÖRJNING  

Vatten och avlopp   
Ny bebyggelse ansluts till det kommunala VA-nätet som är anslutet till Vemdalens 
avloppsreningsverk. Enligt kontakt med vatten och miljöresurs finns det kapacitet och tillstånd 
för att klara av den ytterligare belastning som ett genomförande av detaljplanen medför. 

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. 

Avfa ll 

Område för FTI (förpackningsindustrin) 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. Avfallsfordonet nyttjar huvudvägen 
in i området och kan använda den enkelriktade utfarten när området lämnas. 

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. Det planläggs även en teknisk 
anläggning vid planens huvudväg som är avsedd för gemensam avfallshantering för planens 
bostadsfastigheter. Inför granskningen har planen ändrats så att en enkelriktad väg löper från 
planens nordvästra del ned mot Åsgatan. På så sätt behöver inte avfallsfordon vända för 
återfärd, utan avsikten är att den enkelriktade vägen ska nyttjas.  

Värme 

Byggnaderna uppvärms individuellt där aktivitetshallen avses ha en uppvärmning genom en 
kombination av bergvärme och luftväxlare. 

 
 
  



Vemdalens Kyrkby 32:72 m.fl. Antagandehandling  PLAN MB 2019–1206 
 
 

35 

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” bostads- 
och kontorsmark 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 Ett stenröse som omfattas av 
det generella biotopsskyddet 
berörs av planen. Skulle planen 
genomföras enligt 
illustrationsmaterialet bedöms 
röset kunna lämnas påverkat. 
Om planen skulle genomföras 
på annat sätt och att stenröset 
inte kan vara kvar till följd av 
detta så kan det flyttas till ny 
plats inom planens naturmark i 
nordväst. Stenröset ska vid 
flytt placeras i ett gynnsamt 
läge vad gäller solexponering. 
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Stä llningstagande 
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.  

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 2 år 2022 
• Antagande kvartal 2 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 a llmän 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. 

Avta l, Exploateringsavta l 

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: 

• 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. Eventuella 
ledningsrätter kan behöva bekostas av exploatörerna, men det är något som regleras i 
exploateringsavtalet. Övriga nödvändiga lantmäteriförrättningar tas och bekostas av 
exploatörerna.  

Om- och nybildning av fastigheter 

Planen styr genom bestämmelsen om minsta fastighetsstorlek (d1) att det bildas en RCBPE-
fastighet genom avstyckning från VK 32:72, se bild 26. Planens BK-mark kan fastighetsbildas på 
olika sätt. Det är möjligt att avstycka nya fastigheter enligt vad illustrationen visar, men 
eftersom byggrätten är kopplad till användningsområdet så behöver inte nya fastigheter bildas 
inom BK-marken för att kunna bebyggas. Om planens BK-mark skulle genomföras enligt 
illustrationen så kan 8 nya fastigheter styckas av, varav hälften kan bildas från VK 32:72 och 
resterande hälft från 32:60. Ett mindre område av VK 32:72 kan genom fastighetsreglering föras 
över till 32:18 så att fastigheten får ett par meter större omfång åt väster för att tillskapa mer 
utrymme för parkering.   

Bild 26 illustrerar hur RCBPE-fastigheten kommer att se ut vid en genomförd plan.  

 

Bild 27. Ny fastighet som kan styckas av från VK 32:72 

Allmän platsmark kan om så bedöms vara lämpligt samlas i en mer ”renodlad” vägfastighet. 
Åtgärden bedöms inte vara nödvändig för plangenomförandet, men kan låtas göras för att 
åstadkomma en mer lämplig fastighetsindelning. Berörda fastigheter är bland annat VK 32:8, 



Vemdalens Kyrkby 32:72 m.fl. Antagandehandling  PLAN MB 2019–1206 
 
 

40 

32:18 och VK 32:72 samt marksamfälligheten s:16. Vid fastighetsreglering aktualiseras reglerna 
om ersättning enligt 5 kap. fastighetsbildningslag (1970:988).  

Enligt PBL 14:15 kan berörd fastighetsägare begära att huvudmannen för den allmänna platsen 
förvärvar äganderätt, nyttjanderätt eller annan särskild rätt till marken eller utrymmet. 

Inrättande av gemensamhetsanläggning och bildande av servitut mm 

Tre gemensamhetsanläggningar (ga) bör i huvudsak inrättas vid planens genomförande för väg- 
och natur- och dagvattenändamål samt för avfallsändamål. Om behov finns kan en fjärde ga 
bildas för parkeringsändamål inom planens östra parkeringsmark.  

1. Ga för vägändamål bör inrättas inom planens nya gatumark. Samtliga fastigheter inom 
planområdet bör ingå i ga:n eftersom samtliga fastigheter har nytta av vägen.  

2. Ga för natur- och dagvattenändamål bör inrättas inom planens allmänna platsmark för natur 
samt inom områden för dagvattenhantering. Samtliga fastigheter, förutom VK 32:18 som har 
sin egen lösning, bör ingå i denna ga. 

3. Ga för avfallsändamål bör inrättas inom planens östra E-område. Styckningslotterna från BK-
området bör ingå i denna, men inte RCBPE-fastigheten och VK 32:18 som har sin egen lösning. 

4. Finns det behov av att den östra parkeringsmarken är gemensam med VK 32:18 så finns det 
planstöd att inrätta en ga. Möjliga styckningslotter inom BK-området (VK 32:60 och 32:72) 
avses ha en parkeringslösning som inryms inom användningsområdet, varför ingen gemensam 
lösning bedöms vara nödvändig för dessa. 

In- och utfartsservitut till förmån för styckningslotterna inom VK 32:60 som belastar 32:72 inom 
den östra parkeringsmarken bör bildas då infarternas läge är bestämda. Rättigheterna kan 
antingen bildas genom official- eller avtalsservitut.  

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 
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. 

Avtalsservitutet för vatten- och avlopp (VA) som löper genom VK 32:72 (serv 5 på grundkartan) 
bör upphävas eftersom det blir obsolet vid ett genomförande. Ny ledningsrätt för vatten- och 
avloppsledningar kan bildas inom planens allmänna platsmark och 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 
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ledningsrätt m.m., skyldighet att avstå utrymme enligt 12 § och ersättning för utrymme m.m. 
enligt 13 §. Upplåtelsen kan även lösas avtals- eller officialservitut. 

Upplåtelse för Förpackningsindustrin (FTI) rörande område för avfallsanläggning kan lösas 
genom nyttjanderätt.  

Övrigt 

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

Byggnaden som dels står på VK 32:24, dels 32:72 får ett planstridigt utgångsläge eftersom delar 
av denna står inom naturmark. Den byggnadsdel som står inom naturmarken avses inte utgöra 
någon ga.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 

Planhandlingarna har upprättats av:  
Elise Nilsson, planingenjör, Bergs och Härjedalens kommun miljö- och byggnadsnämnd 
Jon Månsson, samhällsplanerare, Arctan AB.  
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BYGGNADSAREA
CIRKA 1 800 M2

EXEMPEL 1)
Byggnadsarean är under 2 000 m2 och kan därmed uppföras som en
volym med samma fasaduttryck. Den röda färgen symboliserar samma
fasaduttryck. Exempel 1 är en möjligt utformning.

BYGGNADSAREA
CIRKA 3 500 M2

EXEMPEL 2)
Byggnadsarean är under 4 000 m2 men över 2 000 m2 och ska därmed
uppföras som minst två olika volymer med olika fasaduttryck. De röda och
blåa färgerna symboliserar olika fasaduttryck. Exempel 2 är en möjligt
utformning.

BYGGNADSAREA
CIRKA 5 600 M2

EXEMPEL 3)
Byggnadsarean är över 4 000 m2 och ska därmed uppföras som minst tre
olika volymer med olika fasaduttryck. De olika färgerna symboliserar olika
fasaduttryck. I Detta exempel blir en fasad med samma fasadliv i marknivå
längre än 55 meter, den ska därmed brytas upp och förskjutas 3 meter i
djupled. Exempel 3 är därmed inte en möjlig utformnig.

CIRKA 77 METER

EXEMPEL 4)
Byggnadsarean är över 4 000 m2 och ska därmed uppföras som minst tre
olika volymer med olika fasaduttryck. De olika färgerna symboliserar olika
fasaduttryck. I Detta exempel är uppdelning fem olika delar, alltså två fler
än detaljplanen kräver. Exempel 4 är en möjligt utformning.

BYGGNADSAREA
CIRKA 5 600 M2
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Ovan är en illstration med planenlig utformning förplanbestämmelsen
gällande fönster och glasade entrépartier. Blå krysmarkeradyta redovisar
området som avses inom 20 meter från egenskapsområdets södra grän.
Magenta färgad linjer och markerade ytor motsvarar den fasade som
därmed ska räkas. I detta fall är fasadytan cirka 1050 kvadratmeter. Den
vita ytan i båda exemplen ovan motsvarar 30 procent (cirka 315
kvadratmeter) och är därmed planenliga.
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RACKETTSPORT
PADDEL/TENNIS

EXEMPELSEKTION GENOM HALLAR OCH MÖJLIG CENTRUMVERKSAMHET       SKALA 1:300 (A3)
En hall för racketsporter ska helst ha minst 8 meters frihöjd. En hall för handboll ska minst vara 7 meter hög. Medans en hall avsedd för gymnastik ska ha minst 10 meters frihöjd.
Ett centrumverksamhet som kontor eller dagligvarubutik ska ha minst 2,7 meter från färdigt golv till insida tak enligt Boverkets rekommendationer. För att kunna installera ventilation och liknande behövs
oftast cirka 3,6 meter. Utöver den fria takhöjden så ska en byggnad ha en grundläggning samt en takkonstruktion med takstol som inte får inkräkta på den fria takhöjden på insidan.

GYMNASTIK OCH
TRAMPOLIN

HANDBOLL
FOTBOLL

DAGLIG
-VAROR

EXEMPELSEKTION GENOM ENTRÉ, CAFÉ OCH MÖJLIG CENTRUMVERKSAMHET      SKALA 1:300 (A3)
En hall för handboll ska minst vara 7 meter hög.
Ett centrumverksamhet som kontor eller dagligvarubutik ska ha minst 2,7 meter från färdigt golv till insida tak enligt Boverkets rekommendationer. För att kunna installera ventilation och liknande behövs
oftast cirka 3,6 meter. Utöver den fria takhöjden så ska en byggnad ha en grundläggning samt en takkonstruktion med takstol som inte får inkräkta på den fria takhöjden på insidan.

HANDBOLL
FOTBOLL

   CAFÉ               MAT      GYM       LOUNGE

ÖVRE ENTRÉ
OCH LOUNGE    KONTOR      CENTRUM

7 grader taklutning

7 grader taklutning
7 grader taklutning

7 grader taklutning

7 grader taklutning
7 grader taklutning

      GYM            TRÄNING
ENTRÉ

DAGLIG
-VAROR

CENTRUM CENTRUM

CENTRUMCENTRUM

CENTRUMCENTRUM
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CIRKA 17,9 M  GATA

GÅNG
CYKEL

P ÅSARGATAN DIKE

VEMDALENS KYRKBY 32:18

EXEMPELSEKTIONER GENOM BYGGNADER MÖJLIGA FÖR BOSTÄDER OCH KONTOR      SKALA 1:300 (A3)
Sektionerna redovisar möjlig byggnation enligt föreslagna planbestämmelser på området för Bostäder, Besökanläggningar och Kontor. Om besöksanläggningar byggs ut kan det exempelvis innebära en
spolad isplan, en fotbollsplan, utomhusgym eller en byggnad av den tredje typen enligt ovan. Om Bostäder eller kontor byggs ut är ovan tre sektioner exempel på byggnader som rymms inom
planbestämmelserna. Sektionerna motsvarar byggnadernas bredd från illustrationskartan och är exempel.

EXEMPELSEKTION GENOM BEFINTLIG HANDELSLOKAL OCH FÖRESLAGEN BREDDAD ÅSARGATAN      SKALA 1:300 (A3)
Sektionen redovisar där det är som smalast mellan befintlig handelsbyggnad och Åsargatan. Mot handelsbyggnanden förslås en förgårdmark om cirka 1,2 meter kvartså för att kunna hantera
dörruppslag och liknande. Därefter redovisar sektionen planförslagets utformning med en breddning för att inrymma gång- och cykelväg, kanstensparkering och tre filer mot länsväg 316. Gatanse bredd
är anpassad för att bilar parkerade mot gång- och cykelvägen ska kunna vända utan backrörelser på Åsargatan. Sektionen motsvarar det som illustrationskartan visar.
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20 JUNI 06:00 SOMMARSOLSTÅND

20 JUNI 15:00
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20 JUNI 19:00

32:21

Vårdagjämningen motsvarar den tid som solen står som högts. Denna tidpunkt brukar
användas som referens för att bedöma påverkan av skuggning. Möjliga byggnader är bruna
med högsta höjd enligt planförslaget, befintliga byggnader är vita enkla volymer med höjden
6 meter. Blått är planområdet och gult är grannars fastigheter.
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Balderhallen, Skellefteå
Delar av fasaden är klädd med trä mot gatan och mot insidan är sandwichelementens plåtfasad synlig.

Fortknox Arean, Växjö
Fasaden som möter gata och entrépartier är klädda med trä, baksidan är enklare material.

Ica Maxi Arena, Visby
Framsidan med entré klädd med träraster.

Northvolt, Skellefteå
Del av sandwichplåtfasad klädd med trä.
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Knivsta centrum för kultur och idrott, Knivsta
Hela fasaden utförd i trämaterial.

Södra climate tennis arena, Växjö
Fasad helt i trä med sedumtak och glasfasad.

Nordkustbygg, Skellefteå
En del av byggnaden som har kontor och fönster kläs delvis i trä, övriga fasader är enklare.

Stora Ensos sågverk, Gruvön
Byggnad uppförd helt i korslimmadeträmoduler samt utanpåliggande träfasad och raster.


