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GRANSKNINGSHANDLINGAR 
Detaljplan för del av Funäsdalen 19:6 och 23:8 m.fl. 
 
Du får detta brev eftersom du är fastighetsägare eller på annat sätt sakägare inom ett område där 
kommunen vill göra en ändring i befintlig detaljplan. Ett planförslag för Funäsdalen 19:6 och 
23:8 m.fl. har upprättats och det skickas nu till berörda sakägare på granskning för att ge 
möjlighet att lämna synpunkter. 
 

Enligt plan- och bygglagen (2010:900) ska granskning äga rum när en detaljplan tas fram. 
 
Planförslaget finns tillgängligt på kommunens hemsida:  
www.herjedalen.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner-och-oversiktsplan/detaljplaner/pagaende-
detaljplaner.html 
 
Om du önskar få utskrivna handlingar, vänligen skicka en e-post till: mob@berg.se. 
 
Planförslaget sänds ut på granskning mellan den 29 juli och 20 augusti 2021. 
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till: mob@berg.se eller 
 
Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd 
Medborgarhuset 
842 80 Sveg 

 
Senast 20 augusti 2021 ska eventuella synpunkter ha inkommit till kommunen. Den som inte 
framfört skriftliga synpunkter senast vid granskningen kan förlora rätten att senare överklaga 
beslutet att anta detaljplanen. Ange ärendets diarienummer MB 2017–783 på ditt yttrande. 
 
Bakgrund 
Syftet med detaljplanen är att tillsammans med befintliga tomter skapa totalt cirka 30 tomter i 
Funäsdalen för fritidsboende/permanentboende. På de två befintliga fastigheterna Funäsdalen 
19:6 och Funäsdalen 23:8 kommer detaljplanen att möjliggöra cirka 25 nya tomter med en 
minsta tomtstorlek av 1 000 kvadratmeter. Detaljplanen strävar efter att den nya bebyggelsen ska 
passa in med övrig bebyggelse i Funäsdalen.  
Ring gärna om du har frågor. 
___________________________ 
 
På uppdrag av Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd 
 
Elise Nilsson   Karin Nordström 
Planingenjör   Samhällsplanerare 
Telefon 0687-165 50  Telefon 0687- 165 52 
elise.nilsson@berg.se  karin.nordstrom@berg.se 

 

file://bergsrv30.admin.berg.se/gemensam/MoB/Bygg/ByggR/Mallar/Inlagda%20i%20ByggR/Mob@berg.se
http://www.berg.se/
http://www.herjedalen.se/
http://www.herjedalen.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner-och-oversiktsplan/detaljplaner/pagaende-detaljplaner.html
http://www.herjedalen.se/bygga-bo-och-miljo/detaljplaner-och-oversiktsplan/detaljplaner/pagaende-detaljplaner.html
mailto:mob@berg.se
mailto:mob@berg.se
mailto:elise.nilsson@berg.se

