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Totalt har 25 yttranden gällande planförslaget inkommit till kom-
munen. Avsändarna är myndigheter, företag och medborgare. I det 
särskilda utlåtandet förekommer sammanfattnignar av yttranden. 
Samtliga inkomna yttranden kan begäras ut i sin helhet via: kom-
mun@herjedalen.se

Kommunens bemötande
Kommunens bemötande finns i direkt anslutning till respektive 
yttrande. Bemötanden som är märkta med * utgörs av ett politiskt 
formulerat bemötande.
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Privatperson Under LIS-områden och strandskydd nämns områ-
det ”Hede-Långå-Hedeviken” som ett av de tolv fokusområden där 
kommunen ser goda förutsättningar till strandnära bebyggelse. I 
kommunens LIS-plan som utgör tematiskt tillägg till översiktsplanen 
omnämns området som ”Hede-Långå-Nedre Särvsjön- Hedeviken”. 
Nedre Särvsjön bör ingå i beteckningen av området i likhet med om-
nämningen i LIS-planen. 

Kommunens bemötande: Föranleder ändring, beteckningen 
ändras. 

Härjeåns kraft  AB: Energiförsörjning: Texten ”Härjeåns AB skapar 
möjlighet för elbil i kommunen” bör ändras till följande lydelse ”Här-
jeåns och Fyrfasen skapar möjlighet för elbil i kommunen”.

 Kommunens bemötande: Föranleder ändring, texten ändras 
utifrån synpunkten.

Lantmäteriet: Ingen erinran

LRF Mitthärjedalen och LRF Tännäs: Miljökonsekvensbeskriv-
ningen Sid 2, Odlingslandskapet, Sid 17, Påverkan på framtida brukan-
de av jorden: Vad menas med att ”kommunen vill skapa bättre möjlig-
heter att bilda små jordbruksfastigheter”? Initiativ för att bilda mindre 
fastigheter principiellt bör komma från markägare och brukare – inte 
från kommunen för att motivera byggande på jordbruksmark. Vidare 
anser vi att texten är besynnerlig och något motsägelsefull. Ytan bru-
kad jordbruksmark som kan komma att tas i anspråk uppges vara ”re-
lativt liten”. Samtidigt uttrycker man att det är svårt att avgöra hur det 
totala antalet hektar jordbruksmark kommer att påverkas eftersom 
kommunen ser positivt på nybildning av små jordbruksfastigheter.

Kommunens bemötande: I Fastighetsbildningslagen finns vis-
sa svårigheter med att bilda mindre jordbruksfastigheter, kom-
munen vill uppmärksamma detta för att i framtiden underlätta 
för att bilda jordbruksfastigheter i olika storlekar. Kommunen 
instämmer i att initiativet ska komma från markägare och bru-
kare. Kommunen anser dock inte att detta utesluter möjligheten 
att bebygga viss jordbruksmark i syfte att skapa fler permanenta 
bostäder.

Miljökonsekvensbeskrivningen Sid 16, påverkan på odlingslandska-
pet: Man bör beakta vilken betydelse som jordbruket har för Härjeda-
lens kulturmiljö, men också det värde som finns i själva begreppet rik-
sintresse enligt Miljöbalkens hushållningsbestämmelser. I Härjedalen 
har det funnits jordbruk i 4000 år. Antalet betesdjur minskar och i dag 
finns bara en mjölkleverantör kvar. Ett kulturlandskap med naturbe-
tesmarker och rik insektsfauna förutsätter jordbruk och betesdrift om 
det skall bevaras. Ett aktivt jordbruk med betesdjur är det som förhin-
drar igenväxning, inte kommunens planförslag.

Kommunens bemötande: Kommunen håller med om vikten av 
betande djur i jordbrukslandskapet. I de fall det inte längre finns 
möjligheter att upprätthålla den tidigare markanvändningen 
eller där man behöver ta hänsyn till andra väsentliga samhäll-
sintressen, ser dock kommunen att annan markanvändning 
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kan tillåtas för använda marken ansvarsfullt utifrån behov och 
allmänna intressen. 

Miljökonsekvensbeskrivningen Sid 32, ett rikt odlingslandskap: 
Vilken betydelse de olika markerna har för fortsatt jordbruk kan inte 
avgöras av kommunen, det är en värdering som skall avgöras av de som 
brukar marken. Brukningsvärdet påverkas exempelvis av arrondering 
och avstånd till brukningsenheten. Beslutet om huruvida marken är 
lämplig att nyttjas som tidigare eller ej är upp till markägaren att avgö-
ra i detta fall, helt i enlighet med äganderättsliga principer.

LRF Mitthärjedalen och LRF Tännäs vill utöver de specifika synpunk-
terna ovan på delar av materialet, förtydliga att vi emotsätter oss de 
delar i förslaget för Översiktsplan Härjedalens kommun som öppnar 
för bebyggelse på befintlig jordbruksmark. Det är en avsevärd skillnad 
mellan översiktsplanens tidshorisont i jämförelse med det långsiktiga 
förhållningssätt vi måste ha till jordbruksmark (hänvisning till Jord-
bruksverkets rapport 2013:35). LRF vill även belysa jordbruksmar-
kens betydelse och funktion i ett klimatanpassningsperspektiv.  

Kommunens bemötande: Kommunen instämmer i att det krävs 
utredningar och lokaliseringsprövningar för att kunna ändra 
markanvändningen. Kommunen avser inte planlägga mark utan 
markägarens vilja. Kommunen är även medveten om jordbruk-
smarkens betydelse och framtida vikt.

Mellanskog: Mellanskog menar att det finns en motstridighet mellan 
kommunens vision om fler invånare och den anda som präglar över-
siktsplanen, utvecklingsstrategin inkluderad där de menar att planför-
slaget till allt för stor del präglas av hänsyns- och försiktighetsmått. De 
anser att utgångspunkten för en översiktsplan bör vara de utvecklings-
möjligheter kommunen ser som viktiga förutsättningar för en rörelse 
i riktning mot visionen. Utifrån dessa förutsättningar bör hinder, ut-
maningar och lösningar för den önskade riktningen identifieras. Först 
därefter kommer skedet då den hänsyn till olika allmänna/statliga 
intressen som bör tillgodoses längs vägen mot visionen redovisas. 

Härjedalens kommun är föremål för flera olika statliga anspråk. I syfte 
att tillgodose de statliga anspråken anläggs i förslaget till översiktsplan 
ett generellt förhållningssätt som i alltför hög grad utgår från bevaran-
de. Det medför en risk för att bevarandeintressen i praktiken ges ett 
alltför långtgående företräde framför utvecklingsmöjligheter som kan 
bidra till kommunens utvecklingsstrategi och vision. 

Mellanskog menar att det finns goda möjligheter att kombinera vär-
nandet av värdefulla landskap och hänsyn till naturmiljöer samtidigt 
som bygden utvecklas. Mellanskog anser det önskvärt att översiktspla-
nen innehåller fler lokala anpassningar till de statliga anspråken likt 
LIS-planen som utgör ett tillägg till översiktsplanen.

Kommunens bemötande: Översiktsplanen har arbetats fram 
efter Boverkets övergripande modell för översiktsplanering. 
Den bygger på en utvecklingsstrategi men beaktar även de 
allmänna intressen som en översiktsplan ska hantera. Utveck-
lingsintressena är många, kommunens övergripande mål om att 
bli fler kan därför ha flera olika riktningar. Kommunen behöver 
alltid göra avvägningar mellan utveckling och bevarandevärden. 
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När det gäller de statliga intressena bevakas de av statliga myn-
digheter och ligger inte alltid inom kommunens rådighet. 

Strandskyddsbestämmelserna bevakas av Länsstyrelserna, men 
sedan 2010 har kommunerna fått möjlighet att peka ut områden 
där lättnader i strandskyddet kan göras i syfte att långsiktigt sti-
mulera den lokala och regionala utvecklingen på landsbygden. 
Kommunen har dock inte möjlighet att göra liknande anpass-
ningar av till exempel andra intressen så som jord- och skogs-
bruk eller riksintressen.

Behov av gröna passager och tätortsnära rekreation, sid. 21: Mel-
lanskog önskar ett kompletterande ställningstagande då de anser 
det viktigt att lyfta att rekreation och aktivt skogsbruk inte behöver 
innebära en konfliktsituation. Kommunen ser med tillförsikt att det 
ansvarsfulla aktiva skogsbruket som markägare bedriver är förenligt 
med upplevelser i samband med rekreation.

Mellanskog menar att formulering om motionsspår och leder på sidan 
21 bör bytas ut mot följande: Många spår och leder existerar genom att 
hundratals markägare upplåter sin mark för ändamålet. Att markäga-
ren oinskränkt kan bedriva ett aktivt skogsbruk, är en förutsättning 
till att många spår och leder har upplåtits och kommer att upplåtas till 
rekreation.

Kommunens bemötande: Med texten på sidan 21 i gransk-
ningshandlingen vill kommunen belysa att områden för rekre-
ation, motionsspår, olika former av spår och leder, tävlingsan-
läggningar eller utpekade friluftslivområden inte utesluter att 
ett aktivt skogsbruk eller andra åtgärder kan genomföras inom 
samma område. Kommunen hoppas att eventuella konflikter 
kan lösas genom dialog och samverkan och anser inte att detta 
behöver vara ett kommunalt ställningstagande. 

Markanvändning, Skogsbruk, sid. 30 Ställningstagande, sid. 30: Kom-
munen behöver förtydliga hur man ser på alla övriga markägares vär-
defulla resurs, skogen. I ställningstagande nämns endast kommunens 
eget innehav, vilket i relation är en väldigt liten del av all skogsmark 
inom Härjedalens kommun. Förslag till ställningstagande: 

• Kommunen ställer sig positivt till ett aktivt skogsbruk då det ger 
möjlighet för många invånare till utkomst av skogens resurser, 
såväl markägare som branschverksamma.

• Kommunen sätter ”frihet under ansvar” som ledord vid skogsbruk.

Kommunens bemötande: Kommunen ser positivt på en aktiv 
skogsnäring, men har ingen möjlighet att uttala sig om hur Mel-
lanskog eller andra skogsägare ska bedriva sitt skogsbruk. Kom-
munen råder enbart över sitt eget skogsinnehav, frågor kring 
ansvar för brukandet hänvisas till Skogsstyrelsen i egenskap av 
tillsynsmyndighet. 

Mellanskog invänder mot formuleringen ”dess existens regleras i 
miljöbalken” gällande markanvändningen skogsbruk på sidan 30. Den 
är oriktig och bör utgå ur översiktsplanen. Skogsbruk är en pågående 
markanvändning som inte är föremål för någon grundläggande pröv-
ning för att komma till stånd.

Kommunens bemötande: Föranleder ändring, formuleringen 
ses över.
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Texten om påverkan på skogsbruket från klimatförändringar behöver 
revideras och innehålla att skogsnäringen kan bidra till minskad kli-
matpåverkan genom ökad tillväxt samt ökad användning av förnyelse-
bart material. Att skogsbruket liksom övriga areella näringar kommer 
att påverkas av förändringar i klimatet är mest troligt. En ökad hante-
ring av insektsangrepp är också troligt.

Att större virkesvolymer kommer att behöva tas ut under kortare 
perioder av året än idag är dock inte möjligt. Industrin behöver ett 
alltmer jämnt flöde av råvara över året och skogsbruket behöver därför 
anpassa sig till detta och gör det redan idag. Inte heller ser Mellan-
skog ”ändrat markutnyttjande och ändrade brukningsmetoder” som 
alternativ till anpassning till ett förändrat klimat. I stället vill Mellan-
skog peka på åtgärder som vidtas redan idag; såsom användning av nya 
värdefulla data exempelvis markfuktighetskartor och noggrannare 
planering i fält inför avverkning. Våra entreprenörer arbetar enligt 
metoden ”skonsam drivning”, vilket i korthet innebär att vi förebygger 
och minimerar körskador. 

”Varmare klimat ger högre bonitet och förmodad försämring av virkes-
kvaliteten.” Mellanskog ställer sig undrande till denna förmodan och 
efterfrågar källhänvisning till den samma? Vi önskar i stället att den 
ökade tillväxten framhålls och allt positivt detta innebär.  

 Kommunens bemötande: Föranleder ändring, formuleringen 
ses över och förtydligas.

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap: MSB avstår 
från att yttra sig i rubricerat ärende. Det är länsstyrelsens uppgift att 
tillgodose statens intressen i samband med kommunal planering.

Norra dalarna vatten och avfall: Nodava AB har ingen erinran

Privatperson: Jag kommenterar först kommunens bemötande på 
Härjedalens Markägareförenings förslag till förbättringar i Översikts-
planen. Kommunen svarar inte på vårt påpekande att utpekandet av 
Riksintressse för rennäringen på privatmarkerna strider mot 1 kap 1§ 
3e stycket i Regeringsformen, ”Den offentliga makten utövas under 
lagarna”. Lagarna är uttolkade i ”Härjedalsdomen”. Ingen myndighet 
har därmed rätt att ta beslut som strider mot den uttolkade lagen. Inte 
kommunen,ej heller Länsstyrelsen och naturligtvis inte kommunen.
Regeringsformen ”8§ För rättskipningen finns domstolar och för den 
offentliga förvaltningen statliga och kommunala förvaltningsmyn-
digheter. Lag (1976:871). 9§ Domstolar samt förvaltningsmyndighe-
ter och andra som fullgör offentliga förvaltningsuppgifter ska i sin 
verksamhet beakta allas likhet inför lagen samt iaktta saklighet och 
opartiskhet.Lag (2010:1408).

Det svar vi får av kommunen är att Härjedalsdomen inte föranlett 
någon lagändring. Vi har aldrig efterfrågat någon lagändring. Vi har 
aldrig ifrågasatt det lagenliga utpekandet på samebyarnas betesmar-
ker. Det vi begär är att kommunen inte redovisar det olaga utpekandet 
av Riksintresse för rennäringen på privatmarkerna i Härjedalen. Vi 
begär att kommunen följer nämnda paragrafer i Regeringsformen.
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Kommunen svarar ej heller på varför man inte bestrider utpekandet av 
Riksintresse för rennäringen enär det inte följer Regeringens, Riks-
dagens och Boverkets begränsningar till renbetesmarkerna(åretrunt- 
samt vinterbetesmarkerna) för utpekandet. Vi kan heller inte se att 
Sametinget uppfyller sitt åtagande om samråd med Boverket, Länssty-
relsen och kommunen. Allt finns att ta till sig i SOU 2015:99 Vi begär 
nu att kommunen gör om och gör rätt.

Kommunens bemötande*: De tillämpliga bestämmelserna i 
miljöbalken (1998:808) och plan- och bygglagen (2010:900) är 
allmänt hållna och ger förvaltningsmyndigheterna ett förhållan-
devis stort bedömnings- och handlingsutrymme. Det innebär att 
det i många fall inte är helt okomplicerat att bedöma huruvida 
en myndighet har lagstöd för sitt agerande eller ej. Lagstiftaren 
förlitar sig i hög grad på att förvaltningsmyndigheterna agerar 
omdömesgillt och ansvarsfullt. Med detta sagt delar Härjeda-
lens kommuns bedömningen att förarbetena till miljöbalken 
och plan- och bygglagen bör tolkas som att lagstiftarens avsikt 
är att de områden som av riksintressemyndigheten bedöms vara 
av riksintresse för rennäringen ska pekas ut inom renskötsel-
området. Härjedalens kommun anser oaktat denna bedömning 
att det inte heller är lämpligt att peka ut riksintresseanspråk 
på mark som inte omfattas av renskötselrätt. I synnerhet mot 
bakgrund av de långa och svåra förhandlingar som följde på 
Härjedalsmålet och som slutligen ledde fram till dagens unika 
samförståndslösning. Härjedalens kommun värnar om rennä-
ringens nuvarande och framtida utveckling i Härjedalen. En bi-
behållen rennäring i kommunen av samma omfattning som den 
nuvarande förutsätter en god dialog och gott samverkansklimat 
mellan samebyarna och de privata markägarna. Kommunen 
anser det nödvändigt att avtalen ges goda förutsättningar för att 
upprätthållas. Det är kommunens bedömning att Sametingets 
utpekanden av riksintresseanspråk undergräver den lokala dia-
logen och samverkan mellan invånare och näringar i kommunen 
samt äventyrar renbetesavtalen. I detta fall riskerar utpekandet 
av riksintresseanspråk att i praktiken motverka skyddssyftet 
hos det aktuella intresset istället för att främja det.

Härjedalens kommun ifrågasätter alltjämt statens utpekande 
av områden som riksintresse för rennäringen på privatägd mark 
i Härjedalens kommun, och det är kommunens uppfattning att 
staten bör dra tillbaka dessa anspråk. Kommunen har i skrivelse 
till Länsstyrelsen i Jämtlands län år 2018 (Dnr Ks2018/105) 
begärt att Sametinget snarast reviderar rennäringens riksin-
tresseanspråk i Härjedalens kommun så att dessa inte inne-
fattar mark utanför renskötselområdet. D.v.s. kommunen har 
uppmanat Länsstyrelsen att i enlighet med 4 § 2 pt. förordning 
(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden 
underrätta Sametinget och Boverket att Länsstyrelsen anser att 
klassificeringen bör omprövas. Länsstyrelsen har inte hörsam-
mat kommunens uppmaning.

Härjedalens kommun avser mot bakgrund av Länsstyrelsens 
granskningsyttrande ytterligare förtydliga motiven för sitt ifrå-
gasättande av Sametingets utpekanden av riksintresseanspråk 
på privatägd mark i Härjedalen. Däremot bedömer kommunen 
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inte att en fördröjning av planprocessen är motiverad i detta 
skede.

Den ändring av förordning (1998:896) om hushållning med 
mark- och vattenområden som föreslås i SOU 2015:99 och som 
skulle ge kommunen möjlighet att begära att sektorsmyndighe-
ten ger regeringen möjlighet att pröva riksintresseanspråket har 
inte genomförts.

Handölsdalens och Tossåsens samebyar: Handölsdalens och 
Tåssåsens samebyar vill att följande ändringar ska göras i Härjedalens 
kommuns förslag till ny översiktsplan:

1)Markanvändning: Av översiktsplanen bör det framgå att kommunen 
har en skyldighet att i sin verksamhet främja samers strävanden att 
behålla och utveckla samisk kultur som renskötsel och annan samisk 
markanvändning (minoritetslagen § 4 och regeringsformen 1 kap. 2 § 
6 st). Av det s.k. Girjasmålet från Högsta domstolen framgår att denna 
skyldighet påverkar all rättstillämpning som innebär en awägning 
mellan samers intressen av att kunna behålla sin kultur och andra 
faktorer. Eftersom stora delar av marken inom Härjedalens kommun 
omfattar mark där urfolket samer traditionellt har bott och verkat 
bör detta liksom informationen om miljömål framgå under rubriken 
markanvändning (se vidare expertutlåtandet från Marie B. Hagsgård 
s.1-4).

2) Kommunal markpolitik: För att samer som urfolk ska kunna behålla 
och utveckla sin kultur inklusive renskötseln är det viktigt att kom-
munen ser till att minoritetslagens bestämmelser om inflytande och 
samråd följs (minoritetslagen § 5). Vi behöver ha reellt inflytande 
innan kommunen fattar beslut som berör mark där vi bedriver ren-
skötsel och annan samisk markanvändning så att vi kan fortsätta med 
detta på såväl vinterbetesmark som året runt mark. Det handlar om 
att kommunen ska sträva efter att fatta beslut som såväl vi som andra i 
kommunen kan ställa oss bakom. Detta bör framgå av översiktsplanen, 
gärna under rubriken kommunal markpolitik eftersom det gäller en 
rad beslut som kommunen kan fatta som berör samisk kultur knuten 
till traditionell samisk mark. Genom att skriva in hur kommunen kom-
mer ta hänsyn till samers strävan att behålla och utveckla sin urfolks-
kultur uppfylls också den nya bestämmelsen i § 5 b minoritetslagen (se 
vidare expertutlåtandet från Marie B. Hagsgård s. 4-5).

3) Areella näringar/Rennäring: I översiktsplanens beskrivning av 
rennäringen under denna rubrik, anges vilka samebyar som bedriver 
rennäring i Härjedalens kommun. Där ska Tåssåsens sameby läggas 
till eftersom Tåssåsen har vinterbetesmarker för sin renskötsel i kom-
munen.

I beskrivningen av rennäringen under rubriken anges ”På privat-
ägd mark i Härjedalen bedrivs renskötsel med stöd av civilrättsliga 
nyttjanderättsavtal mellan samebyn och privata markägare”. Där ska 
läggas till att, ”Det bedrivs också renskötsel på privatägd mark med 
stöd av sedvanerätt”. Detta gäller nämligen för de privatägda marker 
där markägarna inte valde att delta i Härjedalsmålet (se vidare sid 3 i 
expertutlåtande från Marie B. Hagsgård}.
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Under rubriken Areella näringar/rennäring anges att ”Kommunen ska 
inom den statligt ägda åretruntmarken, dvs. där renskötsel bedrivs 
med stöd av rennärings/agen, involvera samebyarna i tidiga skeden 
för strategiska planfrågor, detaljplaner, bygglov, förhandsbesked och 
förfrågningar kring markanvändning.” Detta bör ändras så att det 
framgår att samebyarna ska involveras så snart renbetesmark berörs 
av kommunens planer eller beslut om markanvändning. Detta gäller 
antingen renbetesmarken är statligt ägd eller privatägd och antingen 
samebyarna har särskild rätt att använda marken för ägd eller privat-
ägd och antingen samebyarna har särskild rätt att använda marken för 
vinterbete på grund av sedvanerätt eller på grund av arrendeavtal (se 
vidare expertutlåtandet från Marie B. Hagsgård s.1}.

4) Areella näringar/Skogsbruk: Under denna rubrik anges att kommu-
nen som skogsägare har en värdefull resurs att förvalta. Förvaltningen 
ska alltid ske med hänsyn till åtgärdsbehov, miljö och naturvärden. 
Där ska ”och rennäringens behov” läggas till eftersom det av 31 § 
skogsvårdslagen framgår att skötsel av skog ska ske med hänsyn till 
rennäringen.

5) Riksintressen/Rennäring: Under denna rubrik anges” Härjedalens 
kommun ifrågasätter statens utpekande av områden som riksintres-
se för rennäringen på privatägd mark i Härjedalens kommun. Det är 
kommunens uppfattning att staten bör dra tillbaka dessa anspråk”. 
Den uppfattningen tar inte hänsyn till att riksintresseområdena för 
vinterbete behöver skyddas mot exploatering för att naturbetesbase-
rad renskötsel ska kunna bedrivas av samebyarna. Översiktsplanen 
ska ändras så att det framgår att: Det finns områden av riksintresse på 
privatägd mark, oavsett om renskötsel där bedrivs med stöd av sedva-
nerätt eller avtal om renbetesarrende (se vidare expertutlåtandet från 
Marie B. Hagsgård s. 5-6}.

6) Natur och Landskap/kulturmiljö: Under rubriken bör det anges att 
det i Härjedalens kommun finns mycket mark som urfolket samerna 
har traditionellt har bebott och brukat. Sådan mark är viktig för sam-
ers möjlighet att behålla och utveckla sin kultur eftersom den har ett 
nära samband med möjligheten att använda sådan mark. Det handlar 
om att kunna använda markerna för renskötsel, jakt och fiske men ock-
så annan samisk markanvändning som att använda mark enligt samisk 
traditionell kunskap om hur naturens resurser brukas med respekt, 
utan att förbruka dem.

Handölsdalens och Tåssåsens samebyar har bifogat ett expertutlåtan-
de av Marie B. Hagsgård som inte återges här men finns att begära ut  
genom kommun@herjedalen.se

Mittådalens sameby: Renskötseln en central del av det samiska 
samhället
För att förstå det rättsliga skydd som renskötseln har måste inled-
ningsvis klargöras att renskötseln utgör en central del av det samiska 
samhället och är en viktig del av det samiska kulturarvet. Rensköt-
seln är därför av betydelse för hela det samiska folket eftersom dess 
kulturtraditioner i så hög grad är knutna till den. Med anledning 
härav omfattas renskötseln av det rättsliga skydd som den samiska 
befolkningen åtnjuter för att behålla och utveckla sin egen kultur och 
traditionella leverne. Samerna är att anse som en ursprungsbefolkning 
i Sverige och en nationell minoritet. Det rättsliga skydd som dessa 
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egenskaper aktualiserar ska därför beaktas vid bedömningen av det 
rättsliga skydd som renskötseln omfattas av (se t.ex. Prop. 1992/93:32 
s. 90, prop. 1976/77:80 och prop. 1998/99:143).

• Renskötarna i Mittådalens sameby skall således inte, och kan inte, 
berövas sin rätt att genom renskötseln utöva sin kultur.

• Översiktsplanen behöver visa hur det ”Samiska folkets och etnis-
ka, språkliga och religiösa minoriteters möjligheter att behålla och 
utveckla ett eget kultur- och samfundsliv ska främjas.”

I regeringsformen 1 kap 2 § 5 st. I förarbetena till stadgandet uttalas 
att ordet ”kultur” i detta sammanhang innefattar den renskötsel som 
är ett centralt inslag i samernas traditionella levnadssätt (se Prop. 
1975/76:209 ”om ändring i regeringsformen”). Detta bygger på att 
renskötseln är ett nationellt allmänt intresse och att renskötseln är så 
mycket mer än bara en näringsutövning.

• Samebyn vill med ovan angivna uttalanden och lagstöd påvisa att 
det är renskötseln i egenskap av kulturbärare för urfolket samerna 
som skyddas. Detta skydd består oaktat civilrättsliga avtal.

Riksintresset för rennäring enligt miljöbalken (MB)
3 kap 5 § Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen 
eller yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande.

Områden som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall 
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket.

Anledningen till att rennäringen åtnjuter detta särskilda lagskydd 
anges i förararbetena (prop. 1985/86:3 sid. 160) vara att rennäringen 
särskilt skall skyddas mot markintrång då näringen ofta har svårt att 
hävda sina intressen när tunga exploateringsintressen ställer krav på 
att utnyttja markområden där renskötsel bedrivs. Skyddet motiveras 
av att rennäringens markanspråk ofta får stå tillbaka för andra mar-
kanvändningsintressen såsom t.ex. vid utbyggnad av vägar etc. vilket 
ofta föranleder förlust av renbetesmarker och att flyttleder stängs av. 
Vidare anges att statsmakterna har ett särskilt ansvar för att säkerstäl-
la möjligheter till fortsatt renskötsel för den samiska befolkningen.

I angiven proposition s. 159 – 161 anför föredragande statsråd också 
bl.a. följande: ”Skyddet för rennäringen i paragrafens andra stycke 
syftar till att bibehålla förutsättningarna för näringen genom att ge de 
viktigaste områdena inom varje sameby ett särskilt skydd. Betydelsen 
av olika markområden inom renskötselområdet varierar starkt. Skyd-
det skall ta sikte på sådana områden som det med hänsyn till skilda 
led i rennäringens utövande i olika samebyar är särskilt angeläget att 
skydda. Sådana områden kan omfatta t.ex. flyttningsleder, kalvnings-
land samt vissa områden med särskilt goda betesförhållanden. Vid 
bedömningen av vilka områden som skall anses vara av riksintresse 
bör beaktas näringens behov av sammanhängande betesområden och 
tillgång till alternativa betesområden inom de olika årstidslanden 
samt alternativa flyttningsleder.”

Av prop. 1985/86:3 s. 57 – 58 framgår följande avseende det skydd som 
renskötseln erhåller enligt den upphävda lagen om hushållning med 
naturresurser (numera miljöbalken): ”Rennäringen är en
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förutsättning för den samiska kulturen. Riksdagen har i olika sam-
manhang uttalat att den samiska kulturens fortlevnad måste garante-
ras. Detta innebär att det måste finnas grundläggande förutsättningar 
för rennäringen inom i princip varje sameby, nämligen en säker 
tillgång till sådana områden inom både åretruntmarkerna och vin-
terbetesmarkerna som har avgörande betydelse för möjligheterna att 
bedriva renskötsel. Det kan gälla viktiga kalvningsland och områden 
med särskilt goda betesförhållanden. De viktigaste delarna av rensköt-
selmarkerna bör därför ges ett starkt skydd i NRL mot exploatering.”

• Samebyn vill med ovan angivna uttalanden och lagstöd påvisa att 
det är renskötseln i egenskap av kulturbärare för urfolket samerna 
som skyddas. Detta skydd består oaktat civilrättsliga avtal.

• Kommunen har i sina ställningstagande endast beskrivit hur man 
ska förhålla sig till riksintresset för rennäring på åretruntmarker-
na inom renskötselområdet. Då rennäringen är beroende av olika 
sammanhängande marker i tid och rum och under olika årstider så 
tillgodoses inte riksintresset då man endast beskriver att det ska 
beaktas på åretruntmarkerna.

Helhetssyn - kumulativa effekter och indirekt påverkan
Befintliga intrång och exploateringar finns inom samebyns renbetes-
område vilka t.ex. utgörs av omfattande turistverksamhet, vindkraf-
tanläggning, skogsbruk, infrastruktur, skoteråkning, fritidsbebyggelse, 
småviltsjakt, etc. Då störningsmomenten för renskötseln i ett område 
ska ses i sin helhet får effekterna av tidigare utbyggnader och exploate-
ringar avgörande betydelse. Ett enskilt ärende måste ses i ett samman-
hang och samtidigt ta hänsyn till de framtida effekterna intrång kan få.

Ruvhten Sijte sameby: Vi konstaterar att kommunen generellt har 
försämrat tillvaratagandet av samiska och rennäringsmässiga intres-
sen efter sin revidering av översiktsplanen, utifrån inkomna synpunk-
ter från intressenter och aktörer i kommunen, och vi tycker att det 
tråkigt att se att kommunen inte kan stå upp för rennäringens redan så 
trängda rättigheter och för sin samiska befolkning - även vi medborga-
re i kommunen.

I sitt ställningstagande heter det att kommunen inom åretruntmark 
ska involvera samebyarna tidigt i markanvändningsfrågor samt att 
man tillsammans med polis och länsstyrelse ska samarbeta för att 
informera och säkra att renar inte ofredas i speciellt utsatta tidspe-
rioder. Man är i dessa punkter väldigt tydlig med att detta bara gäller 
inom statligt ägd åretruntmark. Här har kommunen gjort en populis-
tisk vurpa och fallit för inkomna skrivelser. Renskötselrätt kan belasta 
även icke statligt ägd mark och även icke åretruntmark. Renen och 
renskötseln kan vara lika beroende av denna mark, och det bör lig-
ga i kommunens ambition att även på sådana marker jobba för tidig 
involvering och ro för renar. Föreligger betesavtal eller annan typ av 
rättighetsgrund finns ingen anledning för kommunen att agera olika 
beroende på typ av betesrätt.

Vi tycker också att kritiken mot riksintresse för rennäring och ordva-
let ”riksintresseanspråk” är märkliga då man klart signalerar ignorans 
för syftet. Det är viktigt att förstå att angränsande marker och passage-
marker har en avgörande betydelse för hur själva åretruntmarken kan 
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nyttjas - därför kan intresset ligga även utanför åretruntmarken och 
därför ska samråd och hänsyn ske även där.

Angående privat mark har man gjort två slarviga generaliseringar: 
Härjedalsmålet tas upp på ett par olika ställen i översiktsplanehand-
lingarna. Man skriver att detta gällde vinterbete på privatägd mark, 
som felaktigt kan tolkas som om det gällde all sådan. Det gällde enbart 
de fastigheter som deltog i processen. Man skriver även att renskötsel 
kan bedrivas på privat mark inom kommunen utifrån avtal mellan 
sameby och privata markägare. Det är inte hela sanningen: det kan 
även finns avtal där staten är avtalspart för de privata markägarna - 
inte samebyn. Dialogen är inte mindre viktig för det, men det är viktigt 
att ha i minne hur och varför dagens situation uppkommit för att kun-
na agera rätt idag - även som kommun.

Kommunens bemötande*: Översiktsplanen är ett strategiskt 
politiskt dokument som ska spegla kommunens politiska vilja, 
avsikt och uppfattning om den framtida utvecklingen i kommu-
nen. Den innehåller strategiska överväganden för generella och 
kommunövergripande frågor tillsammans med innehållskra-
ven för översiktsplanen i enlighet med 3 kap. plan- och bygglag 
(2010:900). Översiktsplanen är inte rättsligt bindande utan 
vägledande vid efterkommande prövningar.

Härjedalens kommun värnar om rennäringens nuvarande och 
framtida utveckling i Härjedalen, tillika om att den samiska 
kulturen och identiteten i övrigt bibehålls och stärks. Målet 
med den nationella minoritetspolitiken är att ge skydd för 
de nationella minoriteterna och stärka deras möjligheter till 
inflytande samt stödja de historiska minoritetsspråken så att de 
hålls levande. Härjedalens kommun ingår sedan 2010 i förvalt-
ningsområdet för det samiska språket vilket ställer särskilda 
krav på kommunen. I kommunens Minoritetshandlingsplan 
för Herjedaelïen tjïelte/Härjedalens kommun fastställd 2018-
11-07 finns detta arbete närmare beskrivet. Det är kommunens 
bedömning att handlingsplanen fortsatt till sitt innehåll uppfyl-
ler de krav som ställs enligt lagen om nationella minoriteter och 
minoritetsspråk (2009:724). Kommunen avser likväl uppdatera 
handlingsplanen så att den också i sin lydelse överensstämmer 
med minoritetslagen efter de senaste lagändringarna.

Härjedalens kommun har en hög ambition att verka för en god 
dialog och gott samverkansklimat mellan samebyarna, de priva-
ta markägarna och kommunens olika näringsgrenar. Ett civil-
rättsligt avtal mellan två parter främjar ett ömsesidigt intresse 
av att upprätthålla en god dialog och ett och gott samverkanskli-
mat i vardagen. På privatägd mark i Härjedalen bedrivs renbete 
efter avtal om upplåtelse av mark för bete. Nyttjanderättsavta-
len om renbete innebär emellertid inte hinder för markägarens 
egen utveckling och nyttjande av fastigheten. Utpekande av 
riksintresseanspråk syftar däremot just till att påverka den 
framtida markanvändningen på det aktuella markområdet, vil-
ket av många markägare uppfattas som en begränsning som inte 
var aktuell när avtalen tecknades. En sådan potentiell inlåsning 
av framtida utvecklingsmöjligheter som riksintresseanspråken 
innebär kan medföra att fortsatta nyttjanderättsavtal av mar-
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kägare ses som ett hinder för det egna nyttjandet av fastigheten.

Efter många decennier av tvistande om rätten till renbete utan-
för renbetesfjällen i Härjedalen, följde långa och svåra förhand-
lingar som slutligen ledde fram till dagens unika samförstånds-
lösning baserad på nyttjanderättsavtal. Härjedalens kommun 
värnar om rennäringens nuvarande och framtida utveckling i 
Härjedalen och om en god dialog och gott samverkansklimat 
mellan samebyarna och markägarna. Kommunen anser det 
nödvändigt att avtalen ges goda förutsättningar att upprätthål-
las. Det är kommunens bedömning att Sametingets utpekanden 
av riksintresseanspråk äventyrar renbetesavtalen och under-
gräver den lokala dialogen och samverkan mellan invånare 
samt näringar i kommunen. Det gör att Härjedalens kommun 
ifrågasätter lämpligheten i statens utpekande av områden som 
riksintresse för rennäringen på privatägd mark i Härjedalens 
kommun. I detta fall riskerar utpekandet av riksintresseanspråk 
att i praktiken motverka skyddssyftet hos det aktuella intresset 
istället för att främja det.

Ett stort antal fastighetsägare spridda över hela Härjedalens 
kommun var parter i det så kallade Härjedalsmålet. Domen 
innebar ett konstaterande av att det inte på någon av de omtvis-
tade fastigheterna föreligger renskötselrätt. Trots ett samman-
taget mycket omfattande ytterligare skriftligt material avslog 
HD i februari 2017 resningsansökan i målet. Av allmänna rätts-
grundsatser följer att det är den som påstår förekomsten av ett 
rättsförhållande som har att bevisa detta. De olika instanserna 
som värderat det åberopade bevismaterialet om renbete utanför 
renbetesfjällen i Härjedalen har kommit till samma slutsats . 
Det mycket omfattande historiska materialet som över tid åbe-
ropats i målet redogör i stora delar för förhållanden i Härjedalen 
generellt. Avgörandet i sig gäller för de i målet ingående fastig-
heterna, men kan inte omvänt anses innebära att renskötselrätt 
föreligger på de fastigheter som inte var parter i målet. Samma 
rättsgrundsatser om påstådda rättsförhållanden och krav på 
bevisföring kvarstår på dessa fastigheter.

Kommunen vill gällande Ruvthen Sijtes synpunkter om ordva-
let ”riksintresseanspråk” framhålla att utpekanden av riksin-
tresseanspråk fastställs som varandes områden av riksintresse 
först vid prövningstillfället. Fram till dess benämns de utpekade 
områdena formellt som riksintresseanspråk. Det är inte på 
något sätt kommunens avsikt att uttrycka ignorans. Vad avser 
frågan om staten som avtalspart utgör förefintliga avtal om 
renbete på privat ägd mark i Härjedalens kommun avtal mellan 
respektive markägare och respektive sameby. I vart fall saknar 
kommunen kännedom om andra förhållanden.

Tåssåsens sameby kommer att läggas till beskrivningen om den 
rennäring som bedrivs i kommunen, liksom att kommunens 
skogliga förvaltning sker med hänsyn till åtgärdsbehov, miljö, 
naturvärden och rennäringen. Hänsynsregeln i 31 § skogs-
vårdslagen (1979:429) syftar till den hänsyn som ska lämnas 
vid skogsbruksåtgärder som vidtas inom renskötselområdet. 
Härjedalens kommun värnar särskilt om hänsynstagande till 
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rennäringen och kommer att lämna motsvarande hänsyn på sitt 
eget skogsinnehav.

Sametinget: Sidan 48 – Kommunens ställningstagande: 
”Härjedalens kommun ifrågasätter statens utpekande av områden som 
riksintresse för rennäringen på privatägd mark i Härjedalens kom-
mun. Det är kommunens uppfattning att staten bör dra tillbaka dessa 
anspråk.” Kommunen hänvisar till en i hovrätten lagakraftvunnen 
dom som konstaterat att rätt till vinterbete inte belastar flertalet av 
berörda fastigheter. Renskötsel bedrivs med stöd av civilrättsliga avtal 
mellan samebyn och privata markägare. - Sametinget vill påminna om 
att renskötselrätten är rennäringens enskilda intresse.

Renskötselrätten vilar på urminnes hävd och sedvanerätt. ”Det anses 
vara av allmänt intresse att renskötsel kan fortsätta bedrivas inom 
samtliga samebyar. Det framgår både av förarbetena till grundlagsbe-
stämmelsen i 1 kap 2 § 6 st RF och av miljöbalkens regler om rennä-
ringen som ett riksintresse 3 kap. 5 § MB. Där finns regler som ska 
skydda rennäringen som ett riksintresse mot exploatering.” 

Sametinget som statlig myndighet, gör anspråk på områden av riksin-
tressen för rennäring. Det åligger staten att främja det samiska folkets 
möjlighet att behålla och utveckla sitt kultur- och samfundsliv och 
att skydda renskötseln och områden av riksintresse för rennäringen. 
Enligt grundlag och internationella konventioner och urfolksdekla-
ration finns skyldighet att tillse att varje sameby ska ha tillgång till 
olika sammanhängande årstidsrenbeten om man ska kunna främja det 
samiska folkets möjlighet att behålla och utveckla sin kulturyttring 
renskötsel. För att infria åtagandet av det allmänna intresset utpekas 
områden av riksintresse för rennäringen. Riksintresseområdena är 
särskilt viktiga områden oavsett den juridiska statusen på markerna 
och ska redovisas. 

Enligt 3 kap. 5 § miljöbalken ska mark- och vattenområden som har 
betydelse för rennäringen så långt möjligt skyddas mot åtgärder som 
kan påtagligt försvåra näringens bedrivande. Enligt andra stycket ska 
områden av riksintresse för renskötseln skyddas mot sådana åtgär-
der. Bestämmelsen innebär att i områden som är av riksintresse ska 
åtgärder som kan påtagligt försvåra renskötselns bedrivande inte till-
låtas. Riksintresseområdena karaktäriseras ofta som flyttvägar, svåra 
passager, kalvningsområden och rastbeten. Riksintresse rennäring ska 
ses i ett landskapsperspektiv eftersom det handlar om ett skydd för be-
tesområden med olika ändamål som måste hänga ihop för att helheten 
ska fungera. Rennäringen är en förutsättning för den samiska kulturen 
och riksintresseskyddet för rennäringen tillkom p.g.a. rennäringens 
svårigheter att hävda sig mot starka exploateringsintressen. Staten har 
en skyldighet att tillförsäkra att renskötseln ska kunna fortsatt existe-
ra även för kommande generationer och då är markerna av den största 
betydelse. Rennäringens allmänna intresse är att riksintresseområden 
ska främja det samiska folkets möjlighet att behålla och utveckla sitt 
kultur- och samfundsliv och att skydda renskötseln och områden av 
riksintresse för rennäringen. Vid bedömningen av vilka områden som 
ska anses vara av riksintresse beaktas näringens behov av samman-
hängande betesområden och tillgång till alternativa betesområden 
inom de olika årstidsmarkerna samt alternativa flyttningsleder.
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Mot bakgrund av rådande förhållanden; fragmentering, omfattningen 
av exploateringar är, enligt Sametingets mening, i princip all kvarva-
rande betesmark av sådan vikt för renskötseln att den antingen ska 
klassas som riksintresse eller i vart fall åtnjuta skydd såsom områden 
av betydelse för renskötseln. Även mark som i nuläget inte används av 
renskötseln (på grund av att den tagits i anspråk av andra intressen) 
som går att återställa till betesmark bör också omfattas.

Sidan 48 - Även Sametinget anser att kommunen ska ändra sin text 
till vad som gäller om riksintresse för rennäringen enligt lagstiftning-
en, så att texten inte tolkas felaktigt. - Enligt 3 kap. 5 § MB gäller att: 
”Mark- och vattenområden som har betydelse för rennäringen eller 
yrkesfisket eller för vattenbruk skall så långt möjligt skyddas mot 
åtgärder som kan påtagligt försvåra näringarnas bedrivande. Områden 
som är av riksintresse för rennäringen eller yrkesfisket skall skyddas 
mot åtgärder som avses i första stycket.”

Sidan 48 - Kommunen skriver att de i översiktsplanen ska ”dels redo-
visa vilka riksintresseanspråk som finns i kommunen samt dessas geo-
grafiska utbredning, dels att redovisa hur kommunen i sina ställnings-
taganden har beaktat riksintresseanspråken. Sametinget anser att det 
inte är kommunens uppfattning om riksintressena som ska framgå av 
översiktsplanen utan att det räcker med att man redovisar sin bedöm-
ning av hur skyldigheten att enligt 2 kap. PBL ta hänsyn till allmänna 
intressen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden 
kommer att tillgodoses. Särskilt då 3 och 4 kapitlen i miljöbalken.

Översiktsplanen ska fylla sin funktion att göra det möjligt för kommu-
nen att förutse eventuella ingripanden från statens sida under senare 
skeden av planeringsprocessen och därför är kommunens uppfattning 
oväsentlig när det gäller statens utpekade riksintressen.

Rennäring i översiktsplanen
Svenska myndigheter har en skyldighet, enligt grundlagen, att främja 
det samiska folkets möjligheter att behålla och utveckla allmänintres-
set rennäring, som är en central del av den samiska kulturen. Reger-
ingens övergripande mål för samepolitiken är att verka för en levande 
samisk kultur byggd på en ekologiskt, kulturellt hållbar rennäring och 
andra samiska näringar. Renskötselrätten ska skyddas, vilket inne-
bär att en kommun vid planering av mark måste ta hänsyn till vilka 
ingrepp som kan accepteras för att renskötselrätten inte ska kränkas. 
Sambandet mellan rennäring och samisk kultur befästs inte bara i 
nationell rätt utan framgår även av internationell rätt. I egenskap av 
kulturbärare för samisk kultur åtnjuter således renskötseln ett mycket 
långtgående rättsligt skydd. I planprocesser och tillståndsprövningar 
där en bedömning ska göras av om renskötselns bedrivande påtagligt 
försvåras är det därför viktigt att utgå från det skydd och främjande av 
renskötsel och i förlängningen samisk kultur som Sverige åtagit sig att 
upprätthålla.

Tillgången till olika betesmarker och flexibilitet att nyttja dem vid oli-
ka årstider och väderförhållanden är mycket viktigt för renskötselns 
klimatanpassningsmöjligheter. Den fysiska planeringen får inte hin-
dra eller försvåra för renskötseln i sitt arbete med klimatanpassning. 

Till yttrandet bifogas en bilaga om renskötseln som allmänt intresse 
och källhänvisningar. Bilagan kan begäras ut liksom yttrandet genom 
kommun@herjedalen.se
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Kommunens bemötande till samtliga samebyar*: Översikts-
planen är ett strategiskt politiskt dokument som ska spegla 
kommunens politiska vilja, avsikt och uppfattning om den 
framtida utvecklingen i kommunen. Den innehåller strategiska 
överväganden för generella och kommunövergripande frågor 
tillsammans med innehållskraven för översiktsplanen i enlig-
het med 3 kap. plan- och bygglag (2010:900). Översiktsplanen 
är inte rättsligt bindande utan vägledande vid efterkommande 
prövningar.

Härjedalens kommun anser i motsats till Sametinget att det 
inför den fortsatta planprocessen är väsentligt att kommunens 
och statens skilda uppfattningar och bedömningar gällande 
riksintresseanspråken redovisas i översiktsplanen.

De tillämpliga bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och 
plan- och bygglagen (2010:900) är allmänt hållna och ger 
förvaltningsmyndigheterna ett förhållandevis stort bedöm-
nings- och handlingsutrymme. Lagstiftaren förlitar sig i hög 
grad på att förvaltningsmyndigheterna agerar omdömesgillt 
och ansvarsfullt. Härjedalens kommun anser att förarbetena till 
miljöbalken och plan- och bygglagen bör tolkas som att lagstif-
tarens avsikt är att de områden som av riksintressemyndigheten 
bedöms vara av riksintresse för rennäringen ska pekas ut inom 
renskötselområdet. Härjedalens kommun anser oaktat denna 
bedömning att det inte är lämpligt att peka ut riksintressean-
språk på mark som inte omfattas av renskötselrätt. I synnerhet 
mot bakgrund av de långa och svåra förhandlingar som följde på 
Härjedalsmålet och som slutligen ledde fram till dagens unika 
samförståndslösning. Härjedalens kommun värnar om rennä-
ringens nuvarande och framtida utveckling i Härjedalen. En bi-
behållen rennäring i kommunen av samma omfattning som den 
nuvarande förutsätter en god dialog och gott samverkansklimat 
mellan samebyarna och de privata markägarna. Kommunen 
anser det nödvändigt att avtalen ges goda förutsättningar för att 
upprätthållas. Det är kommunens bedömning att Sametingets 
utpekanden av riksintresseanspråk undergräver den lokala dia-
logen och samverkan mellan invånare och näringar i kommunen 
samt äventyrar renbetesavtalen. I detta fall riskerar utpekandet 
av riksintresseanspråk att i praktiken motverka skyddssyftet 
hos det aktuella intresset istället för att främja det.

Ett stort antal fastighetsägare spridda över hela Härjedalens 
kommun var parter i det så kallade Härjedalsmålet. Domen 
innebar ett konstaterande av att det inte på någon av de omtvis-
tade fastigheterna föreligger renskötselrätt. Trots ett samman-
taget mycket omfattande ytterligare skriftligt material avslog 
HD i februari 2017 resningsansökan i målet. Av allmänna rätts-
grundsatser följer att det är den som påstår förekomsten av ett 
rättsförhållande som har att bevisa detta. De olika instanserna 
som värderat det åberopade bevismaterialet om renbete utanför 
renbetesfjällen i Härjedalen har kommit till samma slutsats. Det 
mycket omfattande historiska materialet som över tid åbero-
pats i målet redogör i stora delar för förhållanden i Härjedalen 
generellt. Avgörandet i sig gäller för de i målet ingående fastig-
heterna, men kan inte omvänt anses innebära att renskötselrätt 
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föreligger på de fastigheter som inte var parter i målet. Samma 
rättsgrundsatser om påstådda rättsförhållanden och krav på 
bevisföring kvarstår på dessa fastigheter.

Kommunen avser ändra lydelsen om riksintressen för ren-
näringen så att den överensstämmer med lydelsen i 3 kap. 5 § 
miljöbalken (1998:808). Det vill säga till följande: Mark- och 
vattenområden som har betydelse för rennäringen skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra nä-
ringens bedrivande. Områden som är av riksintresse för rennä-
ringen skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
näringens bedrivande.

Sveriges geologiska undersökning: Avstår att yttra sig.

Skogsstyrelsen:Granskningshandlingen s. 56 (Övriga allmänna 
intressen, Biotopskydd). Definitionen av ett skogligt biotopskydds-
område bör justeras. Kommunen skriver i dokumentet att ”skogliga 
biotopskyddsområden ... utgör skogsområden med en speciell naturtyp 
av värde för skogens nyckelbiotoper”. Denna mening bör justeras så att 
den tydligare stämmer överens med den definition som anges i miljö-
balken och på Skogsstyrelsens websida.

Biotopskyddsområden är mindre mark- och vattenområden med höga 
naturvärden. Enligt Miljöbalken kan ”Mindre mark- eller vattenom-
råden som utgör livsmiljö för hotade djur- eller växtarter eller som 
annars är särskilt skyddsvärda” ... skyddas som biotopskyddsområden.

Sista stycket: Skogsstyrelsen föreslår att kommunen lägger till me-
ningen ”Inom ett biotopskyddsområde får man inte bedriva en verk-
samhet eller vidta en åtgärd som kan skada naturmiljön” i början av 
stycket samt byter ut motiv till särskilda skäl i den sista meningen som 
handlar om dispensprövning.

Kommunens bemötande: Föranleder ändring. Texten formule-
ras om efter synpunkterna.

SMHI: Det är positivt att stycket om översvämningar har förtydligats 
sedan förra förslaget. SMHI efterfrågar dock fortfarande referenser 
till beräkningar av 100-årsflöde och vattnets utbredning vid dam-
mbrott. Begreppet ”10 000-årsflöde” bör bytas till ”Beräknat högsta 
flöde” enligt ”Riktlinjer för bestämning av dimensionerade flöden för 
dammanläggningar” (Svensk Energi med flera. 2015) går det inte att 
ange någon återkomsttid för beräknat högsta flöde.

Kommunens bemötande: Föranleder ändring, begreppet 10 
000-årsflöde byts till ”beräknat högsta flöde”. Avseende beräk-
ningar av 100-årsflöde samt vattnets utbredning vid dammbrott 
är denna information hämtad från Länsstyrelsen Jämtland. 
Referens till denna information läggs till i planförslaget. 

Trafikverket: Härjedalens kommun tar upp att de även tycker att 
Inlandsbanan ska pekas ut som riksintresse. Trafikverket har mottag-
it ett beslut från Härjedalens kommun om detta och har återkopplat 
enligt nedan.



SÄRSKILT UTLÅTANDE 18Översiktsplan för Härjedalen - Antagandehandling

”Trafikverket pekar ut riksintressen utifrån kriterier som beslutades 
2010, se länk nedan. Dessa kriterier kommer under våren 2019 genom-
gå vissa förändringar. Därefter kommer ett nytt utpekande av samtliga 
riksintressen ske under 2020. Inlandsbanan, och alla andra järnvägar 
(oavsett vem som är infrastrukturhållare), kommer då att prövas mot 
kriterierna. De järnvägar som uppfyller kriterierna kommer att pekas 
ut som riksintresse.”

I kapitlet Väg under Ställningstagande står det Vid ansökan om 
bygglov för ny bebyggelse belägen närmare den tilltänkta vägsträck-
ningen för E45 bör det även framgå att det är vägprojektet Reng-
sjön-Älvros som avses.

Trafikverket tycker att det är bra att det nu finns en koppling till 
Nationell plan för transportsystemet i översiktsplanen. I nationella 
planen ingår stråket E45 då det är en del av det nationella stamvägnä-
tet. Det är där som objektet E45 Rengsjön –Älvros finns namngivet 
som ett investeringsobjekt. Även Inlandsbanan finns med då deras 
driftbidrag är en del av den ekonomiska ramen. Nuvarande Nationell 
plan för transportsystemet gäller för åren 2018-2029. Det är viktigt att 
kommunen framför sina synpunkter om E45 och gång- och cykelväg 
i anslutning till den samt även om Inlandsbanan i kommande revide-
ring och remiss. 

För de övriga statliga vägarna och gång- och cykelvägar i anslutning 
till dem ska kommunen framföra sina synpunkter till Region Jämtland 
Härjedalen som prioriterar och fastställer åtgärderna i Länstransport-
planen.

Kommunens bemötande: Föranleder ändring, ett förtydligande 
görs gällande vägprojektet Rengsjön-Älvros.

Folkhälsomyndigheten: Myndigheten lämnar remissen utan åtgärd.

Privatperson: Samarbetet mellan Härjedalen och Bergs kommun är 
mycket framsynt och förhoppningsvis början till en sammanslagning 
mellan kommunerna. Expansionen av turism och friluftsliv kommer 
rätt skött att ”rädda” områden kring tätorten Sveg. Där är orientering-
en mot Bergs kommun sannolikt mycket viktig. Skillnaden mellan 
Härjedalens kommun och de flesta av de andra mindre kommunerna i 
det inre av Norrland är turism. Turism i Sverige ger stor effekt för sta-
ten Sverige. Den stora inkomstkällan är moms men också att svenskar 
har semester i Sverige och även utländska medborgare gästar turist-
orterna. De som vill flytta till Vemdalen är fler än 50 personer, men det 
saknas bostäder att hyra. Genom att bygga bostäder utvecklas orterna 
och människor med kraft att utveckla näringsliv.

Fram till idag har Härjedalens kommun inte tagit tillvara den kraft 
som utvecklingen inom turistnäring ger upphov till. Om Vemdalsska-
let byggs ut med det nya området Klyftvallen kommer ytterligare 1,5 
miljarder att investeras. Vi som exploatörer ser gärna att lokala bolag 
bygger och utvecklar våra projekt. En utbyggnad av ledningsnät och 
en anslutning till reningsverket i Bergs kommun (Utanbergsvallarna) 
kommer, för Vemdalsskalets området, att vara lönsamt för kommunen.

I de orterna med stark turism skall naturvärden värnas. Dessa är av 
yttersta vikt för framtidens utveckling av turism. Samtidigt är det 
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mycket önskvärt att förtäta de aktuella turistorterna med tanke på ser-
vice och miljöaspekter. Utvecklingen av nya områden med skidåkning 
(alpin och längd) och vandring/cykling måste bekostas av exploatörer-
na (kommunerna har inte rätt andel av turistintäkterna för att kunna 
prioritera denna utbyggnad, vård- och omsorg är kärnverksamhet har 
högre prio). 

I den nya översiktsplanen är det viktigt att man dels samlar utbygg-
naden till platser som har en möjlighet att utvecklas kommersiellt. I 
förslaget har man identifierat de orter där man på sikt kommer att ha 
möjlighet att ge kommunal service. De framtida kraven på omsorg och 
samhällsservice kräver att man kan koncentrera leverans/produktion 
till ett mindre avstånd. 

Markanvändningen i de utpekade ”centrala orterna” måste kontroll-
eras hårdare från kommunens sida. Kommunen har planmonopol och 
enskilda markägare får inte förstöra den produkt på vilken turistind-
ustrin baseras. Utvecklingen kring Vemdalsskalet där viktiga värden 
förstörts måste vara engångsföreteelser. 

Analys av Härjedalens förutsättningar är viktig för att kommunen, 
Regionförbundet eller annan stödinstitution skall investera i Härjeda-
len. Den långsiktiga lönsamheten bygger på att man har minst lika bra 
förutsättningar som sina konkurrenter. Det är för mig väldigt svårt att 
förstå varför majoriteten i kommunfullmäktige är emot att E45 flyttas 
ifrån orten Sveg. En flytt innebär nästan 30 minuters kortare restid 
och mer än 20 kilometer kortare vägsträcka för en Europaväg som är 
mycket viktig för Härjedalen. Istället för att ha stora tunga lastbilar 
köra igenom Sveg med buller och avgaser kan man köra i jämn fart 
vidare. Skulle fler kommuner resonera som man gör i Sveg skulle Sveg 
vara helt isolerad. Redan idag är E45 och en del andra vägar från västra 
Sverige så dåliga att turister och nyttotrafik åker de stora vägarna förbi 
Gävle mot Sundsvall. Dessutom bör en bättre E45 vara en affärsmöj-
lighet för Härjedalen. Det är sannolikt att fordonsflottan kommer att 
gå emot andra drivmedel än bensin/Diesel/etanol. Det man tror på är 
elektrifiering eller vätgas. Jag anser att man bör utreda hur man kan 
utveckla exempelvis Ytterhogdal station till ett centrum för laddning 
och vätgastankning Rent tekniskt behövs kraftiga elnät för laddning av 
bilar vilket finns i Härjedalen. Lagringsutrymmen finns det gott om i 
Härjedalen. Dessa ligger även i anslutning till inlandsbanan. 

Inom turistnäringen finns det väldigt mycket mer att göra men det 
hjälper inte huvuddelen av de områden som i planen är identifierade 
som tätorter. Det går dock inte att skapa turistverksamhet i volym på 
andra områden än de som idag fungerar dvs. västra Härjedalen, Lofs-
dalen och Vemdalen. Satsningar på turism i volym i Sveg kan aldrig bli 
lönsamt.

Kommunens bemötande: Kommunen instämmer i att be-
söksnäringen är en viktig näring i Härjedalens kommun. Dess 
förutsättningar behöver utvecklas och värnas i dialog med olika 
sakägare och intressenter i de berörda områdena. Kommunen 
måste även se till andra möjligheter och behov beroende på 
förutsättningarna i kommunens olika orter. Kommunen tar med 
sig synpunkterna gällande kommunens fortsatta utveckling och 
besöksnäringens vikt i olika orter i vidare resonemang. Yttran-
det föranleder ingen ändring i det aktuella planförslaget.
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Länsstyrelsen Jämtland

Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden

Riksintressen
Enligt 3 kap. 4 § PBL ska kommunen i översiktsplanen redovisa de 
förhållanden som med hänsyn till de allmänna intressena i 2 kap. kan 
ha en väsentlig betydelse för beslut om hur den byggda miljön ska an-
vändas, utvecklas och bevaras. Riksintressen enligt 3 eller 4 kap. miljö-
balken (MB) ska alltid redovisas. Länsstyrelsen anser att kommunen 
i vissa avseende inte uppfyller dessa krav och att kommunen i andra 
avseenden bör förtydliga och fördjupa sin redovisning. I den inledande 
texten på sidan 46 skriver kommunen att riksintressen är ett underlag 
vars värden och potential ska vägas mot varandra och andra allmänna 
intressen, vilket inte stämmer helt. Riksintressen väger generellt tyng-
re än andra allmänna intressen och texten bör tydliggöras i förhållan-
de till detta.

Kommunens bemötande: Texten på s.46 förtydligas i enlighet 
med synpunkten.

Riksintresse rennäring 3 kap. 5 § MB
Länsstyrelsen delar inte kommunens uppfattning kring avgräns-
ningen av riksintresse för rennäring enligt 3 kap. 5 § MB. Kommunen 
hänvisar i översiktsplanen till en dom i hovrätten som konstaterat att 
rätt till vinterbete för renskötseln inte belastar enskilda fastigheter. 
Enligt Länsstyrelsens uppfattning kan inte en civilrättslig dom i ett 
mål mellan enskilda parter begränsa den offentligrättsliga möjlighe-
ten att peka ut riksintressen. Ett riksintresse är ett statligt geografiskt 
anspråk som syftar till att stärka ett visst allmänt intresse, och som 
tillämpas först vid rättsliga beslut om ändringar av mark- eller vat-
tenområden enligt de 12 lagstiftningar som tillämpar miljöbalkens 
hushållningsbestämmelser. Riksintresseutpekanden har därför ingen 
direkt koppling till juridisk markstatus eller markägarskap. Länssty-
relsen vill i sammanhanget också framhålla Sametingets uppfattning 
om att riksintresseområdena behöver ses i ett landskapsperspektiv 
eftersom det handlar om ett skydd för betesområden med olika ända-
mål som måste hänga ihop för att helheten ska fungera. Bedömningen 
av vilka områden som ska anses vara av riksintresse behöver utgå från 
näringens behov av sammanhängande betesområden och tillgång 
till alternativa betesområden inom de olika årstidsmarkerna samt 
alternativa flyttningsleder. Länsstyrelsen ser det däremot som viktigt 
att riksintresseutpekanden görs med så tydliga och väl motiverade 
avgränsningar som möjligt, och har därför uppmanat Sametinget att 
göra en översyn av riksintresseutpekandena i Härjedalens kommun, se 
skrivelse den 7 oktober 2019 (dnr: 611-9677-2018). 

I övrigt bedömer Länsstyrelsen att kommunen satt upp rimliga ställ-
ningstaganden för hur rennäringens intressen ska tillvaratas i syfte 
att tillgodose riksintresset. Ställningstagandena kan dock inte enbart 
gälla inom statligt ägda åretruntmarker utan behöver gälla generellt 
i samtliga delar av det de utpekade riskintresseanspråken. Eftersom 
kommunen endast avser att tillämpa ställningstagandena i vissa delar 
av de utpekade områdena anser Länsstyrelsen att riksintresset som 
helhet inte är tillgodosett.

Kommunen hänvisar fortsatt till att riksintresse för rennäringen så 
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långt möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringarnas bedrivande. Enligt 3 kap. 5 § miljöbalken andra stycket 
gäller dock områden av riksintresse för rennäringen ska skyddas mot 
åtgärder som avses i första stycket. Bestämmelsen innebär att i om-
råden som är av riksintresse ska åtgärder som påtagligt kan försvåra 
renskötselns bedrivande inte tillåtas.

Kommunens bemötande*: De tillämpliga bestämmelserna i 
miljöbalken (1998:808) och plan- och bygglagen (2010:900) är 
allmänt hållna och ger förvaltningsmyndigheterna ett förhållan-
devis stort bedömnings- och handlingsutrymme. Lagstiftaren 
förlitar sig i hög grad på att förvaltningsmyndigheterna agerar 
omdömesgillt och ansvarsfullt. Härjedalens kommun anser att 
förarbetena till miljöbalken och plan- och bygglagen bör tolkas 
som att lagstiftarens avsikt är att de områden som av riksintres-
semyndigheten bedöms vara av riksintresse för rennäringen ska 
pekas ut inom renskötselområdet. Av prop. 1997/98: 45 framgår 
att bestämmelserna i 3 kap. miljöbalken (1998:808) motsva-
rar bestämmelserna i 2 kap. lagen (1987:12) om hushållning 
med naturresurser m.m. (NRL) och vidare att vad som anges i 
propositionen till den lagen (prop. 1985/86:3) alltjämt gäller. 
Som skäl för förslaget att införa skyddsbestämmelsen i NRL 
anfördes i förarbetena bland annat att hänsynen i rennäringsla-
gen (1971:437) inte i tillräcklig utsträckning räckte som skydd 
mot exploateringsföretag. Bestämmelserna avsågs innebära att 
verksamheter och företag inom renskötselområdet, som är till-
ståndspliktiga enligt de lagar som kom att knytas till NRL, ska 
prövas med hänsyn till inverkan på samebyns renskötsel. Härje-
dalens kommun anser oaktat detta att det inte heller är lämpligt 
att peka ut riksintresseanspråk på mark som inte omfattas av 
renskötselrätt. I synnerhet mot bakgrund av de långa och svåra 
förhandlingar som följde på Härjedalsmålet och som slutligen 
ledde fram till dagens unika samförståndslösning.

Ett stort antal fastighetsägare spridda över hela Härjedalens 
kommun var parter i det så kallade Härjedalsmålet. Domen 
innebar ett konstaterande av att det inte på någon av de omtvis-
tade fastigheterna föreligger renskötselrätt. Trots ett samman-
taget mycket omfattande ytterligare skriftligt material avslog 
HD i februari 2017 resningsansökan i målet. Av allmänna rätts-
grundsatser följer att det är den som påstår förekomsten av ett 
rättsförhållande som har att bevisa detta. De olika instanserna 
som värderat det åberopade bevismaterialet om renbete utanför 
renbetesfjällen i Härjedalen har kommit till samma slutsats. Det 
mycket omfattande historiska materialet som över tid åbero-
pats i målet redogör i stora delar för förhållanden i Härjedalen 
generellt. Avgörandet i sig gäller för de i målet ingående fastig-
heterna, men kan inte omvänt anses innebära att renskötselrätt 
föreligger på de fastigheter som inte var parter i målet. Samma 
rättsgrundsatser om påstådda rättsförhållanden och krav på 
bevisföring kvarstår på dessa fastigheter.

Kommunen bär på erfarenheterna av hur många och långvariga 
konflikter och rättsprocesser mellan kommuninnevånare och 
näringar sliter isär ett samhälle och människorna det består 
av. Det gör att kommunen värderar samförståndslösningarna 
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med nyttjanderättsavtal för renbete mycket högt. Fler rätts-
processer för inte den lokala dialogen och samverkan framåt. 
Gränsdragningskommissionen (SOU 2006:14) tillsattes av 
regeringen bland annat för att undvika fler uppslitande och 
långvariga rättsprocesser och få ökad klarhet i renbetesfrågan. 
Gränsdragningskommissionen hade bland annat i uppdrag att 
fastställa yttergränsen för samebyarnas vinterbetesmarker. 
Kommissionen konstaterade i sitt betänkande att sådan rätt 
saknas i Härjedalen mot bakgrund av Härjedalsmålet. Utred-
ningen framhöll även att domen visserligen formellt endast 
gäller till förmån för fastigheterna som berördes av tvisten men 
att domskälen är sådana att de omfattar även andra fastigheter 
inom kommunen. Deras slutsats var därför att ”det saknas en på 
urminnes hävd grundad renskötselrätt till vinterbetesmarker i 
hela Härjedalens kommun”. I de efterföljande avtalslösningarna 
i Härjedalen har även fastighetsägare i Härjedalen som inte var 
parter i målet tecknat nyttjanderättsavtal med samebyarna om 
upplåtelse av mark för renbete.

Staten har i sina utpekanden av riksintresseanspråk för rennä-
ringen tillmätt frågan om renskötselrätt betydelse vid utpekan-
de av riksintresseanspråk för rennäringen. Jordbruksverket och 
Länsstyrelsen i Norrbottens län reviderade sitt förslag på riks-
intresseområden för rennäringen efter att förutsättningarna för 
rennäringens markanvändning inom de föreslagna områdena 
för Udtja sameby och Gällivare skogssameby hade förändrats 
genom Luleå tingsrätts lagakraftvunna dom av den 10 juni 2002 
(Mål m T459-98). Domen fastställde att samebyarna inte hade 
någon av avtal oberoende rätt till renbete på det omtvistade om-
rådet. Det föreslagna området utgick därmed ur statens riksin-
tresseanspråk för rennäring.

Denna syn delades av Länsstyrelsen i Jämtland som i skrivelse 
till Jordbruksverket i januari 2004 gällande förslag till områden 
lämpliga som riksintresseanspråk för rennäringen angav att 
Länsstyrelsen inte såg några problem med att fastställa riks-
intresseområden för rennäringen på renbetesfjällen. Däremot 
menade Länsstyrelsen att det rådde stor osäkerhet om vilka 
marker samebyarna disponerade med stöd av 3 § rennäringsla-
gen (1971:437), då domstolsprocesser i frågan pågick. Läns-
styrelsen ansåg det vare sig möjligt eller lämpligt att fastställa 
förslag till riksintresseområden på vinterbetesmarkerna innan 
rättsprocesserna och Gränsdragnings-kommissionens arbete 
var klara. Jordbruksverket delade Länsstyrelsens bedömning. 

I övrigt bedömer Länsstyrelsen i sitt granskningsyttrande att 
kommunen satt upp rimliga ställningstaganden för hur rennä-
ringens intressen ska tillvaratas i syfte att tillgodose riksintres-
set. Ställningstagandena kan dock inte enbart gälla inom statligt 
ägda åretruntmarker utan behöver gälla generellt i samtliga 
delar av det de utpekade riskintresseanspråken. Eftersom 
kommunen endast avser att tillämpa ställningstagandena i vissa 
delar av de utpekade områdena anser Länsstyrelsen att riksin-
tresset som helhet inte är tillgodosett.

Härjedalens kommun värnar om rennäringens nuvarande och 
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framtida utveckling i Härjedalen. En bibehållen rennäring i 
kommunen av samma omfattning som den nuvarande förutsät-
ter en god dialog och gott samverkansklimat mellan samebyarna 
och de privata markägarna. Kommunen anser det nödvändigt 
att avtalen ges goda förutsättningar att upprätthållas. Det är 
kommunens bedömning att Sametingets utpekanden av riksin-
tresseanspråk undergräver den lokala dialogen och samverkan 
mellan invånare och näringar i kommunen samt äventyrar 
renbetesavtalen. I detta fall riskerar utpekandet av riksintresse-
anspråk att i praktiken motverka skyddssyftet hos det aktuella 
intresset istället för att främja det.

Härjedalens kommun har en hög ambition att verka för en god 
dialog och gott samverkansklimat mellan samebyarna, de priva-
ta markägarna och kommunens olika näringsgrenar. Ett civil-
rättsligt avtal mellan två parter främjar ett ömsesidigt intresse 
av att upprätthålla en god dialog och ett och gott samverkanskli-
mat i vardagen. På privatägd mark i Härjedalen bedrivs renbete 
efter avtal om upplåtelse av mark för bete. Nyttjanderättsavta-
len om renbete innebär emellertid inte hinder för markägarens 
egen utveckling och nyttjande av fastigheten. Utpekande av 
riksintresseanspråk syftar däremot just till att påverka den 
framtida markanvändningen på det aktuella markområdet, vil-
ket av många markägare uppfattas som en begränsning som inte 
var aktuell när avtalen tecknades. En sådan potentiell inlåsning 
av framtida utvecklingsmöjligheter som riksintresseanspråken 
innebär kan medföra att fortsatta nyttjanderättsavtal av mar-
kägare ses som ett hinder för det egna nyttjandet av fastigheten.

Härjedalens kommun ifrågasätter alltjämt statens utpekande 
av områden som riksintresse för rennäringen på privatägd mark 
i Härjedalens kommun, och det är kommunens uppfattning att 
staten bör dra tillbaka dessa anspråk. Kommunen har i skrivelse 
till Länsstyrelsen i Jämtlands län år 2018 (Dnr Ks2018/105) 
begärt att Sametinget snarast reviderar rennäringens riksin-
tresseanspråk i Härjedalens kommun så att dessa inte inne-
fattar mark utanför renskötselområdet. D.v.s. kommunen har 
uppmanat Länsstyrelsen att i enlighet med 4 § 2 pt. förordning 
(1998:896) om hushållning med mark- och vattenområden 
underrätta Sametinget och Boverket att Länsstyrelsen anser att 
klassificeringen bör omprövas. Länsstyrelsen har inte hörsam-
mat kommunens uppmaning.

Härjedalens kommun avser mot bakgrund av Länsstyrelsens 
granskningsyttrande i översiktsplanen ytterligare förtydliga 
motiven för sitt ifrågasättande av Sametingets utpekanden av 
riksintresseanspråk på privatägd mark i Härjedalen. Även sek-
torsmyndighetens, det vill säga Sametingets inställning i frågan 
kommer att redovisas i översiktsplanen.

Länsstyrelsen uppmärksammar i sitt yttrande att kommunen 
fortsatt hänvisar till att riksintresse för rennäringen så långt 
möjligt ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt försvåra 
näringarnas bedrivande. Enligt 3 kap. 5 § miljöbalken andra 
stycket gäller dock områden av riksintresse för rennäringen ska 
skyddas mot åtgärder som avses i första stycket. Bestämmelsen 
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innebär att i områden som är av riksintresse ska åtgärder som 
påtagligt kan försvåra renskötselns bedrivande inte tillåtas.

Kommunen avser ändra lydelsen om riksintressen för ren-
näringen så att den överensstämmer med lydelsen i 3 kap. 5 § 
miljöbalken (1998:808). Det vill säga till följande: Mark- och 
vattenområden som har betydelse för rennäringen skall så långt 
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra nä-
ringens bedrivande. Områden som är av riksintresse för rennä-
ringen skall skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
näringens bedrivande.

Friluftsliv 3 kap. 6 § MB
Länsstyrelsen ser positivt på kommunens ställningstaganden för att 
tillgodose riksintressen för friluftslivet enligt 3 kap 6 § MB, men vill i 
sammanhanget informera om att det inte bara är det rörliga frilufts-
livet som ska beaktas inom dessa områden. Det bör också tydliggöras, 
med fördel på karta, vad som avses genom ställningstagandet ”inom de 
mest utnyttjade områdena”.

Kommunens bemötande: Föranleder ändring, ställningsta-
gandet omarbetas. Ställningstagandet gällande “inom de mest 
nyttjade områdena” tas bort och resonemanget utvecklas i text 
då detta måste prövas i varje enskilt fall. En hänvisning till rikt-
linjer för bebyggelse i fjällnära miljöer läggs till.

Kulturmiljövård 3 kap. 6 § MB
Länsstyrelsen anser fortsatt att kommunen behöver tydliggöra hur de 
riksintressanta kulturmiljöerna ska tillgodoses genom översiktspla-
nen. Kommunen redogör för sin skyldighet enligt lagstiftningen att be-
akta riksintresseområdena och hänvisar i övrigt till att områdena finns 
upptagna i kulturmiljöprogrammet. Enligt Länsstyrelsens uppfattning 
räcker det inte med att hänvisa till ett befintligt program för att visa 
hur riksintressena tillgodoses. Det behöver redovisas hur kulturmil-
jöprogrammet kopplas till översiktsplanen och vilka hänsynstaganden 
och riktlinjer som syftar till att inte skada de riksintressanta kultur-
miljöerna. Det ställningstagande som fanns i samrådskedet om att ny 
bebyggelse anpassas till kulturmiljön har dessutom plockats bort inför 
granskningen. Kommunen konstaterar vidare att kulturmiljöprogram-
met ska revideras inom de närmaste fem åren. Av översiktsplanen 
bör det framgå det behövs en revidering och på vilket sätt det berör 
kommunens arbete med de riksintressanta kulturmiljöerna.

Kommunens bemötande: Föranleder ändring, kapitlet förtyd-
ligas gällande hur kommunen avser att tillgodose riksintresset 
med följande text:  ”Eventuella nya hus eller andra ingrepp 
anpassas till kringmiljön och landskapsstruktur vad gäller 
tomtstorlek, placering, skala, material och färgsättning.” Det 
krävs särskild omsorg och utredning vid nygestaltning så att 
riksintressets värden respekteras. I kommande revidering av 
kulturmiljöprogrammet bör en mer detaljerad hänsynsbeskriv-
ning tas fram för varje enskilt objekt. Kulturmiljöprogrammet 
kommer göras som ett tematiskt tillägg vid kommande revi-
dering, men översiktsplanen kan inte föregå denna process. 
Avsnittet gällande kulturmiljövård 3 kap. 6 § MB kompletteras 
med ett ställningstagande gällande att kulturmiljöprogrammet 
ska revideras.
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Energiproduktion 3kap. 8 § MB 
Länsstyrelsen konstaterar, likt kommunen, att översiktsplanen inte 
redovisar hur utpekade riksintresseområden för vindbruk ska tillgo-
doses. Länsstyrelsen anser att frågan med fördel hade kunnat hanteras 
inom ramarna för översiktsplanen. Det är angeläget att kommunen 
reviderar det tematiska tillägget för vindkraft inom närtid.

Kommunens bemötande: Kommunen instämmer att det är 
angeläget att revidera vindbruksplanen så snart som möjligt och 
har därför bestämt att detta ska göras inom 5 år. 

Kommunikationer 3kap. 8 § MB
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen hade behövt tydliggöra hur 
riksintressenas värde och innehåll ska beaktas, för att i förlängningen 
kunna tillgodose riksintressena i kommande prövningar. Kommunen 
tar även upp frågan om Inlandsbanan som riksintresse. Länsstyrelsen 
delar Trafikverkets information om att riksintressen pekas ut utifrån 
kriterier som beslutades 2010. Dessa kriterier kommer genomgå 
vissa förändringar. Därefter kommer ett nytt utpekande av samtliga 
riksintressen ske under 2020. Inlandsbanan, och alla andra järnvägar 
(oavsett vem som är infrastrukturhållare), kommer då att prövas mot 
kriterierna.

Kommunens bemötande: Föranleder ändring, Texten komplet-
teras med en hänvisning till markanvändningskapitlet avsnittet 
gällande väg. I detta avsnitt beskrivs hur hänsyns ska tas till 
vägar och infrastruktur generellt, vilket också gäller de vägar 
som är av riksintresse inom kommunen.

Turism och rörliga friluftslivet 4 kap. 2 § MB 
Länsstyrelsen anser att översiktsplanen hade behövt tydliggöra hur 
riksintressenas värde och innehåll ska beaktas, för att i förlängningen 
kunna tillgodose riksintressena i kommande prövningar. I dokumentet 
Beskrivning riksintresseområden anger kommunen att ”inom följande 
områden skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga frilufts-
livets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av tillåtligheten av 
exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön: Fjällvärlden från 
Transtrandsfjällen i söder till Treriksröset med undantag för de fjäll-
områden som anges i 4:5.” Länsstyrelsen efterfrågar ett tydliggörande 
av vad undantag för de fjällområden som anges i 4:5 innebär.

Kommunens bemötande: Föranleder ändring, ställningstagan-
det omarbetas. I dokumentet beskrivning riksintresseområden 
förtydligas att, i riksintresseområden som både omfattas av 
Turism och rörligt friluftsliv 4 kap 2 § MB samt Obrutet fjäll 4 
kap 5§ MB följer kommunen bestämmelserna för obrutet fjäll 4 
kap 5§ MB. En hänvisning till riktlinjer för bebyggelse i fjällnära 
miljöer läggs till i kapitlet.

Obrutet fjäll 4 kap. 5 § MB 
Länsstyrelsen konstaterar att det på flera håll i översiktsplanen, till 
exempel under riktlinjer för bebyggelse i fjällen, finns ställningstagan-
den som bidrar till att förstärka det utpekade riksintresseområdenas 
värden. Sådana ställningstaganden hade kunnat presenteras också i 
anslutning till redogörelsen över riksintresse för obrutet fjäll för att 
tydliggöra kopplingen dem emellan, och för att ge översiktsplanen en 
sådan vägledande funktion som behövs för att tillgodose riksintresse-
na i kommande prövningar.
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Kommunens bemötande: Kommunen instämmer i att de 
ställningstaganden som görs under riktlinjer för bebyggelse i 
fjällnära miljöer kan gynna ett flertal riksintressen. Riktlinjerna 
är dock inte kopplade till ett specifikt riksintresse utan ska vara 
vägledande i samtliga fjällmiljöer. En hänvisning till riktlinjer 
för bebyggelse i fjällnära miljöer läggs till i kapitlet.

Natura 2000 4 kap. 8 § MB
Av översiktsplanen behöver det framgå att vid risk för påverkan på 
Natura 2000-områden kan den planerade exploateringen /planlägg-
ningen behöva prövas. Detta gäller även när åtgärder utförs i närheten 
av Natura 2000-områden, om det bedöms att värdena inom Natura 
2000-området riskerar att påverkas.

Kommunens bemötande: Föranleder ändring, kapitlet förtydli-
gas enligt synpunkten.

Miljökvalitetsnormer (MKN)

Luftkvalitet
Länsstyrelsen delar den slutsats som kommunen kommer fram till i 
miljökonsekvensbeskrivningen om att det är avgörande att luftkvali-
tetsmätningar utförs för att kunna kontrollera och följa upp utveck-
lingen av luftkvaliteten. Kommunen har färre än 10 000 invånare och 
omfattas därmed inte av krav på mätningar, under förutsättning att 
MKN inte överskrids. Kommunen skulle dock med fördel kunna göra 
en objektiv skattning och kartläggning över luftkvaliteten, annars är 
det svårt att bedöma hur uppsatta MKN för utomhusluft avses följas. 
Först genom kartläggning och objektiv skattning går det att bedöma 
om det finns områden där normerna inte kan följas samt vilka eventu-
ella åtgärder som kan behövas för att uppfylla normerna.

Kommunens bemötande: Föranleder ändring, kommunen har 
en objektiv skattning vilken uppdateras varje år. Skattningen 
från 2019 visar att miljökvalitetsnormerna och utvärdering-
strösklarna inte överskrids i Härjedalens kommun. Några behov 
av kontinuerliga mätningar bedöms därmed, i dagsläget, ej före-
ligga. Planförslaget kompletteras med den informationen. 

Vattenkvalitet 
Översiktsplanen ger en något diffus helhetsbild av vattenkvaliteten 
och hade med fördel kunnat kompletteras med en översiktlig beskriv-
ning och kartläggning över tillståndet i kommunens sjöar och vat-
tendrag i förhållande till miljökvalitetsnormerna. Detta i synnerhet 
i förhållande till effekterna av de sammanlagda exploateringar som 
föreslås i fortsatt gällande fördjupningar av översiktsplanen. 

Några huvudsakliga problemområden tas dock upp och Länsstyrelsen 
ser positivt på att kommunen planerar att ta fram en dagvattenstrategi 
inom de närmaste två åren. Enligt Länsstyrelsens uppfattning bör en 
sådan strategi också ha en tydlig koppling till möjligheterna att upp-
fylla MKN för vattenkvalitet. Vidare anger kommunen att MKN för 
vatten ska beaktas i arbetet med detaljplaner och exploateringar. Över-
siktsplanen hade med fördel kunnat tydliggöra på vilket sätt MKN för 
vatten ska beaktas och ange riktlinjer för hur det arbetet ska gå till. 
Länsstyrelsen anser också fortsatt att översiktsplanen behöver inne-
hålla en bedömning av möjligheterna att uppnå MKN i de områden 
där Tännån, Veman och Övre delarna av Ljusnan i nuläget används för 
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vattenuttag till snötillverkning. Särskilt de kumulativa effekterna av 
samtliga vattenuttag bör bedömas då det inte gjorts i samband med nu 
gällande fördjupningar och sällan görs i enskilda detaljplaner. Bedöm-
ningen bör göras av riskerna med ytterligare vattenuttag kopplat till 
respektive vattendrags/vattenförekomst ekologiska status.

Kommunens bemötande: Föranleder ändring, texten gällande 
miljökvalitetsnormer för vatten kompletteras med ett resone-
mang gällande möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormen 
för vatten inom kommunen. Dock vill kommunen påpeka att 
riskerna kopplade till ett eventuellt utökat vattenuttag i enskil-
da vattendrag inte prövas inom en planprocess utan ska prövas 
i tillståndsprocessen för vattenuttag i enlighet med miljöbalken 
kap 11.

Områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen (LIS)
Nuvarande förslag till översiktsplan pekar inte ut några nya LIS-om-
råden utan hänvisar till kommunens tematiska tillägg som antogs 
2016. Enligt Länsstyrelsens uppfattning finns det vissa svårigheter 
med tillämpningen av kommunens LIS-tillägg som med fördel hade 
kunnat hanteras i samband med framtagandet av en ny översiktsplan. 
Det gäller till exempel utpekandet av LIS-områden i anslutning till 
vattendrag som är skyddade genom Natura 2000 och de riktlinjer som 
gäller för skydd av vattendragen vid dispensprövning. Det gäller också 
den bilaga som kommunen tagit fram för bedömning av lämpligheten 
för LIS utanför utpekade områden. Denna hade med fördel kunnat 
preciseras till de prövningar som är aktuella i förhållande till strand-
skyddslagstiftningen och tydliggöras i enlighet med de krav som följer 
7 kap. 18 e § MB om ett områdets lämplighet för LIS. I övrigt hänvisar 
Länsstyrelsen till tidigare granskningsyttrande (dnr 401-6134-15) 
över tillägget för LIS.

Kommunens bemötande: Kommunen tar med sig dessa syn-
punkter till en eventuellt kommande revidering av LIS-planen.

Geologiska förutsättningar
Länsstyrelsen anser fortsatt att de geologiska förutsättningarna 
behöver redovisas tillsammans med översiktsplanen genom utdrag ur 
jordartskarta och berggrundskarta. På ett flertal ställen i Översikts-
planen hänvisas till geologiska förutsättningar; förekomst av radon, 
utbredning av alunskiffer, utbredning av torvmarker, ras och skred-
känsliga jordarter, naturgrusförekomster och så vidare. De geologiska 
förutsättningarna påverkar alla dessa områden och bör beskrivas i 
text.

Kommunens bemötande: Gällande en översiktlig beskrivning 
av förekommande jordarter gör Kommunen bedömningen att 
det blir allt för övergripande att hantera i en översiktsplan. En 
redovisning av jordarter i hela kommunen anses inte aktuellt då 
stora delar av kommunen troligen aldrig kommer att bebyggas 
så som fjällmiljöer och aktiva skogsbruksmarker. Härjedalen är 
stor till ytan och bebyggelsen centrerad till vissa delar av kom-
munen. I dessa delar kan det bli aktuellt att ta fram efterfrågat 
material i samband med fördjupade översiktsplaner alternativt 
vid detaljplanering. Kommunen gör alltid bedömningar gällande 
risk för ras, skred och erosion i plan- och lovärenden i enlighet 
med plan och bygglagen.
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Övriga synpunkter

Jordbruksmark
Enligt 3 kap. 4 § MB gäller att brukningsvärd jordbruksmark får tas 
i anspråk för bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs för 
att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta behov inte kan 
tillgodoses på ett från allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom 
att annan mark tas i anspråk. Länsstyrelsen anser inte att kommunen 
har utrett frågan om att lokalisera ny bebyggelse i enlighet med 3 kap. 
4 § MB genom att allmänt peka ut områden i orter med hög efterfrågan 
som platser där bostäder kan tillåtas. I kommande prövningar behöver 
det visas dels att ny bebyggelse syftar till att tillgodose ett väsentligt 
samhällsintresse och att behovet omöjligen kan tillgodoses genom att 
ta annan mark i anspråk.

Kommunens bemötande: Kommunen instämmer i att vidare 
utredningar behöver göras i eventuellt kommande fall av att be-
bygga jordbruksmark, vilket även framkommer i planförslaget. 

Fördjupningar av översiktsplanen
Översiktsplanen föreslår ingen ny markanvändning utan hänvisar 
till befintliga fördjupningar för Östra Sveg (antagen 1991), Vemda-
len-Björnrike (antagen 2008), Funäsdalen-Ljusnedalsområdet (an-
tagen 2009), Tänndalen (antagen 2010) och Lofsdalen-Glöteområdet 
(antagen 2012). Kommunen bedömer fördjupningarna som fortsatt 
aktuella. Översiktsplanen bör redogöra för fördjupningarnas aktuali-
tet, genom att ta upp frågor så som hur mycket av den bebyggelse som 
föreslås genom fördjupningarna som hittills har byggts, hur de utred-
ningar och riktlinjer som tagits har efterföljts samt vilka eventuella 
allmänna intressen som tillkommit sedan fördjupningarna antogs. 
Enligt Länsstyrelsens uppfattning finns det också frågor kopplat 
till exploateringar inom de områden som fördjupningarna omfattar 
som hade behövts hanteras i ett övergripande helhetsperspektiv, till 
exempel vatten- och avloppskapacitet, dagvatten, vissa trafikfrågor 
samt landskapsbild och påverkan på den känsliga fjällmiljön. Över-
siktsplanen hade varit ett lämpligt tillfälle för att hantera frågorna. 
Länsstyrelsen hänvisar i övrigt till granskningsyttrande som lämnats 
över respektive fördjupning av översiktsplanen. Länsstyrelsen vill 
i sammanhanget också informera om att samtliga översiktsplaner, 
fördjupningar och tillägg som antagits före 2004 automatiskt kommer 
att sluta gälla år 2025, detta enligt regelförändringar i PBL från 1 april 
2020.

Kommunens bemötande: Föranleder ändring, under gransk-
ningsperioden har beslut fattats om att revidera delar av de 
fördjupande översiktsplanerna gällande Funäsdalen samt Vem-
dalsskalet. Planförslaget kompletteras med denna information. 
Resterande fördjupningar kommer att behandlas i kommande 
planeringsstrategi enligt de regelförändringar som skett i plan- 
och bygglagen.  

Statens geotekniska institut (SGI)I: SGI har i samrådet lämnat 
yttrande över Härjedalens kommuns översiktsplan, då ansågs att 
handlingsplanen bör kompletteras med en översiktlig beskrivning av 
förekommande jordarter i kommunen. SGI saknar fortfarande denna 
beskrivning. Grova värderingar kan göras utifrån bl.a. geologiska och 
topografiska kartor. 
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I granskningshandlingen, i kapitel om hälsa, säkerhet och miljö, har 
kommunen på ett föredömligt sätt redovisat strategi över hur de 
utpekade riskområden skall utredas och i samband med framtida 
detaljplaner eller bygglov.  SGI vill trycka på att det i samband med 
detaljplanering alltid ska utföras bedömning av ras, skred och erosion i 
enlighet med PBL.

Kommunens bemötande: Gällande en översiktlig beskrivning 
av förekommande jordarter gör Kommunen bedömningen att 
det blir allt för övergripande att hantera i en översiktsplan.  En 
redovisning av jordarter i hela kommunen anses inte aktuellt då 
stora delar av kommunen troligen aldrig kommer att bebyggas 
så som fjällmiljöer och aktiva skogsbruksmarker. Härjedalen är 
stor till ytan och bebyggelsen centrerad till vissa delar av kom-
munen. I dessa delar kan det bli aktuellt att ta fram efterfrågat 
material i samband med fördjupade översiktsplaner alternativt 
vid detaljplanering. Kommunen gör alltid bedömningar gällande 
risk för ras, skred och erosion i plan- och lovärenden i enlighet 
med plan och bygglagen. 

Försvarsmakten: Försvarsmakten konstaterar att de riksintressen, 
respektive områden av betydelse, för totalförsvarets militära del som 
Härjedalens kommun berörs av finns beskrivna i text och redovisas 
på karta i den föreslagna översiktsplanen. I Försvarsmaktens senaste 
riksintressekatalog har benämningen ”influensområde” bytts ut mot 
”påverkansområde”. Försvarsmakten föreslår därför att detta, för 
tydlighetens skull, ändras även i översiktsplanen. Vid en kommande 
revidering av det tematiska tillägget gällande vindkraft skall Försvars-
makten remitteras.

Kommunens bemötande: Föranleder ändring, Influensområde 
byts ut till påverkansområde.

Hamrafjäll lift AB: Tänndalen delar den uppfattning som framförs i 
översiktsplanen att turistnäringen är att betrakta som en viktig del och 
som skapar förutsättningar för sysselsättning i vårt fall västra Härje-
dalen.

För att även i framtiden kunna investera i anläggningen för att bibe-
hålla gäster i en konkurrensutsatt bransch så ser vi att inskränkningar 
i form av riksintresse för rennäring på mark i vårt närområde riskerar 
att hota framtida investeringar. Riksintresse för rennäring är i princip 
inritat på samtlig mark i och kring Tänndalen, vilket riskerar att få 
oproportionellt betydande.

Tänndalen anser att kommunen på ett tydligare sätt ska skriva in i 
översiktsplanen att en revidering av riksintresseanspråket för rennä-
ring är lyft hos länsstyrelsen samt sametinget. I översiktsplanen bör 
det framgå att nya exploateringar bör göras i anslutning till redan be-
fintlig infrastruktur gällande tex befintligt boende, backar, och service-
byggnader.  Tänndalen önskar vidare att det på ett tydligt sätt framgår 
i översiktsplanen att exploatering som sker ska beakta infrastruktur 
i form av längdspår och skoterspår och att områden som planeras ska 
innefattas av lösningar så tillgängligheten till skoter, längd och cykel-
spår inte går om miste.  Tänndalen ser också gärna att det skrivs in i 
översiktsplanen på lyckade samarbeten med samebyar där problem 
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har avvärjts genom samråd innan detaljplanering har skett, så som tex 
i Hamra. Här har man kommit överens med samebyn om enkla men 
betydelsefulla förhållningssätt som har förenklat för rennäringen, tex. 
Förbud mot staket runt tomten, utformning av områden så att ren kan 
röra sig igenom utan att hindras m.m

Kommunens bemötande: Gällande att ta infrastruktur i form 
av spår och leder i beaktan vid exploatering, behandlas redan 
detta i markanvändningskapitlet av översiktsplanen. Kommu-
nen anser att motionsspår, olika former av spår och leder, täv-
lingsanläggningar eller utpekade friluftslivområden är viktiga 
att bevara och att dess egenskaper inte ska gå förlorade. Det 
anses vara av stort allmänt intresse, vilket kommunen belyst.

Gällande ytterligare exploatering gör kommunen ställningsta-
gandet att kommunen i första hand, för att kunna erbjuda en god 
kommunal service, ser att exploatering sker i anslutning till or-
ter med samhällsservice och dess omnejd. Gällande ytterligare 
exploatering i Tänndalen är fortsatt den fördjupade översikts-
planen vägledande.

Kommunens bemötande riksintresse rennäring*: Härjeda-
lens kommun avser att ytterligare förtydliga planbeskrivningen 
gällande ifrågasättandet av Sametingets utpekanden av riksin-
tresseanspråk på privatägd mark i Härjedalen.

Översiktsplanen ger vägledning för beslut om hur kommunen 
bedömer att mark- och vattenområden bör användas och hur 
den byggda miljön bör användas, utvecklas och bevaras samt 
hur hänsyn till olika allmänna intressen bör beaktas. Kommu-
nen anser att den i granskningshandlingen föreslagna planbe-
skrivningen fyller sin vägledande funktion. Själva prövningen 
av en exploatering sker i det enskilda fallet och det är de närma-
re faktiska förutsättningarna på platsen som då blir avgörande.

Kommunen delar synen att det är mycket positivt att goda 
exempel på dialog och samverkan mellan sameby och andra 
företag uppmuntras och sprids. Däremot anser inte kommen att 
de bör återges i själva planbeskrivningen.

Ramundberget alpina AB: Ramundberget önskar att det tydliggörs 
i översiktsplanen att väl avvägda exploateringar i anslutning till fjäll-
världen kan accepteras och att det även är en önskvärd utveckling som 
kommunen ställer sig bakom.

Kommunens bemötande: Kommunen eftersträvar en hållbar 
utveckling inom alla fjällområden inom kommunen, vilket inne-
bär att flera intressen måste beaktas. Framtida utveckling inom 
Ramundberget behandlas vidare i den kommande fördjupande 
översiktsplanen för området. 

Ramundberget noterar att det reviderade designprogram som antogs 
2006 kommer att upphöra att gälla i och med antagandet av översikts-
planen. Ramundberget anser att det i översiktsplanen bör framhållas 
att bebyggelsens utformning även fortsättningsvis ska vara central 
vid exploateringar och att det alltjämt finns anledning att tillämpa de 
bärande principerna bakom tidigare gällande designprogram och de 
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högt ställda kraven på byggnaders design och utformning som åter-
speglas i designprogrammet, låt vara att detta även bör kunna spegla 
en mer diversifierad byggnadskultur vilket Ramundberget håller med 
om. Ramundberget anser därför att designprogrammet ska revideras 
utifrån den kritik som riktats mot designprogrammet, snarare än 
upphävas.

Kommunens bemötande: Bebyggelsen utformningen kommer 
fortsatt vara viktig vid exploateringar och bevakas i lovpro-
cesser. Kommunen instämmer i att en mer diversifierad bygg-
nadskultur inom Härjedalens kommun som helhet är önskvärd. 
Därför ser kommunen på andra möjligheter att vägleda i gestalt-
ning- och utformningsfrågor. Detta mer relaterat till specifika 
orter och områden än kommunen som helhet.

Ramundberget vill fortsatt trycka på att en ytterligare förutsättning 
för fortsatt expansion är att kommunen prioriterar en överföringsled-
ning från Ramundberget till Funäsdalen och en ny utökad avloppsan-
läggning i Funäsdalen, vilket bör framhållas i översiktsplanen.

Kommunens bemötande: Gällande överföringsledningen är 
detta ett arbete som pågår inom projektet VA2025 och hanteras 
därför inte i översiktsplanen.  

Ramundberget önskar fortfarande att det tydliggörs i översiktsplanen 
att Ramundberget är en ort belägen med tillräcklig närhet till sam-
hällsservice för att exploatering ska kunna ske.

Kommunen bemötande: Kommunen ser i första hand, för att 
kunna erbjuda en god kommunal service, att exploatering sker 
i anslutning till orter med samhällsservice och dess omnejd. 
Framtida utveckling inom Ramundberget behandlas vidare i 
den kommande fördjupande översiktsplanen för området.

Gällande kartor över markanvändning så stämmer inte markerat 
område för ”större alpina anläggningar” överens med de anspråk på 
utvidgning av framförallt skidområdet som finns vid Ramundber-
get. Markerat område bör ha en större utbredning norrut. Vad avser 
markanvändning för ”tätortsnära rekreation” anser Ramundberget att 
detta område bör utvidgas. 

Kommunens bemötande: Gällande områdena som redovisar 
större alpina anläggningar samt tätortsnära rekreation syftar 
dessa till att redogöra var dessa områden finns inom kommu-
nen. De redovisar inte eventuella exploateringsönskemål eller 
andra eventuella förändringar då sådana bör föregås av utred-
ningar eller lovprocesser. 

Ramundberget är medveten om att många av de frågor som redovisas 
i detta yttrande kommer bli föremål för ytterligare behandling i det 
fortsatta arbetet med den fördjupade översiktsplanen för området. 
Det är dock angeläget att översiktsplanen inte inskränker möjlighe-
ten att skapa en flexibel och mer detaljerad fördjupad översiktsplan. 
Ramundberget önskar att det tydliggörs att mer detaljerade överväg-
ningar kommer att göras inom ramen för den fördjupade översiktspla-
nen samt att denna inte endast kommer att innebära ”en förtätning av 
befintlig bebyggelse”. 
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Kommunens bemötande: Kommunen instämmer i att vissa 
frågor får behandlas i den kommande fördjupande översikts-
planen. Den kommunomfattande översiktsplanen utgör en 
grundläggande vägledning för de fördjupade översiktsplanerna. 
Inriktning och detaljeringsnivå för de fördjupade översiktspla-
nerna behandlas inom planprocessen. 

Privatperson: Det vore oklokt att ta bort det nuvarande designpro-
grammet. Det utgör nämligen en styrka hos Härjedalens kommun. Det 
möjliggör för mig som exploatör att kunna förutse vad som fungerar 
och vad som inte fungerar sett ur kommunens synvinkel. Det sparar 
tid och pengar. Även ur kommunens synvinkel borde det vara bättre att 
ha ett system som underlättar processer och sparar tid i kommunen.  
Jag tycker att det nuvarande programmet är bra och om man tillämpar 
det systematisk under många decennier så kommer arkitekturen i ex-
empelvis Funäsfjällen att på sikt bli intressant, men ändå harmonisk. 
Jag kan förstå om det finns synpunkter på det nuvarande programmet 
bland tjänstemän hos Länsstyrelsen och kommunen – och säkert från 
andra aktörer också. Så det är inte fel att lyfta frågan om man vill se 
revideringar i programmet. Men en sådan ambition bör starta från 
det befintliga programmet och inte utgå från att man först avskaffar 
programmet.

Kommunens bemötande: Bebyggelsen utformningen kommer 
fortsatt vara viktig vid exploateringar och bevakas i lovproces-
ser. Kommunen vill i det kommande arbetet kunna arbeta på 
andra sätt för att vägleda i gestaltning- och utformningsfrågor. 
Detta mer relaterat till specifika orter och områden än kommu-
nen som helhet.

Privatperson: Det bör räcka med 170 mil leder i västra Härjedalen. 
Det bör också fastställas ett pris för upplåtelse av mark till dessa. Le-
der och kommersiella aktiviteter ska inte komma i konflikt med pågå-
ende markanvändning. Är det Attefallare eller Bolund som gäller? Bra 
att kommunen ser positivt på fäbodbruk. Men renbete och jordbruk på 
samma mark skapar problem. Skriv rätt namn på rätt orter. Kallfjäll är 
inte skogbeväxt. 

Kommunen bemötande: Översiktsplanen behandlar fram-
förallt den övergripande användningen av mark och vatten i 
kommunen i stort. Leder och ersättningsfrågor kring dessa 
behandlas därav inte inom översiktsplanen. 

Både så kallade Attefallare och de nyare Bolundarna förekom-
mer som komplementbyggnader till en- eller tvåbostadshus. En 
attefallsbyggnad är en komplementbyggnad på upp till 25 kvm. 
En så kallad Bolundare är en komplementbyggnad på maximalt 
30 kvm, denna förutsätter dock att byggnaden innefattar samt-
liga nödvändiga komponenter för att byggnaden kan utgöra ett 
självständigt boende, samt att fastigheten inte har en attefalls-
byggnad sedan tidigare. Kommunens byggnadsinspektörer är 
behjälpliga i vidare frågor då båda typerna av komplementbygg-
naderna kräver en anmälan till kommunen. 
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