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Vad är en översiktsplan ?
Översiktsplanen är ett samlat beslutsunderlag som visar hur kommunen anser att mark och vatten 
skall användas och hur bebyggelsen skall utvecklas och bevaras inom hela kommunen eller ett 
avgränsat område. Översiktsplanen kan också ses som en överenskommelse mellan stat och kommun 
om hur riksintressen skall tillgodoses. Planen skall ge vägledning för efterföljande beslut som gäller 
detaljplaner, bygglov och olika tillståndsbeslut. Den är inte juridiskt bindande men är ett viktigt 
beslutsunderlag. 

För alla kommuner skall det finnas en kommuntäckande översiktsplan. Dessutom kan fördjupningar av 
översiktsplanen göras för olika delområden. Denna översiktsplan för Funäsdalen - Ljusnedalsområdet är 
en sådan fördjupning. För hela kommunen finns översiktsplan antagen av kommunfullmäktige 2004. 

Bakgrund
I den kommunomfattande översiktsplanen anges inom vilka områden fördjupade översiktsplaner skall 
upprättas. Huvuddelen av planarbetena koncentreras till kommunens turistområden för att svara upp 
mot de insatsområden som särskilt angivits i det regionala och kommunala tillväxtprogrammet samt 
översiktsplanens kapitel om visioner och strategier. Den kommunomfattande översiktsplanen redovisar 
vilka utvecklingsstrategier som skall ligga till grund för Härjedalens kommun. I den omvärldsanalys 
som tidigare genomförts och i kommunens och länsstyrelsens tillväxtprogram anges att utvecklingsförut
sättningarna för Härjedalens kommun främst är kopplade till följande fyra näringsområden:

Upplevelsebaserade företag
Tjänsteföretag
Energiföretag
Tillverkande företag

För att bryta den pågående negativa befolkningsutvecklingen i kommunen fordras en offensiv 
framtidspolitik som tar tillvara de utvecklingsmöjligheter som finns i ovanstående områden. 
Kommunens olika delar har skilda förutsättningar för tillväxt. I översiktsplanen konstateras att det gäller 
att prioritera och våga satsa där det växer enligt omvärldsanalysen. Västra Härjedalen, Lofsdalen och 
Vemdalenområdet är de stora etablerade vinterturistområdena i kommunen inom upplevelsenäringen. 
Här finns många företag, ett stort utbud av bäddar, utbyggd service och aktiviteter mm som i samverkan 
skapar en inarbetad och attraktiv destination med eget varumärke. Dessa områden har den bredd och 
volym som skapar goda förutsättningar för fortsatt utveckling som leder till flera arbetstillfällen.

Utvecklingen är i första hand beroende av de enskilda företagens förmåga att växa, men kommunen har 
också ett viktigt ansvar. God planberedskap, ett övergripande ansvar för miljö- och hållbarhetsfrågor, 
markanvändningsregleringar för t ex snöskoteråkning, erforderliga investeringar i va-system, 
prioriteringar av kommunala bidrag är exempel på kommunala ansvarsområden som kan bidra till 
utveckling i respektive område. 

Då turismen är den starkast växande näringen inom Härjedalens kommun behövs en mark- och vatte
nanvändningsplanering som tillvaratar och inte bromsar denna utvecklingspotential samtidigt som ett 
hållbart nyttjande av landskapets natur- och kulturresurser bör prägla planeringen. All samhällsplanering 
bör idag ske med inriktning mot en långsiktig, hållbar utveckling. Detta bedöms vara särskilt viktigt i en 
turistkommun som Härjedalen, där miljö, natur och kultur är viktiga kvalitetskriterier och förutsättningar 
för landskapets turismprofil. I den kommunomfattande översiktsplanen konstateras att en fortsatt 
långsiktig utveckling av turismen i västra Härjedalen måste föregås av en översyn av översiktsplanerna 
då flera allmänna intressen berörs. Översynen i västra Härjedalen omfattar både Funäsdalen med omnejd 
samt hela Tänndalen fram till norska gränsen. Dessa fördjupningar bedrivs parallellt. Gemensamt för 
båda dessa områden är att tidigare angivna utbyggnadsområden är på väg att ta slut samtidigt som 
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turistnäringen går på högtryck och investeringsviljan från externa exploatörer är mycket stor. Förutom 
att tillskapa tillväxtmöjligheter inom turism och upplevelsenäringen är det dessutom nödvändigt att 
tillskapa utbyggnadsmöjligheter för permanentboende, främst i anslutning till Funäsdalen men även i 
mindre omfattning inom andra delar av området. 

Masterplan
Under början av 2007 genomfördes ett omfattande Masterplansarbete i västra Härjedalen där 
visioner och strategier  för Destination Funäsdalens framtida utveckling ingående diskuterades. 
Masterplanarbetet finns redovisat i ett flertal minnesanteckningar som finns tillgängliga på 
kommunkontoret och Destination Funäsdalen. Det ska ses som ett visionärt utvecklingsarabete.

Masterplanarbetet har omfattat hela västra Härjedalen med arbetsgrupper för varje enskilt delområde. 
Arbetsgrupperna har arbetat med både långsiktiga visioner och idéer och konkreta kortsiktiga åtgärder. 
För Funäsdalen har gruppens arbetsområde omfattat både turistiskt- och permanent boende men även 
andra frågor som är kopplade till boende och verksamheter. Utvecklingsarbetet för Funäsdalens by kan 
sammanfattas i följande punkter:

•	 Funäsdalens by skall förstärkas som centralort i området med gångavstånd till service.

•	 En utveckling av skidåkningen på Funäsdalsberget är synnerligen viktigt, både för utvecklingen i 
byn men också för hela destinationen.

•	 Byn med omgivning måste erhålla ett stort antal turistbäddar för att ge erforderligt bäddunderlag 
för utbyggnaden på berget. Utan ett stort bäddtillskott erhålls obalans i det totala antalet bäddar 
inom destination Funäsdalen i förhållande till den sammanlagda utförsåkningskapaciteten.

•	 Många bäddar med hög nyttjandegrad bör tillskapas i nära anslutning till byn så att gästerna 
erhåller gångavstånd till både skidåkning och byservice.

•	 Attraktiva områden för framtida permanentboende bör tillskapas.

•	 Redan idag råder brist på parkeringsplatser i byn och alpinskidåkningens koppling ner till byn 
kommer att öka behovet av välbelägna p-platser. Förutom flera parkeringsplatser i byn bör 
också Olenområdet på sikt användas som parkeringsplats i kombination med t ex ett framtida 
aktivitetshus/multihall.

•	 Det behövs fler affärer, restauranger och andra serviceanläggningar i byn.

•	 Genomfartstrafiken skapar problem för byn. Både flyttning av riksvägen söder om sjön, 
nedgrävning genom byn och andra alternativ har diskuterats. 

•	 Att flytta ut ICA till plan mark med gott om parkeringar har diskuterats samtidigt som man 
omvandlar ICA till en galleria med butiker och serveringar.

•	 Även utflyttning av skolan har diskuterats. 

•	 Flytta helikopterlandningsplatsen, ev till industriområdet.

•	 Nordic-Skispåren behöver ses över kring Funäsdalen för att skapa lättare spår samt ett mer aktivt 
nyttjande av sjön.
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•	 Även vissa förändringar av skoterledsnätet med angöringar behövs.

•	 Vandring och cykling kan utvecklas på- och kring berget.

•	 Utveckla Kulturen och Fornminnesparken, mer samiska aktiviteter. Bevara gården Påls med djur 
inne i byn.

•	 Ett Samsamhus med samordnad offentlig service har diskuterats en längre tid. 

•	 För hela destinationen är kommunikationerna knutna till vägarna och därmed till bil eller buss. 
Det behövs bättre tillfartsvägar från alla håll. Även flyget måste utvecklas.

Det genomförda Masterplanarbetet utgör ett bra och välförankrat programunderlag för 
översiktsplaneringen för Funäsdalsområdet.

Syfte och mål
Målet med planen är att:

•	 Skapa förutsättningar för en inflyttning till kommunen (övergripande kommunalt mål).

•	 Upprätta en plan som tillvaratar områdets utvecklingsförutsättningar och skapar sysselsättning i 
bygden.

•	 Stärka områdets attraktionskraft och möjliggöra en fortsatt utbyggnad av olika typer av turistiska 
bäddar (kommersiella-och semikommersiella bäddar, fritidsbebyggelse) samt service- och 
aktivitetsanläggningar mm.

•	 Genom utbyggnad ökar det totala bäddantalet i området som därigenom skapar underlag för 
ökad sysselsättning. 

•	 Föreslå utbyggnadsområden som i första hand ligger nära befintliga och planerade anläggningar, 
spår- och ledsystem, service mm för att därigenom minimera behovet av interna trafikrörelser 
med bil.  

•	 Endast medge större utbyggnadsområden som har förutsättningar att anslutas till kommunalt 
avlopp.

•	 Föreslå välbelägna och attraktiva utbyggnadsområden för permanentboende.

Planarbetets bedrivande, arbetsprocesser
Kommunen har lång erfarenhet av att arbeta i lokala planeringsprocesser med aktivt deltagande 
av representanter för olika lokala parter. Detta arbetssätt utvecklades framförallt inom ramen för 
Fjäll-Agendaarbetet i västra Härjedalen och har därefter legat till grund för kommunens fortsatta 
översiktliga planarbete. I den kommunövergripande överskitsplanen anges att detta arbetssätt också 
skall tillämpas i fördjupningar av översiktsplaner. Arbetssättet innebär att många enskilda, politiker 
och olika intressegrupper aktivt deltar i hela planarbetet och successivt kan framföra sina synpunkter. 
Detta resulterar i en översiktsplan som bygger på en väl utvecklad demokratisk process med god 
lokal förankring. Det tidigare beskrivna Masterplanarbetet utgör också ett bra exempel på en lokal 
planeringsprocess.
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Översiktsplanarbetet bedrivs med kommunstyrelsens arbetsutskott (KLU) som ledningsgrupp och med 
en arbetsgrupp bestående av:

Gottfrid Jonsson, ordförande i miljö- och byggnämnden
Bror Norberg, chef för miljö- och byggförvaltningen
Ulf Alexandersson, stadsarkitekt och planförfattare

Planarbetet har bedrivits i samråd med en lokal partsammansatt arbetsgrupp bestående av:

Anders Blomqvist, Destination Funäsdalen
Kevin Kirk, Funäsdalens Alpina
Anders Danielsson, Bosmycket AB
Rolf-Arne Ullaéus, Företagarna/Fornminnes/Byalaget
Magnus Frisk, Landstinget
Vidar Wagenius, Skifteslaget/Markägarna
Sven-Erik Dahlgren, Funäsdalens IF
Peter Wagenius, ordf. BUF Härjedalens kommun
P-O Nilsson, Funäsdalens Alpina
Per Åberg, Turistnäringen
Bengt Warensjö, Naturskyddsföreningen
Sven-Erik Hammar, Skoterbolaget/LRF
Per-Jon Fjellgren, Mittådalens sameby (erbjudits delta, men ej varitnärvarande vid arbetsgruppens 
möten)

Hela eller delar av arbetsgruppen har deltagit i ett flertal möten under perioden 2007-2008 där följande 
frågor diskuterats:

•	 Vad behövs för att Funäsdalen skall utvecklas som destinationens centralort ?
•	 Principerna för skidåkning och liftdragning ner till- och genom byn.
•	 Vilken typ av tillkommande bäddar som är önskvärda samt dess lokalisering.
•	 Lämpliga områden för utökning av alpina anläggningar, spår och leder.
•	 Områden för framtida permanentboende.
•	 Genomfartsfrågor i byn.
•	 Va-frågor
•	 Kartläggning av områden för friluftsliv, natur- och kultur.

Planens avgränsning
Den fördjupade översiktsplanen har ungefär samma gräns som de tidigare upprättade översiktsplanerna 
(två stycken) för västra respektive östra Funäsdalen. Översynen har i viss mån koncentrerats till 
närområden kring Funäsdalens by och Funäsdalsberget men även markanvändningsfrågorna inom den 
övriga delen av överskitsplanområdet har ingående diskuterats.

Fakta om området

Riksintressen enligt kap 3 och 4 miljöbalken (MB) 
Hela Funäsdalsområdet ligger inom område med särskilda hushållsbestämmelser ”fjällvärlden” enligt 
miljöbalken (MB 4 kap 1,2 §§).

Området utgör riksintresse för friluftslivet (MB 3 kap 6§).
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Delar av området utgör riksintresse för kulturmiljön (MB 3 kap 6§).

Riksväg 84 genom Funäsdalen är av riksintresse (MB 3 kap 8§).

Planområdet tangerar riksintresse för naturvården (MB 3 kap 6§) som omfattar Ljusnan.

Ingen del av området utgör riksintresse för rennäringen (MB 3 kap 5§) enligt statens redovisning. 

Befolkning, permanentboende, sysselsättning 
I västra Härjedalen bor drygt 2000 personer varav ca 1000 personer bor i Funäsdalens by. Många 
boende i området är direkt eller indirekt sysselsatta inom turistnäringen. Någon större utpendling sker 
inte till angränsande områden. Genom att Funäsdalen är centralort i västra Härjedalen är flera invånare 
i området sysselsätta inom kommersiell- och offentlig service. Omfattningen av de offentliganställda 
är dock i mycket hög grad beroende av näringslivet i övrigt, där turismen har en klart dominerande 
ställning. 

Destination Funäsdalen
I destinationen, som omfattar hela västra Härjedalen, finns cirka 25 000 bäddar. Turismen genererar 
ca 700 årsverken i området och omsätter ca 640 milj kr/år (uppgifter från år 2008). Antalet gästnätter 
överstiger 1.000.000 och skatteintäkterna är betydande; Härjedalens kommun 97 miljoner, landsting 
43 miljoner och uppskattade statliga intäkter enbart för moms 96 miljoner (15 på omsättningen är en 
låg kalkyl). Till detta kommer fastighetsskatter (tidigare) löneskatter, bolagsskatter m.m. i statliga 
skatteintäkter. Relationen vinter/sommar är 70/30. 88% av gästerna kommer hit med bil. 10% med buss. 
2% med flyg.

I området finns 34 liftar med 118 nedfarter, längdspårsystemet Nordic Ski Center med 300 km 
preparerade spår, 450 km rösade fjälleder, 450 km pistmaskinspreparerade och avgiftsbelagda 
snöskoterleder.

I destinationen finns ett stort utbud av restauranger, discon, dansställen, after Ski, heliskiing, bowling, 
simbassänger, museum, gallerier, offpistturer, hundspann, häst & släde, snöskotersafaris, isklättring, 
vesseltrafik, iglooturer, isfiske, gruvturer  m.m.

Funäsdalen är tillsammans med Riksgränsen (längst upp i Norra Sverige), de ställen i Sverige där det 
snöar mest varje år. Orsaken till det är att området ligger så högt över havet. Det är också förklaringen 
till att snön oftast är mjuk och lättåkt. 

I området finns fyra bra skidskolor, som samtliga har ett väl utvecklat program för att ta hand om barn i 
alla åldrar. På flera ställen finns det lekrum och möjlighet till barnpassning för de riktigt små. För vuxna 
finns det flera olika nivåer för de som vill utveckla sin skidåkning, eller nybörjarkurser för de som aldrig 
har provat på.

Under högsäsong trafikeras destination Funäsdalen kontinuerligt av en skidbuss som tar gästerna till och 
från backar och fjällturer.

Under perioden från slutet av oktober till mitten på november tränar de flesta av världens längdlandslag 
i området. Tävlingssäsongen för världseliten inleds varje år med en internationell tävling i mitten av 
november i Bruksvallarna, och avslutas med ett lopp i mitten av april.
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Boendeanläggningar, service och anläggningar för turism och friluftsliv
Kommersiella boendeanläggningar i planområdet består av Hotell Funäsdalen och Hotell Eriksgården 
samt några stugbyar i anslutning till byn och i Ljusnedal, där också Hotell Gyllene Bocken är beläget.
I byn finns ett stort utbud av basservice (livsmedelsaffärer, restauranger, pubar, caféer, skiduthyrning, 
sportbutiker mm. I byn finns också Fjällmuséet med turistinformation, skola och barnomsorg, kyrka 
och församlingshem samt kommunens lokalkontor. I själva byn består bebyggelsen i huvudsak av 
flerfamiljshus och enfamiljshus för permanentboende. Visst permanentboende finns också i Ljusnedal. 
Det turistiska boendet (stugbyar och enskilda fritidshus) finns huvudsakligen uppe på Röstberget, i 
Ljusnedal samt i Kåvanområdet. Enstaka fritidsbebyggelse finns också insprängd i byn i övrigt.

De alpina anläggningarna finns på Funäsdalsbergets östra sida samt sedan vintersäsongen 2007/2008 
även på norrsidan ner mot Kåvan. Under hösten 2007 har den första etappen av Funäsdalsbergets 
utbyggnad genomförts och därigenom tillskapat ett omfattande tillskott av nedfarter och liftkapacitet i 
området. Utbyggnadsplanerna omfattar i etapp två en koppling ner till byn och  etapp tre en relativt stor 
utbyggnad av både liftar, nedfarter och boendeanläggningar inom nordvästra delen av berget.

Preparerade motionsspår och certifierade tävlingsspår finns inom Röstbergsområdet. Nordic-Skispåret 
som är Europas största sammanhängande preparerade spårsystem för längdåkning passerar igenom byn. 

Runt Funäsdalsberget finns också flera sommar- och vinterleder, som bl a leder upp till toppstugan på 
berget.

I anslutning till byn finns också ett väl utbyggt skoterledssystem med angöringar till boende- och 
serviceanläggningar i området. Skoterlederna är avgiftsbelagda och håller hög klass vad gäller 
preparering och skyltning. I hela västra Härjedalen är skotertrafiken reglerad genom ett kommunalt 
skoterregleringsområde vilket innebär att det i princip är förbjudet att åka skoter utanför angiven led. 
Särskilda regler gäller för ortsbor och markägare.

På Risnäset, i norra delen av sjön finns en bad- och rekreationsanläggning.

I anslutning till Fjällmuséet finns Fornminnesparken med ett flertal äldre byggnader. Fornminnesparken, 
Fjällmuséet och kyrkan bildar tillsammans en attraktiv och välbesökt kulturmiljö i byn.

Övriga natur- och kulturmiljöer
Förutom de riksintressanta miljöerna finns några lokalt värdefulla kultur- och naturmiljöer. Några finns 
redovisade i översiktsplanen från 1979, vissa andra har tillkommit i samband med detta planarbete. De 
omfattar några artrika fjällsluttningar i områdets norra del, en vackert belägen skogstjärn nära Ljusnan, 
Funäsdalsbegets fram- och baksida, högsta åsen mellan berget och Flon, Storruet, potatisåkrar på 
Röstberget, ängs- och betesmarker i Vivallen samt vissa kulturmiljöer kring kyrkan och vissa gårdar. 
Objekten redovisas på särskild underlagskarta samt är närmare beskrivna under avsnittet ”Förslag till 
markanvändning” nedan.

Vägar och kommunikationer
Genom planområdet löper riksväg 84 samt väg 532 genom Ljusnedal och väg 533 från Funäsdalen 
mot Bruksvallarna. Dessa vägar används också för interna trafikrörelser mellan de olika 
skidåkningsområdena. Länstrafikens linjenät passerar genom området. Från Stockholm är det också 
möjligt att åka med långdistansbussen ”Härjedalingen” flera gånger i veckan. Dessutom kommer ett 
flertal gäster vintertid även med charterbussar ingående i olika paketresor.
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Jordbruk
I och i anslutning till tätorten finns ett småskaligt jordbruk med hävdade täkter som också är viktiga för 
bymiljön och landskapsbilden i området. Den begränsade omfattningen av odlad mark behövs för att 
kunna bibehålla och kanske öka djurantalet i området.

Rennäringen
Planområdet berör inte något riksintresse för rennäringen eller något annat särskilt intresse enligt 
rennäringens markanvändningsredovisning. I huvudsak all mark inom planområdet är enskilt ägt. 
Hovrätten har i dom konstaterat att någon av avtal oberoende rätt till vinterbete till förmån för renskötsel 
inte belastar de i renbetesprocessen ingående fastigheterna. Möjligheterna att nyttja någon mark för 
renbete är helt beroende av att avtal med enskilda markägare upprättas. Norr om planområdet (och norr 
om Ljusnan) återfinns åretruntmarker för rennäringen. 

I den nu gällande fördjupade översiktsplanen för östra Funäsdalen/Ljusnedal finns ingen redovisning 
som berör rennäringen. I den nu gällande fördjupade översiktsplanen för västra Funäsdalen återfinns 
under rubriken ”Areella näringar” att planområdet inte berör renbetesfjäll. Däremot  anges att 
planområdet ligger inom s k sedvaneområde. Det innebär att renar kan förekomma tidvis under höst 
om vår. Någon större betydelse som betesområde har emellertid inte dessa marker enligt den äldre 
översiktsplanen. 

Det kan således konstateras att gällande översiktsplaner från 1979 respektive 1985 inte tydliggör 
något omfattande rennäringsintresse inom det nu aktuella planområdet eller att rennäringen i någon 
större omfattning skulle nyttja området. Detta stämmer således väl överens med dagens situation där 
planområdet inte nyttjas av rennäringen.

Vatten och avlopp
Kommunalt avloppsreningsverk finns i anslutning till industriområdet i planområdets sydöstra del. I 
huvudsak är all bebyggelse förutom Kåvanområdet ansluten till kommunalt vatten och avlopp.

Pågående expansion inom området innebär en avsevärd ökad belastning på avloppsreningsanläggningen, 
vilket innebär att kapacitetstaket börjar uppnås. En ytterligare bäddutbyggnad fordrar således utbyggnad 
av avloppsreningsanläggningen i området. 

Kring den befintliga kommunala reservvattentäkten finns beslutat skyddsområde med särskilda 
föreskrifter, se karta nedan. Inom skyddsområdet kan nybyggnad ske med vissa villkor. Kommunen 
bedömer att området inte behövs som reservområde i framtiden och har rivit den tekniska utrustningen.

Beträffande kapaciteter mm se vidare under va-utbyggnad. 
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Skyddsområde reservvattentäkt

Gällande översiktsplan 
För området gäller två fördjupade översiktsplaner antagna av kommunfullmäktige 1979 och 1984. 
Till dessa översiktsplaner hör ett flertal underlagskartor som fortfarande i huvudsak är aktuella. I 
underlagsmaterialet redovisas bl a lokalt värdefulla naturmiljöer, kulturhistoriskt värdefulla miljöer samt 
vegetationstyper.

De tidigare översiktsplanerna med tillhörande planeringsunderlag finns tillgängligt på kommunkontoret 
i Sveg. 

Detaljplaner
För Funäsdalens tätort samt permanent- och fritidshusbebyggelsen på Röstberget och 
fritidsbebyggelseområden i Ljusnedal finns antagna detaljplaner. Omfattningen framgår av 
underlagskartor och plankarta.

Underlagskartor
På följande sidor redovisas kartor med riksintressen, planlagda områden, nyckelbiotoper samt våtmarker 
och fornminnen, anläggningar, service och vägar. 
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Översiktsplan Funäsdalen 
- Ljusnedalsområdet

Riksintressen, fornminnen
Härjedalens kommun april 2008

Hela området är av riksintresse för friluftsliv 
och turism MB 4:2
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Översiktsplan Funäsdalen 
- Ljusnedalsområdet

Nyckelbiotoper mm samt 
våtmarker och lokal natur-
värden
Härjedalens kommun april 2008
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Översiktsplan Funäsdalen 
- Ljusnedalsområdet

Spår och leder
Härjedalens kommun april 2008
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Exploateringsanspråk
I ett inledande skede av planeringsarbetet har kommunen uppmanat markägare och exploatörer inom 
planområdet att redovisa sina önskemål/anspråk på utbyggnadsområden. Exploateringsanspråken 
finns redovisade på karta på nästa sida. De har i planarbetet blivit föremål för bedömningar om 
huruvida de överensstämmer med de nedan redovisade planeringsprinciperna och den allmänna 
lämplighetsbedömningen som alltid skall ske enligt plan- och bygglagen. Flertalet önskemål om 
utbyggnad finns dock på ett eller annat vis med i planförslaget. I de fall de inte finns medtagna 
som utbyggnadsområden strider de mot planeringsprinciperna eller är bedömda som olämpliga för 
tillkommande bebyggelse med stöd av kraven på lämplighet enligt plan- och bygglagen.

Översiktsplan Funäsdalen 
- Ljusnedalsområdet

Exploateringsanspråk
Härjedalens kommun april 2008
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Planeringsprinciper

Grundläggande riktlinjer 
Arbetsgruppen har enats om att följande grundläggande utgångspunkter/riktlinjer skall gälla för 
översiktsplanen Funäsdalen - Ljusnedal:

Fler bofasta
Planen bör skapa förutsättningar för företagsverksamhet så att fler kan bli bofasta.
Planen skall anvisa lämplig mark som är attraktiv för permanentboende.

Högt nyttjande av turistbäddar
Planen skall skapa förutsättningar för fritidsboende i sådana former som möjliggör hög nyttjandegrad 
nära liftarna och andra strategiska lägen, dvs kommersiella bäddar framför exploatering av enskilda 
fritidshus. Stor andel uthyrningslägenheter ger förutsättning för bättre service och färre biltransporter 
samtidigt som bättre beläggning skapar fler arbetstillfällen. För ägare av mindre markområden bör 
planen inriktas mot småskalig uthyrningsverksamhet med byggrätter för 5-10 lägenheter i kombination 
med enskild fritidshusbebyggelse.

Stärka Funäsdalen
Planen bör skapa förutsättningar för utökad service i centrala Funäsdalen (restauranger, caféer, butiker 
mm). Extern lokalisering av t ex stormarknad, livsmedelsbutiker eller dylikt bör undvikas. I en liten ort 
som Funäsdalen skulle detta bidra till att utarma centrum vilket gör hela destinationen mindre attraktiv.

Planen bör tillföra kommersiella bäddar nära centrala delen av byn. Planen bör leda till skidåkning på 
hela berget inklusive både nedfart och lift till byn.

Behovet av att förbättra parkeringssituationen i byn bör särskilt uppmärksammas.

Hållbart nyttjande av natur och kulturresurser
Planen bör sträva efter att koncentrera ny bebyggelse så att område med stora värden för natur, kultur 
och turism/friluftsliv kan behållas utan alltför stor negativ påverkan.

I planen säkerställs utrymme för stigar och leder och tillgänglighet till viktiga natur-, kultur- och 
friluftsområden i form av kanaler mellan bebyggelsekoncentrationer.

All tillkommande bebyggelse i planen ansluts till kommunalt va-nät eller till alternativ som ur 
miljösynpunkt är likvärdigt eller bättre. 

Planen bör utformas så att den stimulerar lokala kretslopp och närproduktion, t ex lokalproducerad 
mat från betande djur som har gynnsam inverkan på floran, fliseldning av skog (björk, gran, tall) 
med fjärrvärmenät. Detta innebär att man inte bör ta brukad åker- och betesmark i anspråk som 
utbyggnadsområden.

Begränsad klimatpåverkan
För att minska på den interna bilåkningen eftersträvas en koncentrerad utbyggnad kring berget som 
möjliggör en intern shuttlebusstrafik, gärna eldriven. Bebyggelsen ska lokaliseras så att behovet att 
ta bilen till och från backen, skidspåren eller naturen minimeras. Genom koncentrationen och bra 
förutsättningar för en intern shuttlebusstrafik ökas förutsättningarna för minskat bilåkande för inköp, 
restaurangbesök mm.

Genom en kraftfull utbyggnad av destination Funäsdalen som helhet förbättras möjligheterna för 
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busstransport till och från destinationen.
 
Inom tillkommande bebyggelseområden skall man sträva efter förnyelsebar energiförsörjning  t ex 
bergvärme, vindkraft, luftvärmepump, flis/pelletseldning med fjärrvärmenät, i stället för direktverkande 
el. 

Turistisk profil
Destination Funäsdalens styrka är mixen av alpin skidåkning, högklassig tur- och längdåkning samt 
möjligheten till snöskoteråkning under reglerade former. Allt i kombination med småskalighet och 
genuin fjällbygd. 

Enligt områdets turistinformation är ”allt på riktigt” i Funäsdalen. Fjällen är höga och snön faller från 
himlen i stora mängder. En vacker bergstrakt där människor i generationer har anpassat bebyggelse 
och aktiviteter efter naturen. Resultatet är en genuin skidort med alpin skidåkning, längdåkning, 
barnaktiviteter och äventyr. Människor som bor och arbetar här älskar fjällen. Funäsdalen erbjuder det 
genuina och äkta. Här finns alla aktiviteter som både en sommar- och vintersemester kan innehålla, men 
utan trängsel och stress. I stället får du tid att leva/och att uppleva, så som livet borde vara. 

Destination Funäsdalen är också Sveriges tredje största skidområde med de alpina systemen Tänndalen, 
Ramundberget, Tännäs och Funäsdalsberget. De högsta fjällen söder om polcirkeln ger alpin skidåkning 
som rankas som en av Sveriges bästa, både för experter men också för barnfamiljer. Längdåkningen är 
en av världens bästa och binder ihop centralorten Funäsdalens by med Ramundberget, Bruksvallarna, 
Ljusnedal, Fjällnäs, Tänndalen och Tännäs.

Destination Funäsdalen har även sedan lång tid en mycket bra och attraktiv sommarsäsong. Enligt 
turistinformationen är sommaren i Funäsdalen magisk och motsägelsefull. Å ena sidan vacker vildmark 
– kanske Sveriges vackraste – med höga fjäll, gömda dalar, orörda älvar, bäckar och fiskrika sjösystem. 
Här kan man färdas i dagar utan att träffa andra människor. Å andra sidan är fjällvärlden lättillgänglig. 
Det är lätt att få en mäktig naturupplevelse på egen hand eller tillsammans undra ordnade former. På 
vandringsleder möter du såväl nybörjare som erfarna ”fjällrävar”. 

Områdets natur och kultur har mycket stor betydelse för destinationens attraktionskraft. I området 
finns flera naturreservat, en mängd kulturhistoriska sevärdheter, aktiv fäboddrift, ett väl utbyggt nät 
av kulturstigar med tillhörande sevärdhetsskyltning som ger möjlighet att uppleva kulturarvet på egen 
hand. Ett viktigt nav i verksamheten är Fjällmuséet med tillhörande turistinformation.

Hela destinationen är mycket snösäker och bedöms vara ett av de områden som motstår 
klimatförändringarna bäst på lång sikt tac vare sitt läge och höjdförhållanden. Den alpina skidåkningen, 
längdåkningen i spår och leder bedöms därför även framledes vara en mycket viktig aktivitet för 
området, även på lång sikt. Vinterprofilen kommer således även framledes att vara viktig, men det 
finns hela tiden en strävan att även stärka sommarsäsongen. Området har förvisso redan en stark 
sommarsäsong men turistnäringen strävar hela tiden efter att utveckla den ytterligare.

I de pågående fördjupningar av översiktsplaner för Funäsdalsområdet och för Tänndalen/Hamra/
Fjällnäs, är det viktigt att beakta ovanstående profil i planeringsarbetet. För Funäsdalen är det även 
viktigt att orten förstärks som områdets centralort med ett utökat service- och aktivitetsutbud samtidigt 
som utförsåkningen på berget utvecklas. Ett tätorts- och backnära turistiskt boende bör eftersträvas 
samtidigt som närheten till angränsande naturområden bibehålls.

En utveckling av den alpina skidåkningen på Funäsdalsberget är positiv för hela destinationens 
utveckling men förutsätter samtidigt ett avsevärt bäddtillskott för att man inom hela destinationen skall 
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uppnå en balans mellan den sammanlagda utförsåkningskapaciteten och bäddkapaciteten.

Det tillkommande turistiska boendet föreslås dels tillkomma som kompletteringar i nära anslutning 
till befintlig bebyggelse på Röstberget och i Kåvanområdet samt i form av en helt ny exploatering på 
nordvästra delen av Funäsdalsberget. Genom att koncentrera bebyggelsen på bergets nordvästra del och 
integrera den i tillkommande skidnedfarter och befintliga spårsystem kan området upp mot Vivallen och 
fjället bibehållas i huvudsak orört. 

Genom att placera tillkommande boende i lift- och spårnära lägen minimeras den interna biltrafiken i 
området.

Tillkommande bäddtyper
Typen av tillkommande bäddar styrs i hög grad av marknaden och efterfrågan på olika 
boendemöjligheter. En utbyggnad av renodlat uthyrningsbara kommersiella bäddar fordrar en hög 
beläggning för att ekonomiskt kunna genomföras. Det är kommersiella och semikommersiella 
bäddar som skapar långsiktig hög beläggning och därmed ger bäst sysselsättningseffekt i området. 
Semikommersiella bäddar är t ex fritidshus eller bostadsrättslägenheter som regelbundet hyrs ut, 
antingen av ägaren själv eller via avtal med uthyrningsorganisation. 

Enligt de grundläggande riktlinjerna ovan skall bäddar med hög utnyttjandegrad placeras nära 
liftar och andra strategiska lägen, vilket innebär att sådana områden inte bör upplåtas för enskild 
gles fritidsbebyggelse. För ägare till mindre markområden är inriktningen att kombinera småskalig 
uthyrningsverksamhet med enskild fritidshusbebyggelse.

Försiktighetsprinciper för kalfjället
Kalfjället och björkskogszonen närmast kalfjället utgör känsliga områden både avseende 
landskapsbilden och naturtyp. Tillkommande bebyggelse bör därför inte placeras så högt att den upplevs 
bli granne med kalfjället. Genom att inte tillåta bebyggelse i högre lägen än barrskogszonen sparas 
närområdet till kalfjället. Denna princip är i första hand aktuell för den större föreslagna exploateringen 
inom nordvästsluttningen på Funäsdalsberget. Övriga områden runt berget är belägna långt nedanför 
kalfjället.

Vivallenområdet
Exploateringsprinciperna för Vivallenområdet har noga diskuterats i den partsammansatta 
arbetsgruppen. Tre tänkbara principer har diskuterats:

•	 Större detaljplanelagda utbyggnadsområden
•	 Några mindre väl avgränsade grupper med 8-10 lägenheter i varje grupp
•	 Endast enstaka kompletteringar i direkt anslutning till befintlig bebyggelse och i övrigt en 

restriktiv inställning till utbyggnad i Vivallenområdet

Vivallenområdet rymmer höga värden för kulturmiljön och är idag relativt glest bebyggt. Med den 
föreslagna exploateringen inom nordvästra delen av Funäsdalsberget, som är planmässigt väl motiverat, 
föreslås en restriktiv inställning till mer omfattande bebyggelse i Vivallenområdet. Detta område bör 
i stället bevaras som en relativt obebyggd zon mot fjället för friluftsliv och rekreation. Detta innebär 
att riktlinjerna för markanvändningen i Vivallenområdet i princip bör bibehållas lika nu gällande 
översiktsplan, som endast medger enstaka kompletteringar i anslutning till befintlig bebyggelse. 
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Utflyktsområden, rekreationsområden, spår- och leder
De befintliga spår- och stigsystemen på Röstberget är av stor betydelse för Funäsdalen och Ljusnedal, 
både för turister och bofasta. Spåren medger också internationella tävlingsarrangemang. Området 
används flitigt både sommar- och vintertid och bör i princip bibehållas intakt utan tillkommande 
bebyggelse med undantag för bergets sydsida ned mot väg 84. En bebyggelse i detta område påverkar 
endast ett mindre frekventerat skidspår. 

Det omfattande spårsystemen på Röstberget bedöms ha en stor överkapacitet och kan belastas med 
åtskilligt fler åkare utan att det uppstår ”trängselproblem”.

Spårsystemen norr om Funäsdalens by bibehålls i huvudsak intakta med eventuellt några smärre 
justeringar med hänsyn till den föreslagna bebyggelsen på nordvästra delen av Funäsdalsberget. Detta 
spårsystem kan också kompletteras med ytterligare slingor och leder som med fördel integreras i den 
föreslagna utbyggnaden. Området upp mot Högåsen och Storruet har höga naturvärden och utgör ett 
vildmarksområde där ytterligare stigar och skidspår kan anläggas. Tillsammans med kulturmiljöerna 
i Vivallenområdet kan ett attraktivt utflyktsområde tillskapas som är beläget nära både den nya 
exploateringen på nordvästra delen av Funäsdalsberget samt Funäsdalens by.

Med den föreslagna smågondolbanan från Funäsdalens by upp på Funäsdalsberget skapas också 
förutsättningar att anlägga lättillgängliga stigar upp på själva berget som erbjuder en fantastisk 
panoramautsikt.

Expansionsområden för alpina anläggningar
Utförsåkningen på Funäsdalsberget föreslås utvecklas i tre etapper. Etapp 1 omfattar den nu redan 
genomförda utbyggnaden mot Kåvanområdet. Etapp 2 omfattar en smågondolbana från centrala delen 
av byn och upp på bergets topp samt iordningställande av tidigare nedfart ned till byn. Etapp 3 omfattar 
nya liftar och nedfarter på norra och nordvästra delen av Funäsdalsberget. I denna etapp ingår också en 
sammanbindningslift uppe på själva berget. Den utförs som en stollinbana eller enkel smågondolbana 
utan andra ingrepp i naturen än erforderliga stolpar. I övrigt avses naturen bibehållas helt intakt 
uppe på berget. En lin-/gondolbana längs toppen av berget möjliggör också för rörelsehindrade och 
handikappade att göra en utflykt uppe på berget. 

Någon utbyggnad av nedfarter söder om Lemorbäcken föreslås inte. Därigenom kan hela sydvästsidan 
av Funäsdalsberget bibehållas intakt.

Fler av de föreslagna liftarna och nedfarterna på bergets nordvästra sida ger ett tillskott av lättare barn- 
och familjevänliga nedfarter som kommer att utgöra ett bra komplement  till de något mer avancerade 
nedfarterna mot byn och Kåvanområdet. 

I anslutning till de familjevänliga backarna på bergets nordväst sida och uppe på en höjdplatå föreslås 
att ett service- och aktivitetscentrum tillskapas. Härifrån kan också spår och leder anläggas ut i det 
obebyggda området norr om exploateringsområdet. Därigenom tillskapas en angöringspunkt som 
kan användas för både alpin skidåkning, längdåkning i preparerade spår samt utflykter längs leder. 
Sommartid kan också platsen utgöra en bra utgångspunkt för vandringar mot Vivallen och Skarsfjällen.

Balans bäddar/kapacitet i alpina anläggningar
En utveckling av utförsåkningen på Funäsdalsberget fordrar ett väsentligt bäddtillskott för att balans 
mellan bäddkapacitet och utförsåkningskapacitet i destinationen som helhet skall uppnås. Samtidigt 
är det viktigt att bäddutbyggnaden i närområdet kring Funäsdalsberget inte väsentligt överskrider 
kapacitetstaken för de planerade alpina anläggningarna. Då kan inte önskvärd kvalitet bibehållas i 
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utförsåkningsanläggningarna och destinationens attraktivitet försämras. 

Översiktliga beräkningar visar att det behövs ett bäddtillskott på ca 1 500 liftnära bäddar till de idag 
befintliga 1 000 liftnära bäddarna för att uppnå balans med den planerade utbyggnaden för etapp ett och 
två. Beräkningarna visar också att det behövs drygt 700 p-platser för etapp ett och två om man beräknar 
tre personer per bil.

För första delen av etapp tre (nordvästra delen av berget) med två tillkommande liftar, behövs ett 
bäddtillskott på ca 3 500 bäddar och ca 1 000 p-platser. För andra delen av etapp tre med ytterligare 
liftutbyggnader behövs ett bäddtillskott på ca 1 500 bäddar. Då en viss andel av gästerna inte åker 
utför utan ägnar sig åt andra aktiviteter, bedöms en utbyggnad på ca 10 000 bäddar var fullt möjlig på 
nordvästra delen av berget, utan att kapacitetstaket uppnås.

Det beräknade parkeringsbehovet ovan bygger på att alla kommer till utförsåkningsanläggningen 
med bil. Genom att placera tillkommande bebyggelse i bra ski in/ski out-lägen minimeras behovet av 
att använda egen bil för att nå utförsåkningen. Det reducerar det beräknade p-platsbehovet, men det 
kommer ändå att behövas ett avsevärt tillskott av parkeringsplatser främst i Kåvanområdet och inom 
det nya området på nordvästra delen av berget för besökare från andra delar av destinationen. Se vidare 
under trafik och kommunikationer nedan.

Permanentboende
En viktig uppgift för översiktsplanen är att ange nya attraktiva områden för permanentboende. 
Funäsdalen är centralort i västra Härjedalen och efterfrågan på både lägenheter och tomter för enskilda 
villor är stor för närvarande. Då turistnäringen väntas växa under många år kommer behovet av byggbar 
mark för permanentboende att öka. De nyligen byggda lägenheterna i centrum och iordningsställda 
tomterna för permanentboende på Röstberget blev omgående tecknade.  Viss begränsad kommunalägd 
tomtreserv för flerfamiljshus finns tillgänglig på Röstberget, men ingen reserv för villatomter.

I planen föreslås vissa kompletteringsmöjligheter nordväst om byn, i anslutning till befintliga 
vägar och bebyggelse. Söder om sjön föreslås ett område som kan bebyggas med både fritids- och 
permanentbebyggelse. 

Öster om byn, på Röstbergets sydvästsluttning ned mot väg 84 föreslås flera större utbyggnadsområden 
för permanentbebyggelse. Området har mycket fina utsiktslägen samt närhet till Röstbergets 
fritidtidsområde och även till de alpina anläggningarna på Funäsdalsberget.

Enstaka kompletteringar av enfamiljshus eller mindre hyreshus kan också bli aktuella inne i själva 
Funäsdalen samt som komplettering till befintligt permanentboende i Röstbergs/Kåvanområdet.

Service och handel
Funäsdalen har ett väl sammanhållet litet centrum med närhet till många olika serviceinrättningar. För 
att bibehålla en levande bykärna bedöms det olämpligt att medge någon extern lokalisering av större 
livsmedelsaffär eller andra större externa handelsområden. Detta skulle sannolikt påverka bykärnan 
negativt och innebära att destination Funäsdalen i sin helhet blir mindre attraktiv. Denna princip har 
också lagts fast i det tidigare genomförda Masterplanarbetet. 

Det finns dock behov av ytterligare områden för kompletterande handel och service i eller i direkt 
anslutning till bykärnan. I planen föreslås därför att tillkommande områden för handel och service 
förläggs i slänten nedom kyrkan samt i anslutning till systembolag och bensinmack. Slänten nedanför 
kyrkan omfattas av detaljplan och är enligt denna avsedd för en större hotellanläggning. Planändring 
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erfordras och ett sådant arbete har påbörjats. Utbyggnads- och kompletteringsmöjligheterna i anslutning 
till systembolaget/bensinmacken är i hög grad beroende av hur mycket befintlig tomtmark som kan 
omvandlas till område för handelsändamål.

Utöver dessa två områden kan det bli aktuellt med tillbyggnader/ombyggnader eller nybyggnader på 
enskilda fastigheter i eller i direkt anslutning till bykärnan.

Kompletterande service kommer också att behövas inom det nya utbyggnadsområdet på nordvästra 
delen av Funäsdalsberget. 

Områden för allmänt ändamål
I en expanderande ort behövs långsiktiga markreserver för allmänt ändamål. Det kan handla om område 
för aktivitets-/multihall, utökad barnomsorgsverksamhet, plats för nytt skolområde etc. Även om 
behovet idag inte är tydligt definierat bedömer kommunen det strategiskt nödvändigt att i planen ange 
vissa områden som reservområden för allmänt ändamål.

Risnäset bedöms lämpligt för en utökad barnomsorgsverksamhet med dess närhet till lek- och 
rekreationsytor, badplats, vintertid isbelagd sjö mm.

Olenområdet  är strategiskt beläget mycket nära centrum och skulle kunna vara lämpligt för en framtida 
lokalisering av någon form av aktivitets/multihall. Det fortsatta detaljplanearbetet får utvisa om det 
dessutom ryms kompletterande boende inom detta område.

På sikt kan det bli aktuellt med omlokalisering av skolan. Den saknar idag expansionsutrymmen och 
skulle kunna omvandlas till välbeläget turistiskt boende. Tänkbara platser för ny skola är den nuvarande 
sk tältplatsen i anslutning till östra infarten eller i direkt anslutning till idrottsplatsen uppe på Röstberget. 

Genomfartstrafik
Genom Funäsdalens by löper riksväg 84 mot Norge. Riksvägen fungerar också som lokal 
kommunikationsväg mellan centralorten Funäsdalen och övriga byar i västra Härjedalen både mot 
Tänndalen och Tännäs. Kombinationen genomfartsled, lokaltrafik samt en expansiv centralort, innebär 
problem med påtaliga brister i trafikmiljön både beträffande säkerhet och utformning/gestaltning. 
Problemet har påtalats i en särskild bristanalys upprättad av Vägverket under 2006. Kommunen har som 
underlag för bristanalysen redovisat att utgångspunkten för åtgärder bör vara att förstärka bykänslan 
och Funäsdalens roll som centrum för turismen i västra Härjedalen samtidigt som man tillskapar 
en trafiksäker och attraktiv vägmiljö. Kommunen har föreslagit att följande frågor bör studeras i ett 
gemensamt arbete där Vägverket, kommunen och berörda organisationen i Funäsdalen deltar:

•	 Finna former för att förena genomfartsfunktionen med ett attraktivt affärsstråk som inbjuder att 
”strosa i byn”

•	 Detaljstudera utformningen av vägmiljön – sektioner, belysning, kompletterande möblering, 
trafiksäkerhet g/c-vägar, trottoarer

•	 Se över principerna för parkering längs genomfarten samt tillskapa ytterligare angränsande 
parkeringsytor.

•	 Se hur snön längs genomfarten kan användas som ett positivt formelement för att förstärka 
vintersportorten.

•	 Skapa fartdämpande portar inne i byn.
•	 Utreda möjliga förtätningar längs genomfarten.

I ett material som studenter från Ulltuna, Institutionen för landskapsplanering utarbetade år 2005 finns 
intressanta analyser kring miljö- och trafikfrågorna som även kommunen ställer sig bakom. Vissa förslag 
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är kanske inte realistiska att genomföra, andra är fullt möjliga att genomföra. 

Kommunen har under flera år uttryckt önskemål om att Vägverket initierar en fortsättning på 
bristanalysen i form av en särskild förstudie och att det avsätts medel för genomförande i kommande 
vägplaner. Vägverket har i mars 2008 aviserat att man vill påbörja en förstudie med ovanstående 
inriktning.

På lite längre sikt bör möjligheterna att åstadkomma en förbifart söder om Funäsdalssjön närmare 
utredas. Får man bort genomfartstrafiken genom bykärnan ökas förutsättningarna att utveckla ett 
attraktivt bycentrum med en trafiksäkrare och attraktivare miljö. På plankartan redovisas två alternativa 
översiktliga principsträckningar för en förbifart söder om sjön. Om riksvägen flyttas söder om sjön 
skapas andra förutsättningar för att se över trafik- och parkeringsproblematiken i byn.

Parkering, angöring och interna kommunikationer
Den i planen föreslagna utvecklingen av Funäsdalens by med angränsande områden samt övrig 
expansion i västra Härjedalen medför ett allt högre tryck på både vägarna och parkeringarna. 
Det dagliga trycket riktas främst mot livsmedelsaffärerna men även systembolaget och andra 
serviceinrättningar bli föremål för fler besökare. Nuvarande parkeringsplatser i anslutning till torget 
med angränsande områden kommer inte att räcka till i framtiden. Den planerade smågondolbanan från 
bykärnan och upp på toppen av berget kommer också att öka parkeringstrycket på de centrala delarna av 
byn.

Det planerade p-däcket i anslutning till gondolbanan med ca 80 tillkommande parkeringsplatser samt 
3-400 nya parkeringsplatser i ett planerat handelshus söder om kyrkan kommer dock att väsentligt 
öka tillgången på centrala parkeringsplatser. Tillväxten i området fordrar dock att man samtidigt 
styr upp var i byn och hur länge man får parkera på de tillgängliga parkeringsplatserna. Annars finns 
det en överhängande risk att besökare i området parkerar på alla möjliga och omöjliga platser samt 
nyttjar tillgängliga centrala platser för långtidsparkering i samband med skidåkning. Trots ett stort 
antal tillkommande parkeringsplatser måste kommunen tillsammans med näringslivet i byn därför 
utarbeta ett förslag till parkeringsprinciper samt hur tillämpningen skall bevakas. Frågor som rör 
parkeringsprinciperna blir ett viktigt inslag i den ovan nämnda förstudien. 

På sikt är det mycket angeläget att utveckla en intern shuttlebusstrafik inom destinationen med en 
sådan turtäthet att gästen därmed undviker att ta egen bil. Det bör också klargöras vem som skall vara 
huvudman för en sådan trafik och hur den skall finansieras. Ett problem med utökad shuttlebusstrafik 
är den befintliga relativt glesa bebyggelsestrukturen inom många områden i Tänndalen, Kåvan, 
Bruksvallarna, Ljusnedal etc. Man kan inte förvänta sig att en shuttlebuss skall köra in i alla enskilda 
fritidshusområden. Det innebär att på många ställen kommer den enskilde gästen fortfarande att ha ett 
relativt långt avstånd från busshållplatsen och upp till sin stuga. Detta inbjuder tyvärr till fortsatt eget 
bilanvändande. 

Hela problematiken kring trafik- och parkeringsfrågorna i byn bör diskuteras ytterligare med målet att 
finna både korta och långsiktiga hållbara lösningar för området.

Jordbruksmark
Tillgången till odlad mark är mycket begränsad i västra Härjedalen. Den odlade marken utgör samtidigt 
ett viktigt inslag i landskapsbilden och områdets kulturmiljöer och utgör en förutsättning för att kunna 
bibehålla och i framtiden öka djurantalet i området. Ett ökat djurantal möjliggör högre produktion 
av lokalt producerade råvaror, vilket ligger väl i linje med de övergripande utvecklingsambitionerna 
för området. Därför inriktas planen mot att inte ta i anspråk odlad mark förutom i mycket begränsad 
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omfattning, t ex enstaka kompletteringar i anslutning till befintlig bebyggelse eller för tillfartsväg där 
andra alternativ saknas. 
Planen utformas också så att det finns friytor i direkt anslutning till den odlade marken. Kringgärdas den 
för mycket blir det svårt att aktivt bruka marken.

Industrimark
Då huvuddelen av befintligt industriområde snart är taget i anspråk behövs på sikt ytterligare område 
för framtida industrietableringar. Vissa kompletteringar kan ske i direkt anslutning till det befintliga 
industriområdet, men omfattningen är beroende på markförhållandena. 

Ett tillkommande område föreslås också i anslutning till befintlig såg vid infarten till Söromsjön. 

Snöskoterreglering
För hela västra Härjedalen finns kommunalt regleringsområde för snöskotertrafik samt ett väl utbyggt 
och avgiftsbelagt skoterledsnät. Detta är föremål för successiva förbättringar och kompletteringar vilket 
också kan omfatta stängning eller flyttning av leder p g a störningar.

Från Röstberget behövs en ny utfart mot Funäsdalssjön. Utrymme för sådan reserveras i planen. Den 
befintliga skoterleden längs Funäsdalssjön upplevs störande och bör flyttas. Förhandlingar med berörda 
markägare längs ny tänkbar sträckning pågår. Även leden upp på berget måste läggas om pga av det nya 
utbyggnadsområdet.

Uppvärmning, energiförbrukning
För Funäsdalen finns ett mindre enskilt fjärrvärmenät utbyggt. Inriktningen är att tillkommande 
bebyggelseområden som ligger väl samlade, skall antingen ansluta till befintligt fjärrvärmesystem eller 
anslutas till separata biobränsleeldade närvärmeverk med fjärrvärmesystem till bebyggelseområdena. 
Även kombinationen enskilda bergvärmepumpar och solceller bör användas i ökad utsträckning inom 
områden som inte kan anslutas till något fjärrvärmesystem. I samband med upprättande av varje 
lite större detaljplan avser kommunen aktivt diskutera energisystem och uppvärmning med berörda 
exploatörer. Kommunen kan dock inte kräva uppvärmning via fjärrvärme, det är inte förenligt med 
reglerna i byggnadsverksförordningen BVF och Boverkets byggregler. Formellt saknas idag möjligheter 
att i detaljplan styra val av uppvärmningsform.

Inom ramen för kommunens övergripande miljöarbete och beaktande av miljömål som bl a omfattar 
energihushållning vid byggande, skall beaktas att även fritidshus och annat turistboende erhåller 
fullgod värmeisolering. Detta innebär att alla byggnader skall uppfylla de krav som ställs i BVF 8 och 
14 §§ samt BBR 069:2. De undantag som nämns i BBR 9:11 avses ej gälla framtida fritidshus och 
turistbebyggelseområden då klimatförhållandena i området påkallar ett avsevärt uppvärmningsbehov i 
de byggnader som uppförs och förses med värmeinstallation som avses användas under vinterhalvåret. 
Med den inriktning som turismen har i området kommer alla byggnader att även vara frekvent använda 
vintertid. För att uppfylla kraven i BVF 8 måste byggnader som uppförs i planområdet projekteras 
med en god isolering samt uppvärmningssystem med hög verkningsgrad. Uppvärmningssystemen 
i de byggnader som uppförs skall vara projekterade för minsta möjliga miljöpåverkan samt att 
minska koldioxidutsläppen i största möjliga mån. Ovanstående principer kommer att beaktas genom 
planbestämmelser i kommande detaljplaner.
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Förslag till markanvändning

Allmänt
Översynen av översiktsplanen bygger i huvudsak på en utökning och komplettering av befintliga 
bebyggelseområden samt etablering av ett nytt större bebyggelseområde för turism inom nordvästra 
delen av Funäsdalsberget.

Planförslaget medger en utbyggnad av storleksordningen 2 000 – 2 500 bäddar i Kåvanområdet samt  
10 000 – 12 000 bäddar inom nordvästra Funäsdalsberget. Dessutom kan ett mindre tillskott ske genom 
förtätningar av befintliga bebyggelseområden.

Planen anger också flera områden lämpliga för permanetboende, med en långsiktig expansion öster om 
byn, på sydsluttningen av Röstberget. 

De utbyggnadsområden som är redovisade på plankartan har inga detaljstuderade gränser. Detta 
får göras i efterföljande detaljplanarbete. Samma gäller föreslagna lägen för tillkommande liftar 
och nedfarter. Där nya liftar har föreslagits skall detaljplaneringen omfatta både tillkommande 
bebyggelse, liftar och nedfarter. Delas detaljplaneringen upp måste den föregås av mer detaljerade 
dispositionsstudier så att samordningen blir genomarbetad. Därvid skall också beaktas att behovet 
av ytor och stråk som säkerställer kontakt med omgivning och möjlighet till nära naturupplevelser 
tillgodoses. Detta gäller främst det stora utbyggnadsområdet inom nordvästra Funäsdalsberget.

Den nordöstra och sydvästra delen av Funäsdalsberget bibehålls intakt och skyddas mot exploatering. 
Inom Vivallenområdet medges endast enstaka kompletteringar, inga större utbyggnader medges. Inom 
övriga områden bibehålls nuvarande markanvändning, främst skogsbruk. 

Hela Funäsdalens by samt Ljusnedal omfattas av detaljplan. För föreslagna tillkommande 
utbyggnadsområden gäller krav på anslutning till kommunal avloppsreningsanläggning. Egna 
vattentäkter accepteras.

Inom större tillkommande utbyggnadsområden skall en översiktlig naturvärdesinventering genomföras 
som underlag för detaljplaneringen. Dessa inventeringar skall genomföras på bekostnad av respektive 
exploatör. Vilka områden som skall inventeras avgörs av kommunen i samband med att frågan om 
upprättande av detaljplan prövas (planläggningstillstånd). 

I alla detaljplaner skall redovisas hur respektive område försörjs med brandvatten. Det ska också anges 
hur man undviker grumlingar under byggtiden och grumlingar via dagvatten från blottlagd mark efter 
byggtiden.

Inom detaljplanelagda områden skall vägar och va utformas, dokumenteras, besiktigas mm enligt de 
av kommunen upprättade sk styrande dokumenten. Avsikten är att dessa riktlinjer skall säkerställa en 
långsiktigt godtagbar standard och kvalitet för vägar och va inom planlagda områden. 

Kommunen är inte huvudman för allmänplatsmark inom detaljplaner för turismbebyggelse. I stället 
gäller sk enskilt huvudmannaskap genom samfällighetsföreningar. För tillkommande detaljplaner skall 
tillses att allmänplatsmarken upplåts och att den blir förvaltad av samfällighetsföreningen. I äldre planer 
utan förvaltning och främst grönområden men även vägar, skall frågan om upplåtelse och förvaltning av 
dessa tas upp och bevakas vid t ex förtätning av bebyggelse genom ny plan.

Exploatörerna ansvarar ekonomiskt för alla kostnader som är förenade med områdets planläggning 
och utbyggnad (detaljplan inklusive erforderliga utredningar och inventeringar, brandvatten, vatten 
och avlopp, områden för renhållning, vägar inklusive belysning, vändplaner mm). I efterföljande 
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detaljplaner anges att det vid exploateringsarbeten skall tas hänsyn till att slam inte kommer ut i 
angränsande vattendrag.

Inom de flesta utbyggnadsområdena krävs arkeologisk utredning innan de exploateras. Detta skall anges 
i genomförande beskrivningen till respektive detaljplan. Därefter åvilar det exploatören att kontakta 
länsstyrelsen för slutgiltigt besked om behovet av utredning. Sådan skall vara genomförd innan några 
markarbeten påbörjas. 

Områden med detaljplan, D

D 1 
Omfattar ett flertal detaljplaner för Funäsdalens by samt Röstberget. Inom detta område pågår och kan 
även framledes bli aktuellt med förtätningar och kompletteringar. 

D 2 
Omfattar befintlig detaljplan i Kåvanområdet. med 102 tomter/lgh. Under förutsättning att kommunalt 
avlopp dras in i området kan detaljplanen ändras och medge utökade byggrätter inom befintliga tomter 
samt även viss förtätning. Med en antagen komplettering med ytterligare en lägenhet per tomtplats på ca 
50 % av tomterna samt viss förtätning med nya tomter (ca 20) bedöms området totalt då kunna omfatta 
storleksordningen 200 lgh eller 1000 bäddar. 

D 3 
Planlagt, men delvis outbyggt område söder om väg 84 i Hållan där det är aktuellt att se över 
planbestämmelserna och även möjliggöra ny verksamhet. 

D 4 – D 8 
Omfattar två större planlagda områden i Hållanområdet samt tre mindre områden. Inom område D 6 kan 
ett hävande av planen bli aktuellt. 

D 9 
Stugby och fritidshusområde i Ljusnedal. Anslutet till kommunalt va-nät. Området kan bli föremål för 
kompletteringar och förtätningar. 

Områden för ny bebyggelse, B

B 1 Kåvanområdet med Funäsdalen 10:7 m fl
Omfattar ett flertal fastigheter längs Kåvanvägen belägna i direkt anslutning till de nya nedfarterna. De 
olika områdena skall till övervägande del bebyggas med tätare bebyggelse tack vare sitt strategiska läge 
med mycket goda ski-in/ski-outförhållanden. 

Förutom erforderliga parkeringsplatser till den tillkommande bebyggelsen skall området rymma 
storleksordningen 500 p-platser tillhörande utförsåkningsanläggningen.

Enligt överenskommelse mellan berörda fastigheter vid infarten av Kåvanvägen och Funäsdalens Alpina 
skall ny angöring anordnas till utförsåkningsanläggningen. Översiktsplanen anvisade under samrådet ett 
nytt läge för väganslutning över fastigheten Funäsdalen 19:6, vilket skulle innebära att brukad åkermark 
tas i anspråk. Detta bör enligt planens riktlinjer undvikas. De få brukningsvärda jordbruksområdena 
i Funäsdalsområdet bör så långt möjligt bibehållas. Därigenom ökas förutsättningarna för en tryggad 
framtida lokal djurhållning och livsmedelsproduktion vilket är viktigt ur allmän synpunkt för området. 
Mot bakgrund av detta samt att andra godtagbara infartslösningar saknas, föreslås att nuvarande infart 
till Kåvan bibehålls. Den utgör redan fastställd infart till ett hundratal befintliga tomter i Kåvanomårdet 
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samt annan befintlig bebyggelse längs Kåvanvägen. Då infarten stämmer överens med gällande 
detaljplan samt är fastlagd genom lantmäteriförättning kan den inte utan vidare tas bort. I efterföljande 
detaljplan anges att erforderliga bullerdämpningsåtgärder på befintliga fastigheter kan bli aktuellt om det 
visar sig att den sammanlagda trafiken ökar bullervärdena så att de överskrider gällande gränsvärden.  

För B 1 områdena skall en sammanhållen detaljplan upprättas. Detaljplanarbetet kan delas upp i flera 
mindre delar, men förutsätter då att en mer detaljerad dispositionsskiss upprättats för området. Området 
beräknas rymma ca 2 000 bäddar. En utbyggnad förutsätter anslutning till kommunalt va-nät. 

B 2 Funäsdalen 23:8 m fl 
Område beläget nära den äldre nedfarten samt också i mycket nära anslutning till de nya nedfarterna på 
Funäsdalsberget. Området kan med fördel rymma viss komplettering av permanentbebyggelsen samt 
även tätare turistisk bebyggelse. För området skall en sammanhållen detaljplan upprättas. En utbyggnad 
förutsätter nyttjande av någon av de befintliga infarterna eller att detaljplanearbetet anvisar ett nytt, ur 
trafiksäkerhetssynpunkt acceptabelt utfartsläge som Vägverket kan godkänna. Området beräknas rymma 
ca 500 bäddar. En utbyggnad förutsätter anslutning till kommunalt va-nät. 

B 3 Funäsdalen 23:9 m fl
Områden öster om Bruksvallsvägen lämpligt för kompletterande permanentbebyggelse, enskild 
fritidshusbebyggelse samt uthyrningsstugor. Hänsyn ska tas till bef skidspår, bl a med skyddszon mellan 
spår och tomtmark. Principer för korsning väg/skidspår bestäms i detaljplanearbetet. Området beräknas 
rymma ca 550 bäddar. En utbyggnad förutsätter anslutning till kommunalt va-nät. 

B 4 Funäsdalen 35:2 m fl
Omfattar ett helt nytt stort utbyggnadsområde inom nordvästra delen av Funäsdalsberget. I området 
finns mycket goda förutsättningar att skapa högklassig ski-in/ski-out samtidigt som området kan 
erhålla mycket goda förbindelser till befintliga och nyplanerade skidspår (både preparerade skidspår 
och leder). Nordväst om området finns område med höga naturvärden där attraktiva spår och leder kan 
anläggas både i närområdet samt vidare upp mot fjällområdet. Hela området nordväst om det stora 
utbyggnadsområdet avses bibehållas utan tillskott av någon mer omfattande bebyggelse.

Den redovisade dispositionen är högst preliminär och kommer att behöva bearbetas med bättre 
kartunderlag innan den slutgiltiga dispositionen och lämpligt bäddantal kan läggas fast. För området 
skall en sammanhållen detaljplan upprättas som också omfattar angränsande utförsåkningsområden 
med tillhörande liftar. Delas detaljplaneringen upp i flera etapper skall den föregås av en mer detaljerad 
dispositionsskiss för hela området.

Inom området skall mer strategiskt belägna områden bebyggas med tätare bebyggelse (hotell, 
kommersiella lägenheter för uthyrning, bostadsrättslägenheter). Detta avgörs i detaljplanearbetet.
Området kan även rymma permanetboende.

Hela området erbjuder en fantastiskt utsikt mot fjällområdena väster- och norrut. Huvuddelen av 
området har med sitt västläge fina solinstrålningsförhållanden med möjlighet till eftermiddagssol. 
En utbyggnad av området förutsätter anläggande av ett miljövänligt och långsiktigt hållbart 
uppvärmningssystem, t ex flis- eller pelletseldat närvärmeverk. Utrymme för sådant skall beaktas i 
detaljplaneringen.

I detaljplanen skall också utrymme tillskapas för serviceanläggningar som t ex närlivsmedelsaffär. 
I anslutning till liftarna skall också parkeringsplatser för dagturbesökare anläggas som rymmer 
storleksordningen 5-600 bilar.

Infart till området föreslås ske i byns västra del, där en befintlig infartsväg nyttjas som har relativt god 
sikt vid anslutningen till väg 84. Infartsvägen behöver breddas och förbättras. Eventuellt kan det också 
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behöva anläggas vänstersvängsfält på väg 84 då det planerade utbyggnadsområdet är av mycket stor 
omfattning.
Området beräknas mycket grovt i sin helhet rymma ca 10-12 000 bäddar. En utbyggnad förutsätter 
anslutning till kommunalt va-nät.

B 5 Funäsdalen 28:5
Mindre komplettering i anslutning till befintlig stugby. I första hand avsedd för permanent bebyggelse. 
Området beräknas kunna rymma 115-20 tomter eller ca 100 bäddar. En utbyggnad förutsätter anslutning 
till kommunalt VA-nät eller gemensam vatten- och avloppsanläggning godkänd av kommunens miljö- 
och hälsoskyddskontor.

B 6 Funäsdalen 26:8 m fl
Område i sydvästsluttning beläget i anslutning till infarten till det nya större turistutbyggnadsområdet på 
nordvästra delen av Funäsdalsberget. Området är avsett för permanentbebyggelse och beräknas rymma 
ca 20-25 tomter eller ca 100 bäddar. En utbyggnad förutsätter anslutning till kommunalt va-nät.

B 7 Funäsdalen 38:19 m fl
Mindre område i västra delen av byn beläget i anslutning till äldre byväg. Området är avsett för 
permanentbebyggelse och beräknas rymma 5-7 tomter eller ca 30 bäddar. Då området gränsar till 
mark med sämre bärighet skall en utbyggnad föregås av grundundersökning. En utbyggnad förutsätter 
anslutning till kommunalt va-nät.

B 8 Funäsdalen 34:2 m fl
Mindre område i direkt anslutning till angränsande detaljplan avsett för permanentbebyggelse. Området 
gränsar mot, men tar ingen åkermark i anspråk. Området beräknas rymma ca 20 tomter för enskilda 
småhus eller 100 bäddar. En utbyggnad förutsätter anslutning till kommunalt va-nät. 

B 9 Funäsdalen 27:8 m fl
Mindre område sydväst om sjön beläget i en svagt sluttande skogsbacke avsett för permanentbebyggelse 
och enskild fritidshusbebyggelse. Genom tillskottet möjliggörs ekonomiskt en anslutning av både 
befintlig och tillkommande bebyggelse till kommunalt va-nät. Området beräknas rymma ca 30-40 
tomter och omfattar ca 200 bäddar.

B 10 Funäsdalen 7:2 
Markområde beläget direkt bakom Top Sport och Sportstugan avsett för tillkommande permanent-
bebyggelse och kommersiella lokaler. Området får endast bebyggas under förutsättning att godtagbar 
anslutning mot allmän väg kan anordnas. Området beräknas rymma några tomter för enskilda småhus 
eller ett par huskroppar med lägenheter. Även mindre butiker kan vara aktuellt. I omådet ingår 
också möjligheten till viss förtätning inom Funäsdalen 7:66 vid Berggatan samt viss tillbyggnad 
av Sportstugan. Tillkommande bebyggelse skall vara småskalig med viss gleshet, omfattning och 
utformning får studeras närmare i detaljplanen.  En utbyggnad förutsätter en anslutning till kommunalt 
va-nät. 

B 11 Funäsdalen 8:112
Litet kommunalägt markområde i södra delen av byn i direkt anslutning till befintlig bebyggelse. Avsett 
för permanentboende och beräknas rymma 2 tomter för enskilda småhus. En utbyggnad förutsätter 
anslutning till kommunalt va-nät. Omfattas av strandskyddsbestämmelserna, men är avskilt från 
stranden av en allmänt befaren väg.

B 12 Funäsdalen 3:25
Litet markområde i södra delen av byn avsett för en tomt för permanentboende. En utbyggnad 
förutsätter anslutning till kommunalt va-nät. Omfattas av strandskyddsbestämmelserna, men är avskilt 
från stranden av en allmänt befaren väg.
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B 13 Funäsdalen 72:4 m fl
Område mellan väg 84 och gamla riksvägen längs sjöstranden. Sluttande skogsmark med sjönära läge 
som är möjligt att bebygga utan att inkräkta på allmänhetens möjligheter att röra sig längs stranden. Den 
äldre riksvägen utgör en naturlig gräns för strandområdet. Mot riksväg 84 bibehålls en 30 meter bred 
frizon. Tillkommande bebyggelse kan placeras ca 50 meter från riksvägens vägområde. Tillkommande 
bebyggelse förutsätter att bullerberäkning visar att gällande gränsvärden ej överskrids. 
För att inte uppnå randbebyggelsekaraktär skall området bebyggas med mindre grupper åtskilda av 
skogsdungar. Området beräknas rymma ca 10 tillkommande tomter för permanentboende eller 50 
bäddar. Inga utfarter får anordnas mot riksväg 84. En utbyggnad förutsätter anslutning till kommunalt 
va-nät.

B 14 Funäsdalen 67:1 m fl
Större utbyggnadsområde för permanentboende beläget på sydvästsluttningen av Röstberget. 
Området är beläget i direkt anslutning till befintlig permanent- och fritidshusbebyggelse och har 
goda utblicksförhållanden mot Funäsdalssjön och omgivande fjällvärld. Området är också beläget i 
omedelbar anslutning till Röstbergets fritidsområde med omfattande spår- och stigsystem. Genom 
utbyggnadsområdet löper ett mindre frekventerat skidspår. Genom området skall också en zon 
bibehållas med utrymme för skoterutfart från Röstberget.

Den nedre delen av området föreslås trafikmatas från riksväg 84. På grund av sikt- och 
terrängförhållanden är det mindre lämpligt att förlägga anslutningen mot väster vilket skulle vara 
att föredra med hänsyn till det naturliga rörelsemönstret mot byn. De två övre områdena föreslås 
trafikmatas från Röstbergsområdet. Detta förutsätter en ändring av gällande detaljplan där det naturliga 
läget för infart idag utgör natur(parkmark) i planen.

I området föreslås också en försiktig komplettering kunna ske inom redan planlagd mark på Funäsdalen 
10:14. Hänsyn skall tas till befintlig bebyggelse. Den gröna kilen in i samhället skall också bevaras. 

Området beräknas rymma ca 150 nya tomter för enskilda småhus eller 700 bäddar. Delar av området 
kan också bli föremål för tätare rad- eller kedjehusbebyggelse.

B 15, Ljusnedal 1:2
Område beläget i direkt anslutning till befintlig bebyggelse i Ljusnedal. Avsett för permanentbebyggelse 
och beräknas rymma ca 20-25 tomter eller 120 bäddar. En utbyggnad förutsätter anslutning till 
kommunalt va-nät. 

B 16 Sörmon 1:5 m fl
Område på skogsbeklädd skogsrygg som fanns medtaget som utbyggnadsområde för 
permanentbebyggelse i tidigare fördjupad översiktsplan. Området beräknas rymma ca 30 tomter eller 
150 bäddar.

Områden för handel och service mm, H

H 1 Funäsdalen 29:15 m fl
Område i anslutning till systembolag och bensinmack som kan förtätas med ytterligare bebyggelse 
avsedd för handelsändamål. Utbyggnadsmöjligheterna är dock begränsade varför det vore önskvärt att 
också infoga fastigheten Funäsdalen 29:17 i handelsområdet. Detta förutsätter dock att denna fastighet 
kan förvärvas och fogas in i en detaljplanändring för området. En omvandling bör inriktas mot att  
drivmedelsfunktionen samt skoterverksamheten flyttas till annan mer lämplig plats ur miljösynpunkt. 

H 2 Funäsdalen 24:18 m fl
Område söder om väg 84 och kyrkan som tidigare var avsett för hotelländamål enligt gällande 
plan. För området har detaljplanen nu ändrats till handels- och kontorsändamål. Även viss offentlig 
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service har diskuterats. En utbyggnad förutsätter att huvudangöringen sker från befintligt lokalgata 
söder om området (Sjöängsvägen). Denna väg behöver breddas och anslutningen mot rv 84 behöver 
förbättras. I byggnaden avses också de tre nedersta planen avsättas som parkeringsdäck rymmande 
storleksordningen 300 p-platser. Planändringen omfattar också Motor och Fritids angränsande fastighet 
och innebär att skoteruppställningen ges en bättre placering. 

I området ingår också fastigheterna väster om Motor och Fritid där förtätning föreslås under 
förutsättning att angöring sker från Sjöängsvägen. Parkering kan med fördel placeras på 
parkeringsdäcket i det nya handelshuset. 

H 3 Funäsdalen 8:112
Område väster om brandstationen som kan medge viss komplettering för service och handel, om det 
bedöms möjligt efter det att erforderliga expansionsytor reserverats för räddningstjänsten.  

H 4 Funäsdalen 101:5
Område vid Lillåsvallen för upplevelsecenter med inriktning mot barnfamiljer. Upplevelsecentret 
skall utformas m h t befintlig fäbodvall och ges en småskalig, låg utformning. Inget boende medges i 
området.

Övrigt
I det nya stora utbyggnadsområdet på nordvästra delen av Funäsdalsberget avses kompletterande 
närservice tillkomma i anslutning till områdets blivande centrum. I övrigt finns ett omfattande 
serviceutbud i centrala delarna av Funäsdalen.

Område för alpina anläggningar, AL
Omfattar befintliga och planerade områden för alpina anläggningar inklusive tillhörande service 
och underhållsbyggnader. De delar av områdena som ligger närmast bebyggelse ingår eller planeras 
ingå i detaljplaner. Nedre delarna av tillkommande anläggningar skall samplaneras med angränsande 
utbyggnadsområden för bebyggelse. Erforderliga p-platser skall anordnas i anslutning till dalstationerna.

Vid en utbyggnad av ytterligare liftar och nedfarter norr om befintliga skidbackar i norrsluttningen på 
Funäsdalsberget, skall hänsyn tas till de naturvärden som finns i detta område.  Se vidare under N5/AL.

Område för rekreation/friluftsliv samt skogsbruk, R

R1 Röstberget
Området, som gränsar till idrottsplats/skidstadion, består av Röstbergets skogsklädda obebyggda 
delar. Området är frekvent utnyttjat för rörligt friluftsliv och tävlingar. Området skall bevaras som 
rekreationsområde samt område för skogsbruk.

Inom området bör ingen bebyggelse tillåtas utom för friluftslivets- och skogsbrukets behov.

R 2 Funäsdalsberget
Omfattar toppen av Funäsdalsberget med angränsande obebyggda sluttningar. Längs höjdryggen uppe 
på toppen avses en linbana anläggas som binder samman nuvarande utförsåkningsanläggning med 
den planerade anläggningen på bergets nordvästra- och norra sida. Vid anläggande av linbanan skall 
stor hänsyn tas till den befintliga naturmiljön. Markarbeten och andra åtgärder skall utföras så att 
inga bestående skador uppstår på marken. Placering av liftstolpar samt markarbetenas utförande skall 
detaljplaneras i samråd med naturintressena i området. Den befintliga toppstugan avses bytas ut till 
en större anläggning. I anslutning till toppstugan och liftarnas bergstationer medges kompletterande 
anläggningar för turism och friluftsliv. Uppe på höjdplatån kan naturstigar och andra stråk 
iordningställas som en del i utvecklingen av bergets attraktionskraft.
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Naturmiljöer, N

N 1 Funäsdalsbergets framsida
Ett sydberg med rik flora och fauna, här möts sydliga och nordliga arter. Gammelskog med mycket död 
ved, en bristvara i vårt moderna skogsbruk. Gamla potatisåkrar, som odlas upp än idag på vissa ställen. 
Många rödlistade arter av fjärilar, fåglar och växter.

Inom området bör ingen bebyggelse tillåtas utom för friluftslivets- och skogsbrukets behov. Klätterleder 
bör kunna anläggas i samråd med företrädare för naturvården.

För området föreslås att behovet av skydd utredes, t ex kommunalt naturreservat. Inriktningen bör 
vara att medge pågående skogsbruk enligt skogsvårdslagens regler, men att införa anmälningsplikt för 
kommersiell verksamhet i bergsluttningen. Därigenom erhålls möjligheten att styra och kontrollera 
verksamheter och anläggningar såsom ziplines, klätterleder mm.

N 2 Funäsdalsbergets baksida
De sk bergsstupen och övre delen av skogen (löv- och granskog) har även den en rik flora tack vare 
bergbäcken och annan fuktig miljö samt utgör viktiga lokaler för fåglar. Flera av de rödlistade fjärilarna 
har hittats här. Fjärilarna är beroende av särskilda värdväxter för att överleva, varför mark och växter 
inte får försvinna p g a slitage eller annan mekaniska bearbetning. 

Inom området bör ingen bebyggelse tillåtas utom för friluftslivets- och skogsbrukets behov.

N 3 Högsta åsen
Område mellan berget och Flon med gran- och tallurskog på hög höjd. Gott om torrakor och levande 
mycket grova träd. Tjäderspel, duvhök, tretåig hackspett, mindre hackspett m fl rödlistade arter. 
Området utgör också aktivt brukad skogsmark. 

Inom området bör ingen bebyggelse tillåtas utom för friluftslivets- och skogsbrukets behov. Placeringen 
av ev tillkommande spår/led utförs i nära samråd med Naturskyddsföreningen.

N 4 Storruet
Område med flera nyckelbiotoper med rödlistade arter som rynkskinn, rosenticka, varglav, nattviol, 
tretåig hackspett, gråspett, lappmes samt jättetallar och jättegranar. Dessutom ett aspbestånd som saknar 
motstycke i västra Härjedalen. Torrakor och mycket död ved.

Inom området bör ingen bebyggelse tillåtas utom för friluftslivets- och skogsbrukets behov.

N5/AL
Område med höga naturvärden enligt särskild naturvärdesinventering. Inom området får endast 
skidnedfarter anläggas på ett sätt så att de inte påverkar områdets naturvärden. Området är inte avsett 
för några omfattande breda nedfarter utan endast skogsskidåkning samt någon enstaka nedfart för att nå 
Kåvanområdet. Eventuella markarbeten i området skall utföras i nära samarbete med biologisk/botanisk 
expertis och Länsstyrelsen.

Kulturhistoriska miljöer
De norra delarna av planområdet ingår i ett större område av riksintresse för kulturmiljön, (Övre 
Ljusnandalen). Det är främst de vikingatida/medeltida samiska boplatserna och flatmarksgravfälten med 
ett 20-tal skellettgravar vid Vivallen som berörs. 

Fasta fornlämningar med angränsande områden skyddas enligt kulturminneslagens bestämmelser. 
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Vid markingrepp eller uppförande av byggnader mm som berör fast fornlämning krävs länsstyrelsens 
tillstånd. Lagen anger ej det skyddade områdets storlek utan säger att till fast fornlämning hör ett så stort 
område som behövs för att bevara fornlämningarna och ge dem ett tillräckligt utrymme med hänsyn till 
dess art och betydelse. Områdets storlek kan alltså variera och bedömas av länsstyrelsen från fall till 
fall. Vid planering av bebyggelse eller markingrepp är den enskilde enligt kulturminneslagen skyldig att 
ta reda på om fasta fornlämningar kan beröras. 

Inom planområdet finns också kulturhistoriskt intressanta potatisåkrar belägna på Funäsdalsbergets- och 
Röstbergets sydsida. 

Både fornlämningsmiljöerna och potatisåkrarna är belägna inom områden som enligt översiktsplanen 
inte är avsedda för någon ändrad markanvändning (Övrigt område, Ö, se nedan). Fornlämningar som är 
registrerade i Riksantikvarieämbetets fornminnesregister är markerade med röd stjärna på plankartan.

Område för allmänt ändamål A
I planen har fyra strategiskt välbelägna markområden angivits som framtida reservområden för olika 
allmänna ändamål. För närvarande finns inga konkreta näraliggande behov av att ta dessa markområden 
i anspråk, men då Funäsdalen och västra Härjedalen är ett mycket expansivt område bedömer 
kommunen det angeläget att reservera dessa markområden för framtida allmänna behov.

A 2 Tältplatsen
Område intill väg 84 som under många år används tillfälligt för tältvaruhus. Kan utgöra alternativt 
område för ny skola eller annat allmänt ändamål.

A 3 Olen
Större obebyggt område i kommunal ägo beläget mycket nära centrala delen av Funäsdalen. Området 
omfattas av gällande detaljplan för bostadsbebyggelse. Kan vara lämpligt för framtida lokalisering av 
aktivitets/multihall eller annan liknande anläggning. I den mån hela området inte behövs för sådant 
ändamål bör det kunna användas för permanentbebyggelse.

A 4 Risnäset
Fritidsområde inrymmande barnomsorgsverksamhet. Vid en eventuell framtida omorganisering av 
barnomsorgen kan Risnäset byggas ut för ytterligare barnomsorg. Området innehåller stora lek och 
friytor, närhet till badplats och sjöis och ligger väl skyddat från trafik.

Industri, IN
Omfattar två områden IN 1 och IN 2 i direkt anslutning till det befintliga industriområdet i södra 
delen av planområdet. För IN 1 behövs ytterligare markundersökningar innan man kan bestämma dess 
lämplighet som industrimark p g a närheten till myrlänta områden.

IN 3 utgör område i anslutning till infarten till Söromsjön som idag omfattar ett mindre sågverk.

Tekniska anläggningar T 
T1 omfattar område för kommunens avloppsreningsanläggning.
 
T2 omfattar område för vattenverk. Tomten kan behöva utökas vid utbyggnad.
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Jordbruksmark
Befintlig jordbruksmark inom planområdet får inte tas i anspråk för annat ändamål med undantag för 
enstaka kompletteringar av befintlig gårdsbebyggelse eller för väg då andra alternativ saknas. Den 
odlade marken är gulmarkerad på plankartan.

Övriga områden Ö

Ö 1 Vivallenområdet samt området söder om riksväg 84
Inom Vivallenområdet tillåts endast enstaka kompletteringar i anslutning till redan befintlig bebyggelse 
samt bebyggelse sammanhängande med jord- och skogsbruket. I zonen längs väg 84 kan enstaka 
förtätningar och mindre kompletteringar med stöd av detaljplan vara möjliga under förutsättning att det 
finns en befintlig trafiksäker anslutning till väg 84 och att inga områden av betydelse för rekreation och 
friluftsliv tas i anspråk. Ytterligare utbyggnader förutsätter anslutning till kommunalt va-nät.

I området söder om väg 84 gäller PBL:s generella bestämmelser vilket möjliggör enstaka 
kompletteringar samt bebyggelse för jord- och skogsbrukets behov. Inga nya planområden för 
bebyggelse tillåts.

Ö 2 Högsta åsen mm
Omfattar ett större obebyggt område med undantag för gården Borösten. Inom området medges ingen 
ytterligare bebyggelse förutom för jord- och skogsbrukets behov samt enstaka kompletteringar i 
anslutning till befintlig bebyggelse. 

Rennäringen
All mark inom planområdet utgör enskild ägd mark, vilket innebär att den omfattas av Hovrättens dom 
rörande rätt till vinterbete. Det innebär att renbete och annat nyttjande av marken i området förutsätter 
avtal med respektive markägare. Inga avtal finns för närvarande tecknade.

Trafik och kommunikationer

Kollektivtrafik
En utökad bäddvolym i området förbättrar förutsättningarna för ökad kollektivtrafik, dels inom 
området, dels för resor till och från destinationen. Då järnväg saknas handlar det i huvudsak om ökad 
busstrafik, både linjetrafik och charterbussar. Översiktsplanen i sig har dock ingen möjlighet att påverka 
omfattningen av kollektivtrafiken. En ytterligare utbyggnad i området skapar också möjligheter att 
bygga ut den interna shuttlebusstrafiken inom destinationen. Kommunen och turistnäringen i området 
föreslås påbörja en diskussion om vilka möjligheter det finns för en ökad intern busstrafik inom 
destinationen. Frågor som rör huvudmannaskap och ekonomi är dock avgörande för möjligheterna att 
realisera en utökad intern busstrafik i området.

Flyg
Destinationen är belägen med ca 2 timmars transfer från Svegs flygplats och ca 45-60 min transfer från 
Röros flygplats. Främst Röros är av intresse för västra Härjedalen.

Fordonstrafik
Även framledes kan man förvänta att en stor del av gästerna till området använder egen bil. För att 
minska på de interna trafikrörelserna inom området och därmed miljöbelastningen är huvuddelen av  
föreslagna tillkommande utbyggnadsområden belägna med bra ski-in/ski-outförutsättningar. 
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Parkeringar
Varje fastighetsägare skall lösa sitt parkeringsbehov. Detta skall ske på den egna tomten eller om 
avtal föreligger, på annans mark. För varje tillkommande enhet (lägenhet) inom område med enskilda 
fritidshus skall 2 parkeringsplatser anordnas per lägenhet. I områden med tätare bebyggelse i form 
av bostadsrätter eller i form av uthyrningslägenheter skall 1 parkeringsplats anordnas per normalstor 
lägenhet. För större lägenheter, som rymmer 8 bäddar och mer eller överstiger 70 kvm, skall 2  
parkeringsplatser anordnas per lägenhet. 

Att tillräckligt många parkeringsplatser byggs ut i anslutning till enskilda fritidshus, stugbyar, 
andra boendeanläggningar samt olika typer av serviceanläggningar skall beaktas i samband med att 
detaljplaner upprättas samt vid bygglovgranskningen av enskilda ärenden.

För att minska användningen av kall motor (kallstart) bör parkeringsplatser tillhörande både permanent- 
och fritidsboende i området utrustas med motorvärmarstolpar. Därmed minskas miljöbelastningen.

I anslutning till liftar och serviceanläggningar (affärer, restauranger, caféer, skoteruthyrnings-
anläggningar mm) skall erforderligt antal parkeringsplatser anordnas.

I Kåvanområdet skall tillskapas minst 500 parkeringsplatser för dagsturgäster. I anslutning till liftarna 
inom det stora utbyggnadsområdet på västra delen av Funäsdalsberget skall minst 500 parkeringsplatser 
anordnas för dagsturbesökare. Detta skall beaktas i samband med upprättande av detaljplaner för dessa 
områden.

I Funäsdalens by tillskapas knappt 100 tillkommande parkeringsplatser i anslutning till gondolbanans 
dalstation samt storleksordningen 300 parkeringsplatser i det nya handelshuset söder om kyrkan.

I den pågående förstudien för genomfarten anges att en schablonmässig beräkning av parkeringsbehovet 
är 52 parkeringar per 1000m2 bruttoarea för ett stadsdelscentrum. Genom att mäta arean på de större 
butikerna, matvaruaffärerna och restaurangerna skulle behovet idag vara ca 300 parkeringar. En upp-
skattning av de parkeringsplatser som finns att tillgå totalt i Funäsdalen i dag visar ett underskott på ca 
150 stycken. Trots detta underskott av parkeringsplatser finns det inget behov av fler under lågsäsongen, 
detta beror självklart på ett minskat turismtryck under dess tider, men också att den permanentboende 
befolkningen i området endast uppgår till ca 800 personer. Detta visar att beräkningar av det här slaget 
är svåra att göra för orter med stora variationer i antalet besökare.

Med ett tillskott på sammantaget 400 p-platser centralt i byn samt 500 p-platser i Kåvan och på sikt 
ytterligare 500 p-platser på västra delen av berget, bedömer kommunen att tillräckligt många p-platser 
tillskapas inom översiktsplanens område.

Den förväntande utvecklingen inom destinationen och särskilt Funäsdalens by kommer att 
medföra behov av tydligare regleringar av parkeringsprinciperna i anslutning till affärer och andra 
serviceinrättningar. Kommunen avser därför tillsammans med turistnäringen och affärsidkare i 
Funäsdalen utarbeta regler för korttidsparkeringen samt hur övervakningen skall ske. Detta arbete 
samordnas med den förstudie som avses påbörjas för genomfarten med Vägverket som huvudman.

Beträffande trafik- och parkeringsprinciperna finns tre intressanta scenarier som ger olika förutsättningar 
för miljön i byn och därmed det kommande arbetet med förstudien. De har också givetvis olika 
anläggnings- och driftskostnader. Scenarierna , som redovisas på nästa sida, får analyseras närmare i 
förstudien.
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Alt 1
Ett flertal små parkeringsmöjligheter/parkeringsplatser utspridda i byn enligt nedanstående principskiss. 
Medger nära parkeringsmöjligheter till affärer och annan service, men med denna princip är det svårt att 
åstadkomma ett tillräckligt stort antal parkeringsplatser. Alternativet medför också en relativt omfattande 
biltrafik i centrala delen av byn. Befintlig kantparkering längs rv 84 måste sannolikt bibehållas, vilket 
begränsar möjligheterna att anlägga bredare gång- och cykelbanor genom byn.

Alt 2
Två större parkeringsdäck inom centrumområdet samt ytterligare några mindre parkeringsplatser i direkt 
anslutning till affärer och annan service. Tillför ett stort antal centralt belägna parkeringsplatser med 
nära gångavstånd till affärer, restauranger mm i centrala delen av byn. Medför en relativt omfattande 
trafik även i de centrala delarna av byn, även om belastningen kring torget kan minska något. Genom 
avsmalning av väg 84:s körbana samt borttagande av längsgående parkeringar kan bredare ytor 
tillskapas för gång- och cykeltrafik. Avsmalningen utformas så att också fartdämpning erhålls.

Alt 3
Principen innebär anläggande av två stora parkeringsplatser belägna i varsin ända av byn som 
kombineras med en intern shuttlebusstrafik med hög turtäthet. Busslinjen omfattar sträckan från det nya 
stora bebyggelseområdet på nordvästra delen av Funäsdalsberget - centrala Funäsdalen - Kåvanområdet. 
Därigenom tillskapas en intern busslinje runt hela berget. De externa parkeringsplatserna kombineras 
med en restriktiv tillgång till centralt belägna parkeringsplatser i övrigt. Den dagen genomfarten kan 
flyttas söder om sjön innebär alternativet att en relativt bilfri centrumkärna kan tillskapas. Principen 
kan dock uppfattas som besvärlig för de som skall handla i livsmedelsbutikerna om dessa även 
fortsättningsvis kommer att vara belägna i den centrala delen av byn.

Genomfart, vägar
Genomfarten utgör riksintresse, väg för farligt gods och är av särskild betydelse för regional eller 
interregional trafik. Som tidigare nämnts föreligger ett stort behov av att se över genomfarten i 
Funäsdalens by. Den genomförda probleminventeringen avses därför följas upp av en mera konkret och 
detaljerad förstudie som utförs av Vägverket i samarbete med kommunen. 
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På längre sikt kan det bli aktuellt att bygga en förbifart på södra sidan om sjön. Därför reserveras två 
alternativa principstråk i översiktsplanen. Dessa sträckningar är ej studerade i terrängen och utgör endast 
principiella alternativa markeringar. Vid eventuella bygglovansökningar inom de aktuella områdena 
skall kommunen beakta att de tänkta alternativa stråken inte blir påverkade av olämpligt placerad 
bebyggelse.

I planen anges möjligheten till en framtida väg från Sörmoområdet längs Ljusnan fram till 
Kåvanområdet. Den bedöms vara positivt för utvecklingen och inte inkräkta på spår och stigar eller 
friluftslivet i området. Hänsyn ska dock tas till spåren i området, planskilda korsningar med skidspåren 
kan komma att erfordras. Planen redovisar endast en principiell vägsträckning, detaljplacering får göras 
i ett senare skede.

Samarbete med Röros
Destination Funäsdalen har påbörjat ett arbete med att få i gång ett gemensamt projekt med Röros om 
gemensammt flyg och delad infrastruktur (säljsystem, transfer mm) kopplat till detta.

Riskbedömning farligt gods läng väg 84
Väg 84 är transportled för farligt gods. Rapporten ”Kartläggning farligt gods transporter i Jämtlands 
län, 2005” sammanfattar kända transporter av farligt gods inom länet, där vissa antaganden görs om de 
mest förekommande transportflödena. I rapporten kan större mottagare av farligt gods till Jämtlands län 
identifieras. Rapporten anger inga större mottagare av farligt gods förbi Funäsdalsområdet. 
Ej heller har transporter av farligt gods från Norge förbi planområdet angivits. 

Rapporten visar således att det finns anledning förmoda att mängden gods av kategorin farligt gods förbi 
planområdet är liten.

Genom Funäsdalen är hastigheten nedsatt. Ytterligare hastighetsnedsättning längs kortare sträckor kan 
bli aktuella som ett resultat av pågående vägstudie. Detta i samband låg frekvens av farligt godstransport 
längs väg 84 enligt ovan, bidrar till en förhållandevis låg risknivå förbi planområdet.

Inom tätorten finns en omfattande befintlig bebyggelse intill väg 84 som består av både lokaler för 
service, handel, boende mm. Dessa kan bli föremål för viss förtätning, komplettering och ombyggnad, 
men översiktsplanen föreslår inga större tillkommande nya bebyggelseområden omedelbart intill väg 84. 
Således bedöms inte planen någon avsevärt ökad risk jämfört med nuvarande förhållanden.

Mer detaljerade bedömningar får göras i samband med att detaljplaner upprättas, bl a avseende 
erforderligt avstånd mellan vägområde och bebyggelsområde så att en rimlig avvägning uppnås, utifrån 
den förmodade begränsade mängden av farligt gods som transporteras läng väg 84.

I planbestämmelser anges generellt att fönster mot allmänna vägen skall hålla  ljudklass min eller lika 
med 30dBA vid 50 km/tim eller min eller lika med 33 dBA vid 70 km/tim.

Avfall, markradon, risk för ras och skred
Hushållssopor tas om hand vid särskilt iordningsställda platser med vägförening/samfällighetsförening 
som huvudman för uppsamlingsplatsen. Kommunen ansvarar för hämtningen. 

Enligt den kommunomfattande översiktsplanen finns ingen risk för förhöjd radonavgång från marken. 
Mer detaljerad information samt riktlinjer för bygglovprövning återfinns i den kommunövergripande 
översiktsplanen.
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Hittillsvarande erfarenheter från byggnationer i området indikerar inga risker för ras och skred i 
samband med anläggningsarbeten. Ingen tillkommande bebyggelse ligger inom extremt branta områden, 
men risker för ras och skred skall dock alltid beaktas i samband med upprättande av detaljplaner.

Vattenfrågor
Markavvattning och vattenuttag för konstsnötillverkning kan vara tillstånds- eller anmälningspliktigt 
enligt MB kap 1. 

Vissa utbyggnadsområden är belägna inom yttre skyddsområde för reservvattentäkt och kommunens 
tekniska kontor har bedömt att en utbyggnad av dessa områden med fritidshusbebyggelse inte äventyrar 
vattentäkterna. Denna reservvattentäkt behövs inte för kommunens behov, men i området finns enskilda 
vattentäkter.

Ljusnan utgör kommunens vattentäkt med Häckelsjön som reservvattentäkt.

Vindkraft
I den kommunomfattande översiktsplanen anges att ingen vindkraft bör tillåtas i planområdet då en 
sådan inte bedöms förenlig med turismens och områdets rekreationsvärden.

Snöskoterkörning
Inom västra Härjedalen gäller kommunalt regleringsområde för snöskoterkörning. Körning är tillåten 
längs avgiftsbelagda skoterleder. Befintlig skoterled upp på Funäsdalsberget kommer att passera rakt 
igenom det nya utbyggnadsområdet och måste därför läggas om. Även andra justeringar av lednätet 
bedöms vara angelägna, t ex en omläggning av trafiken på Funäsdalssjön där snöskotertrafiken bidrar 
till en ökad miljöbelastning i Funäsdalsområdet med omnejd. Idag skapas en intensiv ljudmatta med stor 
utbredning över samhället. Ljudet pågår intermittent under hela dagen, även efter mörkrets inbrott och 
berör såväl turister som permanentboende. Ett för de allra flesta människor oönskat ljud. Detta bedöms 
vara helt oförenligt med en attraktiv bykärna och bör åtgärdas. 

Riktlinjer för bebyggelsens utformning
För Härjedalens kommun har ett särskilt designprogram upprättats. Programmet syftar till att ge 
konkreta råd och riktlinjer om hur Härjedalens genuina byggnadsstil kan tas tillvara för att skapa 
attraktiva bebyggelsemiljöer och ge de olika besöksområdena en egen särart och profil, som gör att 
gästen trivs och känner att bebyggelsemiljöerna samverkar med landskapet i övrigt. Designprogrammets 
mål har varit att åstadkomma en miljö som hämtar sina karaktärsdrag från Härjedalens egen 
byggnadstradition och tar tillvara den genuina, karga, enkla och nästan naturgivna byggnadsstil som 
fjäll- och skogsbonden skapat genom århundraden. Denna byggnadsstil harmonierar väl med landskapet 
och fjället och har därmed förutsättningar att skapa en egen sammanhållen profil för hela Härjedalen 
som både ortsbor och besökare uppskattar. Målet är långsiktigt, vilket innebär att tidsanknutna 
arkitekturtrender inte bör tillåtas få en alltför dominerande påverkan.

I den kommunomfattande översiktsplanen anges att designprogrammets råd och riktlinjer beträffande 
utformningen skall beaktas vid bygglovprövning och detaljplanering inom områden av betydelse för 
turistnäringen. Designprogrammet återfinns på kommunens hemsida. 

Designprogrammets tillämpning, som innebär styrning mot trähusbyggande, bidrar också till att hejda 
klimatförändringen eftersom trähus fungerar som kolfällor.
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Strandskydd
De föreslagna utbyggnadsområdena ligger inte i anslutning till några större vattendrag, sjöar 
eller tjärnar. Ett mindre antal bäckar kommer dock att beröras. I efterföljande detaljplanering bör 
grundprincipen vara att bibehålla närmiljön (15-20 meter på varje sida om bäcken) orörd. Denna zon 
bör hellre inte ingå i enskild tomtmark. Frågan om hävande av strandskydd får prövas inom ramen för 
respektive detaljplan. 

Sydost i byn förslås att planen ger möjligheter för tillkommande permanentboende inom strandskyddat 
område (B11,12,13). Dessa områden är möjligt att bebygga utan att inkräkta på allmänhetens 
möjligheter att röra sig längs stranden. Den äldre riksvägen utgör en naturlig gräns för strandområdet. 
Kommunen förslår att dessa tre områden skall utgöra områden för landsbygdsutveckling i strandnära 
lägen som avses i 7 kap, 18 §, första stycket miljöbalken. Även områdena A3, A4, H1 och H2 på 
plankartan föreslås utgöra sådana områden. Dessa områden är centralt belägna i byn och  omfattas av 
gällande detaljplaner, där strandskyddet delvis redan är hävt.

Sysselsättningseffekter och investering
Totalt innehåller planförslaget ett tillskott på storleksordningen 7-9 000 bäddar. Erfarenheterna från 
hittillsvarande turistområden är att var 1 000:e bädd skapar 20-30 årsarbetstillfällen. Sysselsättnings
effekterna i Åre är betydligt högre, men där innebär utbyggnaden betydligt fler hotellbäddar som är 
extremt sysselsättningsintensiva. En försiktig uppskattning innebär dock att den utbyggnadsvolym som 
översiktsplanen ger utrymme för, på sikt kan tillskapa bortåt 200 årsarbetstillfällen.

Investeringsvolymen för de planerade kompletteringarna av alpina anläggningar runt Funäsdalsberget 
kan uppskattas till storleksordningen 80-100 miljoner kronor.

Investeringsvolymen för utbyggnad av bäddarna kan uppskattas till storleksordningen 2,5-3 miljarder 
kronor ( 350 000 kronor/bädd). 

Va-utbyggnad
Den befintliga avloppsreningsanläggningen för Funäsdalen börjar bli fullt utnyttjad. Kommunen har 
därför påbörjat en översyn som syftar till en utökning av reningsanläggningen samt utbyggnad av 
kompletterande vatten- och avloppsnät.  Även vattenverket behöver byggas ut.

En särskild översiktlig va-studie har upprättats och redovisas som bilaga till översiktsplanen.

Förenlighet med kap 3,4 och 5 miljöbalken
Delar av planområdet omfattas av riksintresse för kulturmiljön (Övre Ljusnandalen). Inom den berörda 
delen (Vivallenområdet) bibehålls pågående markanvändning varför planen inte bedöms påverka detta 
riksintresse.

Planområdet gränsar till riksintresse för naturvården (Härjedalsfjällen) som i det aktuella området 
utgörs av svallmyrar längs Ljusnans dalgång norr om planområdet. Planen bedöms inte påverka detta 
riksintresse.

Fjällområdet är av riksintresse för friluftslivet enligt kap 3 MB. De föreslagna utbyggnadsområdena 
är huvudsakligen belägna öster om riksintresseområdet. Inom riksintresseområdet föreslås i princip 
bibehållen markanvändning utan större utbyggnadsområden. 
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Västra Härjedalen utgör en del av den svenska fjällkedjan som omfattas av särskilda 
hushållningsbestämmelser enligt kap 4, 2§ MB, där turismen och friluftslivet, främst det rörliga 
friluftslivets intressen särskilt skall beaktas vid bedömningen av tillåtlighet av exploateringsföretag eller
andra ingrepp i miljön. En utbyggnad av turismen i området bedöms överensstämma med dessa hushåll-
ningsbestämmelser.

Planen berör inga av staten redovisade riksintressen för rennäringen.

Den föreslagna markanvändningen bedöms sammantaget inte påtagligt skada några riksintressen. 
Riksintressena bör därför anses tillgodosedda. 

Översiktsplanen kommer att medföra ökad trafik i området, men bedöms sammantaget inte bli av 
den omfattningen att miljökvalitetsnormen för utomhusluft enligt kap 5 MB kommer att överstigas. 
Härjedalens kommun har dock fler snöskotrar per invånare jämfört med länsgenomsnittet. En utökning 
av bäddantalet i området medför sannolikt också en ökad skotertrafik. Detta innebär en icke önskvärd 
ökad miljöbelastning. Skotertrafiken är dock redan styrd och kanaliserad till skoterleder inom området. I 
framtiden förväntas en ökad användning av alkylatbensin och fyrtaktsmotorer, vilket kommer att minska 
på snöskotrarnas miljöbelastning. 

Plankartor
På följande sidor återfinns plankartor för:
Hela området
Funäsdalsberget med omgivningar
Röstberget med omgivningar
Plankartan finns också i A1 format
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Översiktsplan Funäsdalen 
- Ljusnedalsområdet

Markanvändningskarta
Hela området
Härjedalens kommun okt 2009
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Översiktsplan Funäsdalen 
- Ljusnedalsområdet

Markanvändningskarta
Kåvan, Funäsdalsberget
Härjedalens kommun okt 2009
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Översiktsplan Funäsdalen 
- Ljusnedalsområdet

Markanvändningskarta
Röstberget, Ljusnedal
Härjedalens kommun okt 2009
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Översiktsplanens konsekvenser
Den kommunala översiktsplanerningen är ett viktigt redskap i arbetet med att tillskapa en långsiktig 
utveckling. För att avgöra om den översiktliga planeringen medverkar till att detta uppnås skall enligt 
miljöbalken en miljöbedömning alltid göras. Inom ramen för miljöbedömningar som rör översiktsplaner 
skall kommunen upprätta en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där den betydande miljöpåverkan 
som planen kan antas medföra identifieras, beskrivs och bedöms. Enligt plan- och bygglagen skall 
översiktsplanens konsekvenser när det gäller inverkan på miljön, betydelsen för hälsa och säkerhet, 
hushållning med naturresurser samt sociala- och samhällsekonomiska aspekter tydligt framgå. 
Konsekvenser som inte bedöms medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken beskrivs under 
övriga konsekvenser.

Miljöbedömning
I förordningen för miljökonsekvensbeskrivningar, som gäller från 1 juli 2005, anges att en 
miljöbedömning skall göras om planen anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana 
verksamheter eller åtgärder som anges i bilaga 1 eller 3 till förordningen och är en översiktsplan. 
Detta innebär att alla översiktsplaner antas medföra betydande miljöpåverkan och att planerna därför 
skall miljöbedömas. Begreppet miljöbedömning är processen och miljökonsekvensbeskrivningen är 
dokumentet som ingår i miljöbedömningen.

Allmänt
All samhällsutveckling innebär olika förändringar och påverkan på miljön. Det innebär att även en 
utveckling av turismen påverkar och konsumerar natur och miljö. I Härjedalen är utvecklingen starkt 
kopplad till några få turistorter. I övrigt sker en mycket liten förändring av markanvändningen inom 
kommunens yta. Detta innebär att utifrån kommunens hela yta (12 000 km2) är det endast några få 
promille som blir föremål för ökad påverkan på miljön genom omfattande byggande med tillhörande 
verksamheter. Naturen, kulturen och miljön är viktiga förutsättningar för turismen i kommunen. Därför 
är det angeläget att värna om miljön i turistområdena eftersom naturen är en del av den upplevelse som 
besökaren värdesätter vid sin vistelse i kommunen. 

Detta synsätt innebär att byggnationernas och anläggningarnas lokalisering alltid skall göras med 
hänsyn till natur- och kulturvärden, djurliv, landskapsbild mm. Det är också viktigt att ha väl fungerande 
avloppsnät och avloppsrening som klarar de stora säsongsvariationerna för att minimera påverkan 
på mark och vattendrag. Störst miljöpåverkan bedöms komma från utsläppen av koldioxid och 
luftföroreningar kopplade till resor till och från kommunens olika turistdestinationer. 

Avgränsning
Första steget i miljöbedömningen är att avgränsa innehållet i den miljökonsekvensbeskrivning 
(MKB) som skall upprättas. Här gäller det att fokusera på de faktorer som kan leda till betydande 
miljöpåverkan. Miljökonsekvensbeskrivningen skall redovisa både positiv och negativ betydande 
miljöpåverkan. 

En MKB skall innehålla alternativ till planförslaget, dels ett nollalternativ och dels något eller några 
andra rimliga alternativ som formuleras utifrån planens syfte och geografiska räckvidd. Rimliga 
alternativ i denna plan föreslås, förutom nollalternativet, vara att bygga mer utspritt än planförslaget. 

MKB:n behandlar själva planområdet, men mängden transportarbete med dess luftföroreningar kan vara 
svåra att bedöma i förhållande till planförslaget, då påverkan kan ske inom betydligt större områden än 
själva planområdet. 

En MKB skall enbart behandla den betydande miljöpåverkan som planen kan bedömas medföra. 
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MKB:n har avgränsats till att omfatta påverkan på följande:
 

•	 Natur 
•	 Kulturmiljö
•	 Rekreation och friluftsliv
•	 Mark och vatten
•	 Landskapsbild
•	 Hälsa och säkerhet
•	 Naturresurser
•	 Storslagen fjällmiljö
•	 Luft och klimat
•	 Rennäring

Enligt plan- och bygglagen skall även planförslagets konsekvenser av social- och samhällsekonomisk 
karaktär beskrivas. Därför redovisas också de olika alternativens sociala- och samhällsekonomiska 
konsekvenser.

Samråd om avgränsning
Samråd om förslagen avgränsning av översiktsplanens MKB har skett med Länsstyrelsen i juni 2008. 

Miljökonsekvensbeskrivning
MKB:n skall innehålla en sammanfattning av planens syfte, innehåll och förhållande till andra planer 
samt information om rådande miljöförhållanden. Detta beskrivs i tidigare kapitel i den fördjupade 
översiktsplanen.

Nollalternativ
Nollalternativet skall spegla en trolig utveckling om planförslaget inte genomförs. Nollalternativet 
i detta fall innebär att gällande planer kan byggas ut och andra tillstånd som meddelats via t ex 
miljöbalken kan utnyttjas. Några nya områden för boende, serviceanläggningar eller skidbackar och 
liftar kan dock ej genomföras.

Alternativ ”bygg utspritt”
Ett alternativ till den föreslagna markanvändningen är att sprida ut tillkommande bebyggelse över 
större delar av planområdet jämfört med planförslaget. Då erhålls en glesare struktur som samtidigt 
konsumerar mera mark.

Bedömning av miljöpåverkan
Förutom en bedömning av planförslaget redovisas också en bedömning av nollalternativet samt 
alternativet ”bygg utspritt”.

För att grovt identifiera graden av miljöpåverkan anges efter varje avsnitt en bedömning med följande 
indelning:

•	 Betydande positiv miljöpåverkan
•	 Positiv miljöpåverkan 
•	 Ingen betydande miljöpåverkan
•	 Lite negativ miljöpåverkan
•	 Betydande negativ miljöpåverkan
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Natur
Påverkas värdefulla naturområden som utpekats som riksintressanta, ingående i Skogsvårdsstyrelsens 
redovisning av nyckelbiotoper mm ”Skogens pärlor” eller angivits i tidigare översiktsplan ?

Planförslaget De föreslagna utbyggnadsområdena för bebyggelse och anläggningar 
ligger väl avskilda från områden med särskilt angivna naturvärden 
(norra och södra delen av berget, Högsta åsen, Storruet m fl). Viss 
skogsmark tas i anspråk för bebyggelse, men huvuddelen utgör normal 
skogsbruksmark som i annat fall skulle bli föremål för avverkning 
och nyplantering förutom de delar som är belägna högst upp mot 
björkskogszonen. Vissa utbyggnadsområden utgör redan idag 
kalhyggen. Områdena i Kåvanområdet är i huvudsak belägna intill 
befintlig bebyggelse och de nya nedfarterna och tar således ingen 
helt friliggande naturmark i anspråk. Det nya utbyggnadsområdet på 
nordvästra delen av Funäsdalsberget tar helt ny mark i anspråk men 
hålls dels ihop i ett väl koncentrerat område. Planen är restriktiv till 
ytterligare bebyggelse mellan detta område och Vivallen/fjällområdet. 
Detaljplaner inom den nordvästra delen av berget skall föregås av 
naturvärdesinventeringar varefter hänsyn skall tas till redovisade 
värden i områdets detaljutformning.

De föreslagna utbyggnaderna av lifter och nedfarter inom nordvästra 
delen av berget tar ytterligare naturmark i anspråk, dels skogsmark i 
de nedre delarna, dels angränsande kalfjällsomården i anslutning till 
lifttopparna.

Bedömning:
Viss  negativ miljöpåverkan

Nollalternativ Inga utpekade naturvärden tas i anspråk. Ingen skogsmark utöver nu 
gällande översiktsplan tas i anspråk för ny bebyggelse.

Inom hela den norra delen av Funäsdalsberget kan nuvarande 
markanvändning bibehållas. 

Bedömning:
Positiv miljöpåverkan

”Bygg utspritt” Innebär att mer naturmark tas i anspråk för bebyggelse. En mer 
utspridd bebyggelse innebär också att mera mellanliggande naturmark 
tas i anspråk. Sammantaget avsevärt ökad markkonsumtion med 
motsvarande bäddantal som i planförslaget.

Bedömning:
Betydande negativ miljöpåverkan.
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Förbättras eller försämras villkoren för flora och fauna?

Planförslaget Inga utpekade nyckelbiotoper mm enligt ”Skogens pärlor” eller 
myrar enligt våtmarksinventeringen påverkas av planförslaget. 
Viss skogsmark tas i anspråk som kan påverka revir och utrymme 
för vilda djur och fåglar. Sett i ett större kommunalt eller regionalt 
perspektiv, utgör dock de områden som tas i anspråk för bebyggelse 
och utförsåkning en mycket liten del av skogsmarken. Översiktliga 
naturinventeringar skall föregå detaljplaneringen, vilket kan innebära 
ytterligare krav på hänsynstagande.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan av hittills kända värden, men generellt 
viss negativ miljöpåverkan genom att hittills orörd mark tas i anspråk.

Nollalternativ Inga nya områden tas i anspråk för bebyggelse och utförsåkningsan-
läggningar, vilket innebär att befintliga revirområden och andra lokala 
villkor för flora och fauna inte blir påverkade.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan

”Bygg utspritt” Innebär att mer naturmark tas i anspråk, men det behöver i och för sig 
inte innebära att utpekade värdefulla områden blir påverkade. Innebär 
generellt minskade livsmiljöer för flora och fauna i området.

Bedömning:
Viss  negativ miljöpåverkan

Kulturmiljö
Påverkas värdefulla kulturmiljöer?

Planförslaget Planen berör ett större område av riksintresse för kulturmiljön, men 
de värdefulla områdena utgörs inom planområdet i praktiken av 
Vivallenområdet, som inte avses bli föremål för någon exploatering 
annat än enstaka kompletteringar i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse. Planförslaget bedöms inte påverka några riksintressen 
eller lokala kulturmiljöer. 

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

Nollalternativ Inga riksintressen eller lokala kulturmiljöer blir påverkade i 
nollalternativet.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan
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”Bygg utspritt” En mer utspridd bebyggelse skulle kunna innebära en ökad bebyggelse 
i Vivallenområdet med följden att omgivningarna kring gravplatser och 
andra fornlämningar blir miljömässigt förändrade.

Bedömning:
Kan medföra betydande negativ miljöpåverkan.

Rekreation och friluftsliv
Förbättras/försämras möjligheterna för friluftsliv?

Planförslaget Planförslaget ökar möjligheterna för flera människor att besöka 
området och nyttja fjällen för rekreation och friluftsliv. Bebyggelse 
och anläggningar är huvudsakligen lokaliserade till skogsområdet 
nordväst om Funäsdalsberget samt i direkt anslutning till befintlig 
bebyggelse och inkräktar således inte på kärnområden för rekreation 
och friluftsliv. Den nuvarande stigen från västra delen av byn upp på 
norra delen av Funäsdalsberget blir dock påverkad genom det stora 
utbyggnadsområdet. De södra delarna av skogsmarken bibehålls 
dock outbyggd vilket innebär att miljön kring befintliga skidspår 
inte blir påverkad. Själva byn kommer således även framledes att ha 
direktkontakt med outbyggd skogsmark som fortsätter norrut mot 
fjällområdena. Bebyggelseområdena angränsar till omkringliggande 
skogsmark med möjlighet till utflykter, svamp- och bärplockning, 
kompletterande skidspår och leder. 

Bedömning:
Viss negativ miljöpåverkan för närområdet till Funäsdalens by.

Nollalternativ Innebär att alla skogsområden kring Funäsdalsberget sparas orörda. 
Innebär fortsatt möjlighet till närrekreation för Funäsdalens by med 
skogsområden och stig/led direkt från och upp på berget. 

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

”Bygg utspritt” Innebär sannolikt att ytterligare skogsområden tas i anspråk för 
bebyggelse jämfört med planförslaget som innebär en mycket 
koncentrerad utbyggnad inom nordvästra delen av berget. Minska 
sammanlagda tillgången på skogsområden för rekreation och 
friluftsliv.

Bedömning:
Viss negativ miljöpåverkan.
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Mark och vatten
Påverkas grundkvalité och grundvattennivå? Uppstår ändrade strömningsförhållanden? Påverkas 
avrinningsområden? Påverkas ytvatten, vattendrag och strandlinjer?

Planförslaget Grundvattennivåer och vattenkvalitéer bedöms inte bli påverkade 
då all tillkommande bebyggelse skall anslutas till kommunal 
avloppsanläggning. Inga större vattendrag eller strandlinjer påverkas, 
endast några mindre bäckar är belägna inom utbyggnadsområdena. 
Längs dessa avsätts närzonen som naturområde.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

Nollalternativ Inga större förändringar mot idag

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

”Byggutspritt” Flera små bäckar kan bli påverkade. En mer utspridd bebyggelse 
längre västerut in längs Lillån och Vivallen kan innebära att 
utbyggnaden inte kan anslutas till kommunal avloppsreningsanlägg
ning. Detta kan innebära negativ påverkan på grundvattnet mm samt 
innebära större påverkan på strandskyddade områden.

Bedömning:
Betydande negativ miljöpåverkan.

Tas dagvatten och spillvatten omhand på ett godtagbart sätt?

Planförslaget Vid utbyggnaden används lokalt omhändertagande av dagvatten. 
All bebyggelse ansluts till kommunalt avlopp. Utbyggnader enligt 
planförslaget fordrar modifieringar och betydande kapacitetsökningar 
i de kommunala avloppsreningsanläggningarna med tillhörande 
ledningsnät.

Bedömning:
Viss betydande miljöpåverkan.

Nollalternativ Inga stora förändringar mot idag

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

”Bygg utspritt” Försämrar möjligheterna att ansluta tillkommande bebyggelse 
till det kommunala avloppsreningsanläggningarna. Kan därför 
medföra ett ökat antal enskilda avlopp eller flera grupper av mindre 
avloppsreningsverk (minireningsverk) vilket kan öka belastningen på 
områdets recipienter.

Bedömning:
Betydande miljöpåverkan.
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Påverkas dricksvattenförsörjningen?

Planförslaget Befintlig huvudvattentäkt påverkas ej av de föreslagna 
utbyggnadsområdena för boende eller alpina anläggningar. Väster 
om byn finns ett större skyddsområde för reservvattentäkt. En 
begränsad del av den föreslagna utbyggnaden inom västra delen 
av Funäsdalsberget blir belägen i utkanten av detta skyddsområde. 
Enligt tekniska kontoret är det dock inga problem att bygga enskild 
fritidshusbebyggelse eller annan turistisk bebyggelse i kanten på detta 
skyddsområde för reservvattentäkt. 

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan. 

Nollalternativ Inga förändringar mot idag.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

”Bygg utspritt” Försämrar möjligheten att ansluta tillkommande bebyggelse till 
de kommunala vattentäkterna. Utspridd bebyggelse kräver nya 
vattentäkter, men erfarenheterna från hittillsvarande utbyggnader i 
området pekar på att det inte är några större problem att anlägga nya 
vattentäkter på lämpliga platser.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

Landskapsbild mm
Förbättras/försämras landskapsbilden? Påverkas viktiga utblickar eller särskilda skönhetsvärden?

Planförslaget Planförslaget bedöms inte påverka den för området så karakteristiska 
landskapsbilden med Funäsdalsbergets branta sydsida.
Landskapsbilden från väster kommer att förändras genom det nya 
stora utbyggnadsområdet på nordvästra delen av Funäsdalsberget. 
Den mest sydliga och branta sydvästsluttningen på Funäsdalsberget 
kommer dock att bli intakt. Sammantaget bedöms de karaktäristiska 
landskapsbildsvärdena kring Funäsdalsberget att bibehållas.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan

Nollalternativ Landskapsbilden kring den befintliga bebyggelsen behålls intakt. 

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.
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”Bygg utspritt” Innebär att flera idag obebyggda områden kommer att innehålla 
bebyggelse, men de storskaliga landskapsbildsvärdena bedöms ändå 
kunna bibehållas intakta även i alternativet ”Bygg utspritt”.

Bedömning:
Viss negativ miljöpåverkan.

Finns balans mellan utbyggnad och biologisk mångfald?

Planförslaget Planförslaget innebär att den bebyggda ytan inom planområdet 
avsevärt utökas. I ett större perspektiv omfattar dock de exploaterade 
ytorna en mycket liten del av kommunens totala yta. Några 
riksintressen eller i hittillsvarande inventeringar eller lokala 
bedömningar redovisade värdefulla naturområden tas inte i anspråk 
av anläggningar eller bebyggelse. Då de tillkommande utbyggnads-
områdena inte är naturvärdesinventerade kan man dock med säkerhet 
inte avgöra om balansen mellan utbyggnad och biologisk mångfald 
blir påverkad av planförslaget. De viktigaste lokala områdena med 
höga naturvärden bibehålls orörda. Genom aktiv medverkan från lokal 
naturskyddsförening i  planarbetet har dock stor hänsyn kunnat tagits 
till redovisade naturvärden, vilket borde innebära att en relativ god 
balans mellan utbyggnad och biologisk mångfald har uppnåtts.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

Nollalternativ Innebär att nuvarande balans mellan utbyggnader och biologisk 
mångfald bibehålles utan förändringar.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

”Bygg utspritt” En mer utspridd bebyggelse kan innebära att orörd mark och de i 
planen angivna områdena med höga naturvärden tas i anspråk för 
bebyggelse samt att mellanliggande zoner skapar ett splittrat landskap 
med negativa följder för den biologiska mångfalden.

Bedömning:
Betydande negativ miljöpåverkan.
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Hälsa och säkerhet
Påverkas säkerheten i trafikmiljön?

Planförslaget Den föreslagna utbyggnaden kring Funäsdalsberget kommer att 
öka trafikbelastningen på väg 84 genom Funäsdalens by. En ökad 
trafikbelastning påverkar som regel alltid säkerheten i trafikmiljön. 
Därför är det nödvändigt med en översyn av trafikmiljön inklusive 
parkeringsmöjligheterna genom Funäsdalens by. En förbifart söder om 
sjön skulle också medföra en förbättring av trafiksäkerheten genom 
byn då framförallt vad gäller de tunga transporterna.

Bedömning:
Betydande miljöpåverkan om inte trafiksäkerhetshöjande åtgärder i 
byn kan vidtas.

Nollalternativ Inga förändringar av trafikmiljön sker inom planområdet.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

”Bygg utspritt” Samman påverkan som planförslaget vad gäller Funäsdalens by. 
Förutsättningarna för en utbyggd intern kollektivtrafik i området 
försämras med alternativet ”Bygg utspritt”, vilket sannolikt innebär att 
ännu fler kommer att ta egen bil, t ex då man skall in till Funäsdalens 
by och handla. Detta kan således ytterligare öka de interna 
trafikrörelserna i byn.

Bedömning:
Betydande negativ miljöpåverkan.

Mer eller mindre buller?

Planförslaget All tillkommande bebyggelse kommer i huvudsak att lokaliseras på 
stort avstånd från väg 84 varför risken för bullerstörningar från det 
allmänna vägnätet är mycket liten. I de fall förtätningar sker nära det 
allmänna vägnätet skall åtgärder på fasader vidtas så att riktlinjerna 
vad gäller inomhusmiljö uppnås. 

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

Nollalternativ Inga förändringar avseende buller

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

”Bygg utspritt” Kan innebära viss ytterligare randbebyggelse längs allmänna vägarna 
vilket ökar risken för negativ bullerpåverkan.

Bedömning:
Viss negativ miljöpåverkan.
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Naturresurser
Bidrar planen till förtätning i stället för utspridning av turistområdet?

Planförslaget Planförslaget bidrar till en förtätning då huvuddelen av tillkommande 
bebyggelse är lokaliserad i direkt anslutning eller relativt nära befintlig 
bebyggelse samt i form av koncentrerad ny bebyggelse i direkt 
anslutning till nya skidområden.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

Nollalternativ Innebär inga förtätningar.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

”Bygg utspritt” En utspridd bebyggelse förbrukar mer naturresurser och ökar 
trafikarbetet. 

Bedömning:
Betydande negativ miljöpåverkan.

Minskar/ökar transportarbetet och i sin tur förbrukningen av fossila bränslen?

Planförslaget En utbyggnad av destinationen ökar det interna transportarbetet 
och många gäster kommer i egna bilar till området. En förtätad 
utbyggnad minskar dock det interna trafikbehovet när man väl är på 
plats i området. En kraftig utbyggnad av destinationen skapar bättre 
förutsättningar att utöka kollektivtrafiken, både avseende turtäthet för 
linjebussar och charterbussar till området.

Bedömning:
Viss negativ miljöpåverkan.

Nollalternativ Innebär inga förändringar i transportarbetet.

Bedömning: 
Ingen negativ miljöpåverkan.

”Bygg utspritt” Ökar den interna lokala trafiken i området.

Bedömning:
Betydande negativ miljöpåverkan.
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Nyttjas resurssnål energiförsörjning?

Planförslaget Viss utbyggd fjärrvärme finns idag i Funäsdalens by. Detta nät kan 
byggas ut ytterligare. Kommunen verkar också för att tillkommande 
tätare turismbebyggelse på Röstberget och i Kåvan anslutes till det 
befintliga nätet eller förses med egna biobränsleeldade närfjärrmeverk 
med ett fjärrvärmesystem till boendeområdena. Detta gäller även det 
nya stora utbyggnadsområdet på nordvästra delen av Funäsdalsberget. 
Även kombinationen enskilda bergvärmepumpar och solceller bör 
kunna användas i större utsträckning än idag. Kommunen kommer 
att bevaka frågor som rör energisystem och uppvärmning av 
tillkommande boendeanläggningar i de detaljplaner som upprättas för 
respektive område.

Bedömning:
Positiv miljöpåverkan (under förutsättning att biobränsleeldade 
fjärrvärmeverk byggs ut).

Nollalternativ Det befintliga fjärrvärmesystemet i Funäsdalen kan byggas ut 
ytterligare inom den tätare bebyggda delen av byn.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

”Bygg utspritt” Innebär sämre förutsättningar att åstadkomma en resurssnål 
energiförsörjning. Huvuddelen av tillkommande bebyggelse måste 
värmas med el eller el i kombination med enskild bergvärme.

Bedömning:
Betydande negativ miljöpåverkan.
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Storslagen fjällmiljö
Sker någon påverkan på fjällmiljön ?

Planförslaget Utbyggnadsområdena för boende ligger på behörigt avstånd från 
de större sammanhängande kalfjällsområdena i västra Härjedalen. 
Den föreslagna bebyggelsen på nordvästra delen av berget kommer 
inklusive liftar och nedfarter att påverka vissa fjällnära skogsområden 
och delar av kalfjällsområdet upp på Funäsdalsberget. Det stora 
bäddtillskottet som planen medger kommer väsentligt att öka det 
totala antalet gäster i området. Huvuddelen av gästerna förväntas 
besöka området under vintersäsongen, även om det är önskvärd med 
en utbyggnad av sommarsäsongen för att därigenom skapa bättre 
förutsättningar för helårssysselsättning. Ökad bäddvolym innebär ökad 
tillströmning till kalfjällsområdet. Andelen gäster som vandrar i fjället 
eller åker på längre skidturer minskar dock successivt medan kortare 
turer och andra typer av aktiviteter ökar. Besökarna är också betydligt 
mer ledbundna än tidigare, vilket minskar ett mera utspritt slitage. 
Inom ramen för det tidigare bedrivna Fjäll-Agendaarbetet i västra 
Härjedalen utreddes slitagepåverkan på fjällmiljön. Då konstaterades 
att slitaget av fjället är begränsat till mycket små områden, främst 
i området söder om Tänndalen där markförhållandena med skarpa 
torra hedliknande marker är betydligt slitagekänsligare än områdena 
norr om Tänndalen där gräsfjäll i huvudsak dominerar. Områden där 
slitage kunde dokumenteras är ofta förknippade med de områden inom 
renskötseln som omfattas av hagar, stängsel mm. Något oroväckande 
slitage p g a turismen kunde inte dokumenteras. Sammantaget 
förväntas inte slitaget av fjällmiljön öka trots ett betydande 
bäddtillskott enligt planförslaget.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

Nollalternativ Innebär ingen förändrad påverkan på fjällmiljön.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

”Bygg utspritt” Kan möjligen leda till ett utökat antal stigar upp mot fjället i 
förhållande till planförslaget med mer koncentrerad bebyggelse, men 
innebär å andra sidan mindre koncentration av besökare.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.
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Luft och klimat
Mer/mindre luftföroreningar, utsläpp av försurande ämnen, växthusgaser och stoffpartiklar?

Planförslaget Ett utökat bäddantal i området kommer att generera mer trafikarbete 
och därmed alstra luftföroreningar, utsläpp av försurande ämnen 
och växthusgaser. Trots ökningar bedöms dock nivåerna hamna 
långt under gränsvärdena för miljökvalitetsnormer för utomhusluft. 
Ökad andel kollektivtrafik, ökad andel miljöbilar samt resurssnåla 
uppvärmningssystem kan dock i viss mån förväntas motverka de 
negativa påverkningarna på luft och klimat.
Designprogrammets tillämpning, som innebär styrning mot 
trähusbyggande, bidrar till att hejda klimatförändringen eftersom 
trähus fungerar som kolfällor.

Bedömning:
Viss negativ miljöpåverkan.

Nollalternativ Innebär oförändrad påverkan på luft och klimat.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

”Bygg utspritt” Alstrar mer trafikarbete och innebär sämre förutsättningar för 
resurssnåla uppvärmningssystem.

Bedömning:
Betydande negativ miljöpåverkan.

Stimulerar planen en utbyggnad av kollektivtrafiken?

Planförslaget Ett utökat bäddantal i området förbättrar förutsättningarna för 
kollektivtrafik i form av linjebussar och charterbussar men även för 
intern shuttlebusstrafik i området.

Bedömning:
Positiv miljöpåverkan.

Nollalternativ Inget bäddtillskott som möjliggör förbättring av kollektivtrafiken.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

”Bygg utspritt” Påverkar inte resandet till själva destinationen men innebär försämrade 
möjligheter för utökad intern kollektivtrafik mellan de olika 
skidområdena och byarna i området.

Bedömning
Viss negativ miljöpåverkan.
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Rennäring
Försämrar/förbättras förutsättningar för rennäringen i området?

Planförslaget Planförslaget berör inga av staten redovisade riksintressen för 
rennäringen. Huvuddelen av planområdet utgör enskilt ägd mark, 
vilket innebär att någon av avtal oberoende rätt till vinterbete 
till förmån för renskötseln inte belastar de i processen ingående 
fastigheterna. Planförslaget kan innebära viss ökning av antalet 
besökare i området och därmed indirekt också mer människor ute på 
fjället. De som bor inom Funäsdalsområdet besöker dock i första hand 
fjällområdet mellan Ljusnans och Tännåns dalgångar där all fjällmark 
belägen nära Funäsdalen är enskilt ägt och där ingen betesrätt för ren 
föreligger utan avtal med markägarna. 

Huvddelen av nuvarande gäster i området utgörs av vinterturister, 
vilket även bedöms vara förhållandena i framtiden. Det innebär att 
merparten av besökarna finns i området då renarna befinner sig på 
vinterbete längre österut i skogen. Viss överlappning kan ske under 
senvåren då renarna flyttar upp till fjälls igen, men det sammanfaller 
i princip med att vintersäsongen för turismen avslutas. En ökad 
tillströming av turister vintertid bedöms därför inte leda till någon 
betydande ökad störning för rennäringen. 

Ett utökat bäddantal i området kommer dock att generera fler 
sommar- och höstgäster. Fjällområdet mellan dalgångarna, som 
innehåller ett flertal leder och besöksmål, utgör det mest frekventa 
vandringsområdet, men man får även räkna med en viss ökning av 
fjällvandrare inom rennäringens åretruntmarker. Dessa bedöms dock 
i huvudsak hålla sig till de etablerade allmänna lederna som redan  
nyttjas flitigt eller vara inriktade på besök vid etablerade besöksmål 
som t ex Mittåkläppen. Den fritt strövande turisten har allmänt minskat 
under flera år, både avseende faktiskt antal och längden på de enskilda 
turerna. Gästen blir mer ledbunden och deltar i högre grad i paketerade 
aktiviteter. Detta medför bättre möjligheter att styra aktiviteter och 
turer m h t rennäringen. En kraftigt ökad tillströmning av turister under 
sommar och höst som planförslaget kan resultera i, bedöms leda till 
viss ökad störning för rennäringen även inom åretruntmarkerna. Dessa 
störningar kan motverkas genom bättre information om rennäringen 
i området samt tydligare kanalisering och styrning av hur gästen 
rör sig på fjället. Kommunen och Destination Funäsdalen är därför 
beredda att tillsammans med berörda samebyar fortsätta det arbete som 
påbörjades under början på 2000-talet inom ramen för Fjällagendan, 
delprojekt ”Sommarfjäll”, om det visar sig finnas behov av att styra 
och kanalisera besöksströmmarna bättre inom åretruntmarkerna. 
Därigenom kan ökade störningar för rennäringen begränsas.

Bedömning: 
Viss negativ påverkan på rennäringens åretruntmarker som kan 
motverkas genom aktiva åtgärder. Ingen betydande påverkan i 
förhållande till gällande rätt inom planområdet.
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Nollalternativ Innebär ingen förändring jämfört med nuvarande förhållanden.

Bedömning:
Ingen betydande miljöpåverkan.

”Bygg utspritt” En mer utspridd bebyggelse inom planområdet bedöms inte innebära 
några förändringar jämfört med planförslaget vad avser rennäringen.

Bedömning: 
Viss negativ påverkan på rennäringens åretruntmarker som kan 
motverkas genom aktiva åtgärder. Ingen betydande påverkan i 
förhållande till gällande rätt inom planområdet.

Övriga konsekvenser
Enligt plan- och bygglagen skall även planförslagets konsekvenser av sociala- och samhällsekonomisk 
karaktär redovisas.

Sociala aspekter
Förbättras/försämras de sociala kvalitéerna för boende i området? Påverkas folkhälsan och barns 
situation?

Planförslaget En utbyggnad av turismen i området förbättrar allmänt 
aktivitetsutbudet vilket även kommer de bofasta i området till godo. 
Utbyggnaderna skapar också bättre underlag för den kommersiella- 
och offentliga servicen i området. Befintliga verksamheter i 
Funäsdalen får ett bättre underlag, utbyggnaden skapar utökad 
sysselsättning som innebär fler permanentboende i området, vilket 
förbättrar underlaget för barnomsorg och skola. En utbyggnad 
förbättrar förutsättningar för stadigvarande sysselsättning i området 
vilket utgör en väsentlig del av den samlade livskvalitén för 
fastboende.

En utbyggnad av destinationen bedöms allmänt skapa förutsättningar 
för utökade fysiska aktiviteter som även de boende i området kan 
nyttja, vilket är positivt för folkhälsan. En utökad destination skapar 
utrymme för fler restauranger, nöjesställen och kvällsliv, vilket kan 
öka risken för ungdomars alkoholdebut och tidiga icke önskvärda 
alkoholvanor.  

Sett i ett barnperspektiv medför planförslaget sannolikt förutsättningar 
för en bättre kvalitet på barnomsorg och skola. Den utökade trafiken 
medför större risk för olyckor, vilket ökar kravet på förbättrad 
trafikmiljö längs genomfarten i byn. 

Bedömning:
Betydande positiv påverkan vad gäller sociala aspekter.
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Nollalternativ Skapar inte förutsättningar för några förändringar beträffande sociala 
värden. Kan i stället innebära allmän stagnation som negativ påverkar 
livskvalitén för fastboende.

Bedömning:
Viss negativ påverkan vad gäller sociala aspekter.

”Bygg utspritt” Ger i stort samma påverkan som planförslaget men kan göra 
destinationen något mindre attraktiv än planförslaget och därmed 
innebära något mindre positiva effekter för permanentboende i 
området. 

Bedömning:
Viss positiv påverkan på vad gäller sociala aspekter.

 

Samhällsekonomiska aspekter
Förbättrade/försämrade förutsättningar för företagarna och ekonomisk utveckling i området?

Planförslaget Planförslaget möjliggör mycket stora investeringar. Detta skapar 
förutsättningar för förbättrat underlag för befintliga företag, uppstart 
av nya företag samt är positivt för entreprenörskap och företagande. 
En utbyggnad i området förväntas också ge positiva effekter för 
kringliggande bygder.

Bedömning:
Betydande positiv påverkan på samhällsekonomin.

Nollalternativ Innebär sämre förutsättningar för utökad företagsamhet samt en 
successiv stagnation i området, vilket på sikt försämrar områdets 
attraktivitet.

Bedömning:
Betydande negativ påverkan på samhällsekonomin.

”Bygg utspritt” Kan innebära en något sämre samlad attraktivitet för destinationen, 
men ger i övrigt huvudsakligen samma effekter som planförslaget.

Bedömning:
Positiv påverkan på samhällsekonomin.
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Förbättrade/försämrade förutsättningar för sysselsättningen ?

Planförslaget En utbyggnad enligt planförslaget förväntas skapa ca 200 nya 
årsarbeten i området. Detta är av avgörande betydelse för kommunens 
utveckling då turismen idag utgör en av de viktigaste näringsgrenarna. 
Utan en positiv utveckling i kommunens turistområden kommer 
befolkningsminskningen att accelerera ytterligare samtidigt som den 
kommunala ekonomin försämras. Detta får negativa konsekvenser för 
kommunens förmåga att bibehålla önskvärd service.

Bedömning:
Betydande positiv påverkan på sysselsättningseffekten.

Nollalternativ Ger ytterst marginella positiva effekter på sysselsättningen i 
området. På sikt kan områdets attraktivitet försämras vilket 
innebär färre arbetstillfällen inom turistnäringen och därmed ökad 
befolkningsminskning i kommunen som helhet.

Bedömning:
Betydande negativ påverkan på sysselsättningseffekten.

”Bygg utspritt” Kan innebära en något mindre samlat attraktivitet för destinationen, 
vilket försämrar sysselsättningseffekterna något jämfört med 
planförslaget.

Bedömning:
Positiv påverkan på sysselsättningseffekten.

Beaktande om mål
Enligt MB 6:12 skall en miljökonsekvensbeskrivning innehålla en beskrivning av hur relevanta 
miljökvalitetsmål och annan miljöhänsyn beaktas i planen. Av de 16 nationella miljökvalitetsmålen 
berörs planen av i första hand 8 av dessa mål. Påverkan på dessa finns indirekt redovisade i avsnittet 
”Identifiering och bedömning av miljöpåverkan”. Nedan görs en sammanfattning utifrån de berörda 
målen:

Begränsande klimatpåverkan
Utbyggnaden genererar ökad trafik som bidrar till utsläppen av koldioxid. En koncentrerad utbyggnad 
minskar behovet av lokal biltrafik samt förbättrar förutsättningar för ökad intern lokal trafik mellan de 
olika skidområdena i destinationen.

Frisk luft, bara naturlig försurning
Se begränsad klimatpåverkan ovan.

Levande sjöar och vattendrag
Planförslaget bedöms inte påverka möjligheten att uppnå detta mål.

Myllrande våtmarker
De våtmarker som finns inom planområdet påverkas ej av de föreslagna exploateringsområdena. 

Storslagen fjällmiljö
Planförslaget bedöms inte påverka de större sammanhängande fjällområdets flora och fauna, 
fiskbestånd, samiska miljöer eller fjällnära jordbruk/fäbodar eller betesförhållanden för rennäringen. 
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Planförslaget kan innebära ökad belastning på toppen av Funäsdalsberget.

Grundvatten av god kvalitet
Befintliga vattentäkter inom området är skyddade. Den föreslagna markanvändningen bedöms inte ge 
upphov till förändringar av grundvattennivåer som påverkar framtida vattenförsörjningar, markstabilitet 
eller växt- och djurliv. Viss tillkommande bebyggelse i utkanten av skyddsområde för reservvattentäkt 
bedöms av tekniska kontoret inte påverka möjligheterna att nyttja reservvattentäkten.

Levande skogar
Föreslagna utbyggnadsområden för boende och utförsåkningsanläggningar berör inga kända 
nyckelbiotoper eller andra särskilt utpekade känsliga skogsområden i ”Skogens pärlor”, 
Skogsvårdsstyrelsen. Utbyggnadsområdena ianspråktar viss produktiv skogsmark. Då 
utbyggnadsområdena inte är naturinventerade kan det förekomma ytterligare objekt som får beaktas i 
detaljplaneringen.

God bebyggd miljö
Kommunen arbetar aktivt med bebyggelsens utformning i alla turistområden. God arkitektur som 
samspelar med omgivande landskap bidrar till att säkerställa de olika destinationernas attraktivitet. 
Kommunen har därför antagit ett särskilt designprogram med riktlinjer för bebyggelsens utformning. 
Detta program skall alltid beaktas vid upprättande av detaljplaner och i enskild bygglovprövning.

Ett rikt växt- och djurliv
Sammansättningen av växt- och djurlivet är inte närmare känt inom planområdet förutom det som 
redovisats i genomförda inventeringar rörande riksintressen, våtmarker och nyckelbiotopsinventeringar 
i ”Skogens Pärlor”. Dessutom har representanter för den lokala naturskyddsföreningen pekat ut vissa 
skyddsvärda områden inom planområdet. 

Påverkan på riksintressen
Riksintressen enligt MB kap.3 och 4 bedöms sammantaget inte påverkas negativt av översiktsplanen.

Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer finns, förutom för luft, för en rad luftförorenande ämnen bl a kvävedioxid, 
kolmonoxid,  bensen, partiklar och ozon. Någon kontroll av nivåerna genomförs inte på några 
platser inom planområdet. De aktuella trafikmängderna och förhållandena i övrigt pekar dock på att 
gränsvärdena inte kommer att överskridas p g a planförslagets ökade trafik.

Jämställdhet
Kommunens planeringsarbete bedrivs med ett tydligt underifrånperspektiv och med aktiv medverkan 
av lokala partsammansatta arbetsgrupper, vilket öppnar för både kvinnors och mäns medverkan i 
planprocessen. Kommunen konstaterar samtidigt att det är svårt att på översiktsplannivå konkretisera 
jämställdhetsaspekterna. Den översiktliga planeringen är relativt könsneutral och berör endast till viss 
del frågor där jämställdhetsaspekten kan konkretiseras.

De tillväxt- och utvecklingsmöjligheter som översiktsplanen tillskapar inom turistnäringen breddar 
dock arbetsmarknaden för både män och kvinnor. En tillväxt skapar också underlag för förbättrad 
kommersiell och offentlig service som allmänt är positivt för jämställdhetsarbetet.

Sammanfattande redogörelse
Miljöbedömningarna görs för att miljöaspekterna skall komma in i planeringen i ett tidigt stadium. 
Detta görs genom en identifiering av tänkbara konsekvenser. Den genomförda identifieringen och 
bedömningen visar att det förslag som förordas i översiktsplanen inte medför någon betydande 
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negativ påverkan på miljön. Planförslaget är att föredra framför de alternativ som är presenterade som 
jämförelse, framförallt då man också väger in de sociala- och samhällsekonomiska aspekterna.

Det föreslagna alternativet innebär ett betydande bäddtillskott och att utförsåkningen på Funäsdalsberget 
ytterligare byggs ut, men utbyggnaderna koncentreras och förläggs huvudsakligen i direkt anslutning 
till redan bebyggda områden eller i ett helt nytt men koncentrerat område. Bebyggelse tillåts inte nära 
kalfjället med tillhörande björkskogsregion. Koncentrationen och närheten till alpina anläggningar samt 
Funäsdalens by bidrar till att minska de interna trafikrörelserna och ökar förutsättningarna att bygga 
upp en intern lokal kollektivtrafik. Förslaget skapar möjligheter för en kraftig tillväxt i området som ger 
underlag för sysselsättning och företagsutveckling. Planen har en 15-20-årig tidshorisont. 

Nollalternativet innebär bibehållen naturmiljö och fortsatt skogsbruk inom den nordvästra delen av 
Funäsdalsberget. Nollalternativet skulle dock innebära kraftiga begränsningar i områdets utveckling och 
på sikt innebära en stagnation som medför att destinationens attraktivitet försämras. Nollalternativet 
är till fördel för den ekologiska dimensionen av hållbarhetsaspekter men är uppenbart negativ för den 
sociala- och ekonomiska dimensionen.

Alternativet ”Bygg utspritt” innebär större markkonsumtion och sämre förutsättningar för ski-in/ski-out, 
vilket ökar det interna trafikarbete i området. Dessutom kan alternativet innebära att destinationen som 
helhet blir mindre attraktiv, vilket på sikt negativt påverkar sysselsättningseffekten i området.

Sammanvägt bedöms planförslaget tillskapa förutsättningar för en långsiktigt hållbar utveckling i 
Funäsdalsområdet. Sammanfattningsvis bedöms de föreslagna kompletteringarna eller förtätningar av 
befintliga detaljplaner inte medföra någon betydande miljöpåverkan. De nya större utbyggnadsområdet 
på nordvästra delen av Funäsdalsberget med tillhörande utförsåkningsanläggningar är av sådan 
omfattning att det bedöms medföra viss miljöpåverkan.

Behov av miljökonsekvensbeskrivning för detaljplaner
Det större utbyggnadsområdet på nordvästra delen av Funäsdalsberget kommer att omfatta både 
skidbackar, skidliftar med tillhörande anläggningar samt eventuellt också hotellkomplex och fritidsbyar, 
vilket innebär att miljökonsekvensbeskrivningar (MKB) skall upprättas enligt kraven i miljöbalken. För 
dessa områden skall också översiktliga naturvärdesinventeringar utgöra underlag för upprättande av 
MKB och detaljplaner.
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Fortsatt planering

Översiktsplanen
Förslaget till översiktsplan för Funäsdalen/Ljusnedal avses skickas ut på samråd under våren 2008. 
Efter samrådsskedet sammanställs inkomna synpunkter i en samrådsredogörelse som kan resultera i 
förändringar i planförslaget. Därefter ställs denna ut för allmän granskning varefter inkomna synpunkter 
sammanställs i ett utlåtande. Översiktsplanen beräknas kunna antas av kommunfullmäktige under hösten 
2009. 

Översiktsplanen skall därefter fungera som vägledning och program för de detaljplaner som skall 
upprättas för de olika delarna av området.

Detaljplaner
Efter översiktsplanens antagande kan ett flertal detaljplaner upprättas för de olika delområdenas 
utbyggnad. Delas detaljplanarbetet upp i flera etapper kan de för vissa områden behövas övergripande 
mer detaljerade dispositionsskisser som underlag för etappindelningen av detaljplaner och 
samordningen mellan dessa. Detta är angivet i översiktsplanen. Det är respektive markägare/exploatör 
som ansvarar för upprättande av de enskilda detaljplanerna och nödvändiga dispositionsskisser i samråd 
med miljö- och byggnämnden i kommunen. En utveckling enligt översiktsplanen innebär behov av 
förbättrad kommunal markreserv för permanentboende, främst i Funäsdalen. Det gäller både mark för 
flerfamiljshus och enskilda villor.

Mellankommunal samordning
Denna översiktsplan fordrar ingen samordning med andra kommuner.

Sammanställning av tillkommande bäddar
Område Tillkommande bäddar
D1 200
D2 450
D3 100
D8 100
B1 2000
B2 500
B3 200
B4 10000 - 12000
B5 70
B6 100
B7 30
B8 100
B9 100
B10 10
B11 10
B12 5
B13 50
B14 700
B15 120
B16 100
Totalt ca 15000


