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PLANHANDLINGAR 

  Planhandlingarna är följande: 
 - Plankarta i skala 1:1000 med planbestämmelser. 
 - Illustrationskarta 
 - Planbeskrivning 
 . Naturvärdesinventering 
 - Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
 - VA-karta 
 - Trafikutredning 
 - Fastighetsförteckning 
 - Grundkarta 

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 

Detaljplanens syfte är att tillskapa 85 nya tomter för permanent- och 
fritidsbebyggelse på ett område nordost om och i direkt anslutning till 
Uppvallens befintliga fritidshusområde samt att skapa möjlighet att 
anlägga en spårcentral för skidåkning med ett angränsande 
vandrarhemboende. 

FÖRENLIGT MED 3, 4 OCH 5 KAP. MB 

De åtgärder planen medger bedöms förenliga med en från allmän  
 synpunkt lämplig användning av mark- och vattenresurserna enligt 

bestämmelserna i MB 3, 4 och 5 kap. 

PLANDATA 

Lägesbestämning Område är beläget nordväst om och i direkt anslutning till Uppvallens 
befintliga fritidshusområde, ca 3,5 km nordväst om Lofsdalens 
bykärna. 

 
Areal Planområdet omfattar totalt ca 30 ha. 
 
Markägoförhållande Planområdet är till större delen beläget på fastigheten Lofsdalen 26:1 

och delvis på Lofsdalen 26:266, vilka ägs av Olov Näslund. 
Tillfartsvägen är beläget på fastigheten Lofsdalen 26:43, som ägs av 
Uppvallens samfällighetsförening. 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Riksintressen Området är av riksintresse för rörligt friluftsliv och skall skyddas mot 
åtgärder som påtagligt kan skada natur- och kulturmiljön enligt MB, 3 
kap. 6 §.  

 Planområdet ligger inom området Fjällvärlden från Transtrandsfjällen 
till Treriksröset, som är av riksintresse enligt MB 4 kap 1,2 §§. Inom 
detta område skall turismens och friluftslivets, främst det rörliga 
friluftslivets, intressen särskilt beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön. 

 
 Vidare kan exploateringen enligt länsstyrelsens bedömning komma i 

konflikt med en eventuell framtida utökning av riksintresset för 
rennäringen enligt MB 3 kap. 5 §.  
All mark inom planområdet utgör enskild ägd mark, vilket innebär att 
den omfattas av Hovrättens dom rörande rätt till vinterbete. Det 
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innebär att renbete och annat nyttjande av marken i området 
förutsätter avtal med respektive markägare. 
Yttre gränsen för flyttleden som är av riksintresse för rennäringen är 
belägen ca 500 norr om planområdet. Planområdet bedöms inte 
komma i konflikt med flyttleden och rennäringen. 

 
Översiktliga planer Enligt den kommunomfattande översiktsplanen finns ett lokalt intresse 

för naturvården inom hela Lofsdalen. 
 I den fördjupade översiktsplanen för Lofsdalen-Glöteområdet, antagen 

i november 2012, redovisas området (BR1) som framtida 
reservområde för bebyggelse. Området bedöms lämpligt för boende 
där tillgång till skoteråkning och naturnärhet prioriteras högre än 
närhet till liftar och utförsåkning. Området kan med fördel bebyggas 
med större tomter för att därigenom behålla ett större inslag av skog 
och natur mellan husen. För området gäller att hänsyn ska tas till 
befintliga och utökade spårsystem för skidåkning och skoter. Delar av 
området är öppet utan träd, vilket också bör beaktas i 
detaljplanearbetet. Området beräknas rymma storleksordningen 60 
tomter eller 360 bäddar. En utbyggnad förutsätter anslutning till 
kommunalt va-nät. Området utgör en komplettering till befintlig 
planlagd bebyggelse.  
I samband med det fördjupade arbetet med detaljplanen har 
konstaterats att södra och västra delen av området som utlagts i den 
fördjupade översiktsplanen är mindre lämpligt för bebyggelse, dels 
genom att det utgörs av en relativt tät granskog med betydligt sämre 
utsikt från tomterna och dels genom att avloppet från detta område 
måste pumpas. Därför har området utökats norrut och tomterna har 
förlagts på mark som ur grundläggningssynpunkt är lämplig för 
bebyggelse samtidigt som hänsyn tagits till den naturvärdesinventering 
som utförts. I den upprättade detaljplanen har tomterna fått en storlek 
på mellan 1600 till 3000 kvm. Mer än hälften av tomterna har en areal 
som överstiger 1800 kvm. 
Ur ekonomisk synpunkt är det även fördelaktigt att området utökas för 
att därmed få ut ytterligare ett antal tomter och därmed få ett bättre 
underlag för kostnaderna för planläggning, investeringar i Va-
anläggningar och andra tekniska anläggningar. 

 Alla ovan nämnde faktorer har gjort att området blivit större än vad 
som redovisas i den fördjupade översiktsplanen. 

 

Detaljplaner-  För området gäller utomplansbestämmelser förutom de delar som berör  
fastigheterna Lofsdalen 26:43 och 26:266. Dessa områden är utlagda 
som naturmark i gällande detaljplan.  
 

Kommunala beslut Olov Näslund har 2013-10-07 med stöd av en planskiss, som redovisar 
ca 80 tomtplatser, anhållit om planläggningstillstånd hos Miljö- och 
byggnämnden i Härjedalens kommun.  
2013-12-12 beviljade miljö- och byggnämnden sökt planbesked med 
bland annat den erinran att planläggningen skall ske enligt de 
rekommendationer som finns i den fördjupade översiktsplanen för 
Lofsdalen - Glötenområdet. Eventuella avsteg måste enligt 
Myndighetsnämnden utredas ytterligare och hänsyn måste tas till 
natur- och kulturvärden. 
En naturvärdesinventering och en mer genomarbetad detaljplan har 
därefter tagits fram varefter planförslaget på nytt tagits upp i miljö- och 
byggnämnden, som i beslut 2014-06-18 tillåtit exploatören att fortsätta 
planarbetet genom att upprätta ett planprogram. 
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Program för plan- Ett planprogram har upprättats i januari 2015 och varit föremål för  
området samråd. Planprogrammets huvudsakliga syfte var att med hänvisning 

till miljö- och byggnämndens beslut 2014-06-18 att ytterligare utreda 
konsekvenserna av att det i översiktplanen redovisade området (BR1) 
utökas norrut med ca 18 ha. I översiktsplanen redovisas ca 12 ha. 
Efter samrådstidens utgång har Kommunfullmäktige 2015-06-08 
beslutat att planförslagets omfattning godtas och därmed frångå 
nuvarande fördjupade översiktsplan för Lofsdalen-Glöteområdet. 
Under samrådstiden inkomna synpunkter har redovistas i en 
samrådsredogörelse, daterad 2015-09-10.  
Inkomna synpunkter föranledde inte någon ändring av 
programhandlingarna dock ska inkomna synpunkter beaktas i det 
fortsatta arbetet med att ta fram en MKB och vid upprättandet av 
samrådshandlingar för detaljplanen. 

 

MKB Parallellt med planarbetet har en Miljökonsekvensbeskrivning (MKB) 
upprättats. Miljökonsekvensbeskrivningen begränsas till det område 
som behandlas i detaljplanen.  
De intresseområden som behandlats i MKB är markförhållanden, 
landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv, skogsbruk rennäring, 
hushållning med naturresurser samt störning och påverkan i samband 
utbyggnaden. 

 
Strandskydd Inom planområdets nordvästra del finns ett mindre vattendrag och 

kallkällor som omfattas av strandskydd. Strandskyddet föreslås 
upphävas inom den kvarters- och lokalgatumark, som är belägen 
närmare än 100 meter från bäcken. Som särskilda skäl för 
strandskyddsdispens gäller att området måste tas i anspråk för ett 
angeläget allmänt intresse, som inte kan tillgodoses utanför 
planområdet. Området närmast bäcken har i planförslaget redovisats 
som naturmark och allmänhetens tillträde till strandområdet får därmed 
anses tillgodosett och planen innebär mycket små förändringar av 
livsvillkoren för djur- och växtarter. Vid anläggandet av den väg och de 
VA-ledningar som passerar över bäcken skall största möjliga hänsyn 
tas till bäcken. Se vidare under rubriken ”Mark och vegetation”. 

 En bestämmelse om var strandskyddet skall upphävas inom 
kvartersmark och lokalgatumark har angetts på plankartan med en 
administrativ gräns med beteckningen a. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur  Med ledning av en fältbesiktning 2013-08-28 har en naturvärdes-  
Mark och vegetation  inventering upprättats. Området präglas av fjällmiljö på gränsen mellan 

lågalpin hed och fjällskog på ca 740-810 m.ö.h. Topografin är flack 
med svag lutning mot Kvarnån i väster. Myrar är av lågstarrtyp och 
odikade. Torven är av okänt djup men förmodligen grund då 
myrpartierna är små och i flack terräng.  
Vegetationen består av frisk medelålders fjällbjörkskog av 
ljung/kråkbärstyp med bottenskikt av renlav. Tämligen mager och 
tämligen homogen med inslag av såväl tall som granpartier. 
Vegetationen är karg och präglad av klimatet. Det dominerande 
trädslaget är fjällbjörk Måttligt med döda björkar indikerar på långvarig 
vedfångst. Inslag av tall och grandominerade partier finns främst i de 
lägre höjdpartierna. 
De största och mest värdefulla tallarna har redovisats på plankartan 
och planeringen har skett så att dessa tallar i görligaste mån kan stå 
kvar. 
I planområdet nordöstra del finns en starkt kallkällpåverkad sumpskog, 
som lämnats utanför exploateringsområdet. 
Ytterligare två kallkällor finns redovisade i naturvärdesinventeringen. 
Områdena med kallkällor klassas som nyckelbiotoper. 
I samband med naturvärdesinventeringen har enstaka fynd av 
rödlistade lavar påträffats.  
Inga noteringar finns i berörda myndigheters offentliga databaser på 
naturvärden. 
Vid planeringen har stor hänsyn har tagits till de nyckelbiotoper och 
rödlistade växter som redovisats i naturvärdesinventeringen. 
Kallkällområdena har redovisats på illustrationskartan för att 
uppmärksamma värdet av dessa områden. 

 I samband med exploateringen skall tillses att den bäck som finns i 
planområdets nordöstra del inte grumlas ner mer än nödvändigt i 
samband med att vägtrummor och VA-ledningar läggs ner. Om det 
ställs krav på speciella åtgärder kan halvtrummor läggas ner och halm 
eller fiberduk läggas ut i samband med exploateringen om det bedöms 
nödvändigt med hänsyn till bäckens naturvärde. Anmälan skall göras 
till länsstyrelsen innan vägtrummor anläggs.  
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 Om markarbeten eller annan exploatering, som kan komma att 
väsentligt ändra natur- eller kulturmiljön, t.ex. transportvägar, skall 
utföras utanför planområdet, så skall detta anmälas till Länsstyrelsen 
för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken. 

 
Miljökvalitetsnormer Det finns idag miljökvalitetsnormer för buller, luft och vattenkvalitet.  

Buller 
Planen innebär att trafiken till och från området ökar och därmed även 
avgaserna. Avgashalter uppskattas dock ligga långt under 
miljökvalitetsnormerna. Även med den beräknade trafikökningen 
påverkas dessa halter endast marginellt. 
 
Luft 
Inga luftmätningar har utförts. Luftkvaliteten anses vara god i området 
och de små luftföroreningsmängderna som kan förekomma kan till stor 
del härledas till industri och kolkraftverk i utlandet. 
 
Vattenkvalitet 
Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet är fastställda för nästan alla sjöar 
och vattendrag. Av distriktets alla vattendrag är 7 379 utpekade som 
vattenförekomster enligt Vattendelegationen för Bottenhavet, dit alla 
vattendrag i Härjedalens kommun hör.  
Sjöarna och vattendragen omfattas av avloppsdirektivet och ligger 
inom tillrinningsområde med avloppskänsliga vatten i inland avseende 
fosfor. Detta kan komma att medföra att särskilda krav på rening av 
avlopp måste ställas. 
För miljökvalitetsnormer inom Härjedalens kommun gäller överlag att 
de uppnår god eller måttlig ekologisk och kemisk status enligt 
Vattendelegationens statusklassificering.  
Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus avseende kvicksilver 
och kvicksilver-föreningar är ”uppnår ej god status” i samtliga 
vattenförekomster. Detta gäller över hela landet och beror på en hög 
halt av kvicksilver och kvicksilverföreningar i marken, bland annat 
orsakade av atmosfäriskt nedfall. Problemen förvärras av försurning. 
Målsättningen är att halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar i 
vattenförekomsten inte bör öka till den 22 december 2015, i 
förhållande till de halter som har legat till grund för vattenmyndighetens 
statusklassificering av kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och 
Avlopp ansluts till kommunal anläggning. Befintlig avloppsanläggning, 
belägen vid Lofssjön, uppfyller de krav på vattenkvalitet på sådant sätt, 
att miljökvalitetsnormen inte påverkas negativt. Påverkan i recipienten 
Lofssjön bedöms bli obetydlig. 
Inom och i anslutning till planområdet finns inga större vattendrag. Ett 
antal kallkällor finns redovisade i naturvärdesinventeringen och skälig 
hänsyn har tagits till dessa i planförslaget. Se vidare under rubriken 
Dagvatten i planbeskrivningen. 
 

Geotekniska Området ligger enligt SGU på berggrund av bl. a. skiffer. Bergrunden i  
förhållanden  området utgörs av den undre skollan och bergarten är till större del 

Vemdalskvartsit. Underlaget är morän av mäktigt djup. 
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Radon Provtagningar i jordlager avseende radon är tagna på 3 ställen inom området. 
Provtagningsplatserna finns redovisade på illustrationskartan tillhörande 
planförslaget. Samtliga provtagningar visar en radonhalt understigande 10 
kBq/m3, vilket innebär att marken klassas som Lågradonmark.  

 

Risk för skred Planområdet sluttar svagt mot sydväst vilket innebär att riskerna för 
höga flöden är liten vilket i sin förhindrar ras och erosion. Hela området 
täcks av ett mäktigt moränlager, vilket även gör att riskerna för ras och 
skred minimeras. 

 

Fornlämningar Inga noteringar finns i berörda myndigheters offentliga databaser på 
forn- eller kulturlämningar. 

 

Bebyggelseområden   

Bostäder, (B) På de översta tomtraderna (BI-områdena) tillåts enbart envåningshus 
för att undvika att bebyggelsen sticker ovanför horisonten. För dessa 
kvarter skall nedanstående planbestämmelser gälla: 
- Högsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 250 m2 och 

för uthus 50 m2. 
- Endast fristående hus får uppföras. 
- Endast ett uthus får uppföras på varje tomt. 
- Högst två lägenheter får inredas på varje tomtplats. 
- Högst en våning får uppföras. 
- Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är 3,8 meter och 

för uthus 3,5 meter. 
- Minsta tomtstorlek är på plankartan angivet för respektive kvarter 

och varierar från 1600 till 2000 m2. 
 

För övriga BII-områden skall följande planbestämmelser gälla: 
- Högsta tillåtna byggnadsarea för huvudbyggnader är 200 m2 och 

för uthus 50 m2. 
- Endast fristående hus får uppföras. 
- Endast ett uthus får uppföras på varje tomt. 
- Högst två lägenheter får inredas på varje tomtplats. 
- Högst två våningar får uppföras. 
- Högsta tillåtna byggnadshöjd för huvudbyggnad är 5,2 meter och 

för uthus 3,5 meter. 
- Minsta tomtstorlek är på plankartan angivet för respektive kvarter 

och varierar från 1600 till 2200 m2. 
 

Genom ovanstående planbestämmelser blir det möjligt att bygga 1 1/2-
planshus eller suterränghus och därmed anpassa hustypen till tomtens 
lutningsförhållande. 
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Elstation, (E1) Två områden för elstation har redovisats i planen enligt elleverantörens 
anvisning. För dessa områden gäller följande bestämmelser: 
- Högsta tillåtna byggnadsarea är 30 m2. 
- Högsta tillåtna byggnadshöjd är 3,5 meter. 

 
Hotell/Vandrarhem, (OII) Direkt söder om spårcentralen har ett område för Hotell/Vandrarhem 

utlagts för att möjliggöra att bostäder för skidgrupper kan uppföras. 
För detta område gäller följande bestämmelser: 
- Högsta tillåtna byggnadsarea är 3000 m2  
- Högst två våningar får uppföras. 
- Högsta tillåtna byggnadshöjd är 5,8 meter. 
 

Spårcentral, (R) Område för erforderliga byggnader för spårcentralen 
(servering/värmestuga, förråd, pistmaskinsgarage etc.) 
För detta område gäller följande bestämmelser: 
- Högsta tillåtna byggnadsarea är 600 m2  
- Högst två våningar får uppföras. 
- Högsta tillåtna byggnadshöjd är 5,8 meter. 
 

Parkering, (P) Två områden som lagts ut för att möjliggöra för allmänheten att 
parkera för att ta sig ut på fjället alternativt nyttja skidspåren vid 
spårcentralen. 
 
Följande bestämmelser gäller generellt för hela planområdet: 

- Bebyggelsen skall i sin utformning utgå från västra Härjedalens 
byggnadstradition. Byggnader ska ha enkla former med 
taknock i samma riktning som långsidan. Fasader ska vara av 
trä. Taken skall ges en lutning på 25-35 grader och utföras 
med begränsade taksprång. Färgsättningen ska harmoniera 
med bygdens traditionella färgsättning. Takmaterial ska utgöras 
av icke reflekterande material. 

- Byggnader får inte uppföras närmare tomtgräns än 4,5 meter. 
 

Offentlig och kommersiell Offentlig och kommersiell service finns i Lofsdalens centrum ca 4 km  
service  från planområdet. 
 
Kommersiell service Planområdets behov av service (handel och övriga tjänster) redovisas 

samt hur detta tillgodoses inom och utanför planområdet. 
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Byggnadskultur och  Det är viktigt för hela områdets karaktär att bebyggelsen blir traditionell  
gestaltning  för orten. Därför har en speciell bestämmelse införts angående 

bebyggelsens utformning. 
 
Folkhälsomålet Planen ökar förutsättningarna för ökad fysisk aktivitet. 
 
Barnperspektivet Området har goda förutsättningar för lek och rekreation. 
 
Jämnställdhet  Vid framtagandet av planen har ambitionen varit att skapa ett område 

som tilltalar både kvinnor och män i olika åldrar. Planläggningen 
bedöms inte medföra konsekvenser ur ett jämställdhetsperspektiv. 
Planområdet bedöms i dagsläget inte vara av speciell betydelse för 
barn eller ungdomar. Ett genomförande av planen bedöms därför inte 
påverka dessa grupper negativt på ett betydande sätt. Negativt ur 
jämlikhetssynpunkt är däremot att tomterna troligen kommer att säljas 
dyrt, vilket innebär att vissa grupper utesluts. Kvinnor, män, barn och 
ungdomar har möjlighet att delta i planprocessen och påverka planen 
på lika villkor. Både kvinnor och män i olika åldrar deltar i framtagandet 
av planhandlingarna. Bland beslutande politiker i Miljö-, bygg- och 
räddningsnämnden är majoriteten män. 

 
Friytor 

Naturmiljö  Befintlig skog och vegetation inom naturområdena och tomtplatserna 
förutsätts behållas i största möjliga utsträckning. Friytor och naturmiljö 
bidrar till lek och barnperspektivet samt till miljömålet frisk luft. 

 

Skidleder Befintlig skidled genom planområdet föreslås eventuellt flyttas norr om 
planområdet. En kombinerad skid- och skoterled har även redovisats 
öster om planförslaget På illustrationskartan redovisas ledernas läge 

 
Elljusspår Ett nytt elljusspår planeras att anläggas söder och väster om 

planområdet. Spårets ungefärliga läge är redovisat på 
illustrationskartan. 

 
Skoterleder En ny skoterled planeras söder och väster om planområdet för att 

undvika skotettrafik inne i planområdet. Efter samrådstiden har även 
en skid- och skoterled redovisats öster om planområdet för att 
redovisa en möjlighet för den befintliga bebyggelsen vid övre 
Uppvallen att med skidor alternativt skoter ta sig upp på fjället utan att 
passera genom det nya planområdet. Skoterlederna finns redovisad 
på illustrationskartan. 

 
Vandringsleder En ny vandringled föreslås utgå från planområdets nordvästra del och 

vidare norrut upp på fjället. 
 

Gator och trafik  
Trafikmönster En utökad bäddvolym i området förbättrar förutsättningarna för ökad 

kollektivtrafik, främst vad avser trafik till- och från Lofsdalenområdet. 
Då järnväg saknas handlar det i huvudsak om ökad busstrafik, både 
linjetrafik och charterbussar. En ytterligare utbyggnad i området skapar 
också möjligheter att bygga ut den interna shuttlebusstrafiken inom 
destinationen. Intill dess området vuxit så mycket att det finns underlag 
för utökad kollektivtrafik torde bilen vara det vanligast förekommande 
transportmedlet för interna rörelser. 
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Gatunät En ny tillfartsväg till området kommer att anläggas och anslutas till den 
befintliga vägen till övre Uppvallen. Någon förändring av 
anslutningspunkten mot väg 502 planeras inte att utföras då 
trafiksäkerheten i denna punkt bedöms som godtagbar. 

 Efter samrådstiden har en trafikutredning tagits fram som redovisar 
konsekvenserna av hur planförslaget påverkar den befintliga vägen till 
Övre Uppvallen. Den belyser även vilka åtgärder som kan behöva 
vidtas och när dessa skall vidtas beroende av när och hur snabbt det 
nya planområdet kommer att bebyggas. Bland annat föreslås att 
tillfartsvägens anslutning mot befintliga Uppvallvägen skall ges en 
annan utformning så att vägen upp till nya planområdet blir huvudväg. 
Planförslaget har revideras upp i detta avsnitt så att bägge alternativen 
till utformning av korsningen kan utföras. 

 

Vägarna inom planområdet har förläggas så terräng-anpassat som 
möjligt och markförlagda ledningar skall läggas ner samtidigt som 
vägarna byggs så att återställning kan ske direkt efter att vägarna 
byggts. Humuslager skall läggas tillbaks på vägslänter omedelbart 
efter anläggandet och vägarna kommer inte att asfalteras utan endast 
grusas upp. Allt för att vägarna på ett bra sätt anpassas till naturen.  
Vägområdet för huvudvägen till området har en bredd på 15 meter och 
sidovägarna 12 meter förutom den väg som är belägen i en sluttning. 
Där har även den vägen ett vägområde på 15 meter. Vändplaner har 
en bredd på 20 meter. 
 

Parkering Parkeringsfrågan skall lösas inom respektive fastighet. För att 
möjliggöra för allmänheten att parkera och ta sig vidare ut på fjället 
alternativt nyttja skidspåren vid spårcentralen har två parkeringar 
redovisats i planförslaget. 
 

Kollektivtrafik Idag finns ingen kollektivtrafik inom Lofsdalen och bedöms ej heller 
realistisk inom överskådlig framtid. Länstrafiken passerar längs 
länsväg 502 ca 2 km söder om planområdet. 

 

Teknisk försörjning  
Vatten och avlopp  Hela planområdet skall anslutas till kommunens avloppsnät. 

Efter samrådstiden har kommunen beslutat att hela planområdet skall 
sammankopplas med vattenledningssystemet från Hoverken till 
Uppvallen och därmed få en rundmatning av vattenförsörjningen och 
dessutom kunna utnyttja redan anlagda högreservoarer vid Hoverken. 
Området för vattenverk utgår därmed ur planförslaget.  
För att minska ingrepp i naturen kommer VA-ledningar i första hand att 
dras längs vägarna. Samtliga tomter kan anslutas med självfall. 
En separat VA-karta har upprättats i samband med planarbetet. 
 

Dagvatten  Några dagvattenledningar kommer inte att byggas ut inom området då 
förutsättningarna för att ta hand om dagvattnet är mycket goda med 
hänsyn till lutningsförhållandena och jordarten. Riskerna för erosion 
och sedimenttransport i samband med exploateringen bedöms som 
ringa. Dagvattenfrågan skall dock under hela exploateringsfasen 
beaktas för att förhindra skador i form av översvämningar mm. 
Vägarna kommer inte att beläggas med asfalt utan med 
genomsläppligt gruslager I samband med projekteringen av vägarna 
skall tillses att erforderliga diken anläggs och att avrinningen från 
dessa förläggs så att dagvattnet inte rinner ut över tomterna. 
Dagvattnet inom respektive tomt skall omhändertas inom tomtplatsen.  
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Värme  Alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla 
med energin enligt Miljöbalkens 1 kap 1§ samt 2 kap 5§. I första hand 
skall förnybara energikällor användas. Uppvärmning kommer i första 
hand att ske med vattenburna värmesystem med någon form av 
värmepumpsanläggning för att begränsa energianvändningen. 

 

El, tele och data Ny bebyggelse kommer att anslutas till Härjeåns Elnät AB 
Elförsörjningen inom den befintliga bebyggelsen i övre Uppvallen är 
f.n. undermålig och måste förstärkas. Vid transformatorn, som är 
belägen ca1 km söder om planområdet finns dock tillräckligt med kraft 
så att en ny elledning kan dras upp till det nya planområdet och 
angränsande befintlig bebyggelse. Enligt uppgift från nätägaren 
behövs två nya elstationer inom det nya planområdet. 
 
Till det nya planområdet kommer fiber att dras för att möjliggöra tele- 
och dataanslutning av samtliga nya tomter. 

 

Avfall Området ingår i kommunens ordinarie renhållningsorganisation. 
Kommunens policy är att samfällighetsföreningarna skall sköta 
sophanteringen inom sitt område. Vidare ställs krav på att tillräckligt 
utrymme finns vid sophanteringsställena. Hur i detalj källsorteringen 
skall skötas i framtiden är idag inte bestämt. I Lofsdalens centrum 
finns idag en miljöstation för tidningar och förpackningar. 
Idag finns 3 sophanteringsställen som betjänar hela 
Uppvallenområdet. Dessa är belägna i nära anslutning till 
Uppvallvägen. Det översta ligger ca 300 meter söder om 
anslutningspunkten för tillfartsvägen till nya planområdet, den mittersta 
ca 1 km och den nedersta ca 2 km söder om tillfartsvägen. Dessa 
sophanteringsområden kan även nyttjas för nu aktuellt planområde 
och har tillräckligt utrymme för en fungerande sophantering, varför det 
i samrådsförslaget utlagda området för miljöstation utgår. 
Sopuppsamlingsplatsen betjänar idag ca 200 fastigheter. Tillgänglig 
yta för utökning finns vid de befintliga områdena om så skulle behövas.  
 

 

Brandskydd Närmaste brandvattenpost på det kommunala nätet är belägen ca 3 
km från planområdet. På Uppvallens samfällighetsförenings 
vattenledningsnät finns en spolpost i direkt anslutning till där 
tillfartsvägen till Fjällvyns planområde ansluter till Uppvallsvägen. I 
samband med att kommunen bygger ut nytt vattennät till området skall 
tillses att brandvattenposter anläggs enligt kommunens riktlinjer i de 
styrande dokumenten. Detaljerad utformning av byggnaderna med 
hänsyn till brandskyddskraven får prövas i samband med bygglov och 
tekniskt samråd.  

 

Administrativa  Följande administrativa bestämmelser har införts i planen: 
frågor  Kommunen är inte huvudman för den allmänna platsmarken inom 

planområdet. 
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga 
kraft. 

 

Konsekvenser av Planen innebär i huvudsak att ett fjällnära skogsområde tas i 
planens genom- anspråk för 85 nya permanent- och fritidstomter samt att en  
förande  spårcentral med tillhörande serviceanläggningar och 

vandrarhemsboende kan uppföras. 
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ORGANISATORISKA FRÅGOR 

Planprocessen Detaljplanen handläggs som normalt planförfarande. 
 

Tidplan Planarbetet bedrivs med målsättningen att planen kan antas under år 
2019. 

 

Genomförandetid Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga 
kraft. 

 

Ansvarsfördelning Kommunen är inte ansvarig för några anläggningar eller verksamheter 
inom planområdet med hänsyn till att det är ett fritidsområde och att 
det i angränsande planer är enskilt huvudmannaskap, med förvaltning 
genom gemensamhetsanläggningar. Ansvarig för genomförandet av 
detaljplanen är exploatören tillika ägaren till fastigheterna Lofsdalen 
26:1 samt 26:266.  

 

Avtal 

Exploateringsavtal Exploatören bekostar erforderlig breddning och förstärkning av den 
befintliga uppfartsvägen enligt upprättat avtal med 
samfällighetsföreningen. Exploatören ombesörjer och bekostar 
anläggandet av vägar i enlighet med planförslaget. Vägarna skall 
byggas i enlighet med styrande dokument för anläggande av enskilda 
vägar i Härjedalens kommun, daterat 2015-01-29. Exploatören 
ombesörjer omläggning av skidspår. 
Exploatören ansöker om och bekostar erforderliga förrättningar för 
avstyckning av tomter inom planområdet. Exploatören ansöker om och 
bekostar gemensamhetsanläggningar för vägar och naturmark och 
bildande av samfällighetsföreningar. Kommunen ansöker om och 
bekostar ledningsrätter för kommunens VA-anläggningar samt bygger 
ut vatten och spillvattenledningar. 
 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR 
 

Fastighetsbildning,  Så snart detaljplanen vunnit laga kraft kommer exploatören att ansöka 
om fastighetsbildning enligt planförslaget. 

 

Gemensamhets-  De befintliga gemensamhetsanläggningarna för Uppvallen  
anläggningar  (Lofsdalen ga:7, ga:9 och ga:10) bör i samband med att tomterna 

avstyckas ombildas så att lokalgatorna och naturmarken inom det nya 
planområdet ingår i samma gemensamhetsanläggningar.  
Eftersom kommunens policy är att samfällighetsföreningarna skall 
sköta sophanteringen inom sina områden skall gemensamhets-
anläggningen för sophanteringen (ga:9) omprövas i samband med att 
de nya tomterna inom planområdet avstyckas.  
I samband med ombildandet av gemensamhetsanläggningarna ga:7 
och ga:10 skall fastigheterna Lofsdalen 26:43 och 26:266 upplåta 
mark för vägar och tomtmark. 
Huvudmannen för genomförandet av planförslaget skall stå för 
lantmäterikostnaderna för ombildande av 
gemensamhetsanläggningarna.  



ANTAGANDEHANDLING                                             MB 2013-000546 

 

 Planbeskrivning antagande juli 2020 13(13) 

 

EKONOMISKA FRÅGOR 

Planekonomi Exploateringskostnaden för nybyggnad enligt planförslaget uppskattas 
till ca 300 miljoner kronor. 

TEKNISKA FRÅGOR 

Vatten och avlopp Planändringen föranleder en ökning av vattenförbrukningen och 
avloppsmängden.  

 

Grundkarta m.m. Grundkarta har upprättats av Mora Kartproduktion AB i juli 2013 
genom flygning med oktokopter på 150 m höjd. Fastighetsförteckning 
har upprättats av Metria. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Detaljplanen har upprättats av byggnadsingenjör Karl-Erik Sigfrids på 
uppdrag av Olov Näslund och i samråd med planchef Britt-Mari 
Nordstrand. 


