
 
 
UTLÅTANDE 2020-07-16 
DETALJPLAN FÖR Lofsdalen 26:1 m.fl. Fjällvyn 
Bostäder m.m.  
Lofsdalen, Härjedalens kommun, Jämtlands län  
Plan MB 2013-546, normalt planförfarande (2010:900) 
 
FÖRFARANDE  
Ärendet handläggs med normalt planförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 
uppdaterad till och med SFS 2014:902. Kompletta planhandlingar har sänts till kända sakägare 
enligt fastighetsförteckning samt till myndigheter och övriga boende som berörs. Planförslaget 
har varit ute på granskning under tiden 2019-06-12 – 2019-07-05 
 
INKOMNA SKRIVELSER UNDER GRANSKNING  
1.Skanova AB 
2.Länsstyrelsen 
3.Härjeåns 
4.Trafikverket 
5.Lantmäteriet  
6. Privatperson 1 
7. Privatperson 2 
8.Uppvallens samfällighetsförening 
 
BEMÖTANDE AV INKOMMNA SKRIVELSER 
 
1. Skanova AB 
Skanova har inget att erinra. 
 
Kommentar: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget till detaljplan. 
 
2.  Länsstyrelsen  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § plan- och bygglagen 
(2010:900) att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att prövas. 
 
Kommentar: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget till detaljplan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3. Härjeåns  
Det bör göras plats för en transformatorstation i södra delen av området enligt bifogad karta.   
 

 
 
Kommentar: Synpunkten föranleder ingen ändring av förlaget till detaljplan, ytterligare 
transformatorstation får placeras utanför planområdet.  
 
4. Trafikverket 
Bra att en trafikutredning har gjorts. Om anslutningen till väg 502 ska ändras så ska en ansökan 
skickas in till Trafikverket. Trafikverket har inga övriga synpunkter. 
Kommentar: Synpunkten föranleder ingen ändring av förslaget till detaljplan, anslutningen till 
väg 502 kommer ej att behandlas genom planförslaget. 
 
 
5. Lantmäteriet 
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras  
Upphävande av strandskydd Utformningen av det område där strandskyddsreglerna ska 
upphävas följer inte den vedertagna utformningen. En administrativ gräns saknas bland 
planbestämmelsernas gränsbeteckningar. Istället finns någon slags kombinerad variant bland de 
administrativa bestämmelserna som sedan anges i plankartan. Infoga en administrativ gräns 
bland gränsbeteckningarna under egenskapsgränsen. Ändra den administrativa bestämmelsen 
så den ser ut i stil med:  

 
 



Ta därefter bort de ”a” som finns i ändarna på den administrativa gränsen i plankartan. Dessa 
”a” placeras i den figur som skapas mellan den administrativa gränsen och 
användningsgränserna. Eftersom administrativa gränser och egenskapsgränser ligger på samma 
nivå i gränshierarkin flyter de administrativa bestämmelserna över egenskapsgränserna. 
Kommentar: Föranleder ingen ändring.  
  
Exploateringsavtal Enligt planbeskrivningen ska ett exploateringsavtal upprättas mellan 
kommunen och exploatören. Enligt PBL 4:33 3 st. ska ”dessa avtals huvudsakliga innehåll och 
konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana 
avtal” redovisas i planbeskrivningen.  
Kommentar: Föranleder ändring, huvudsakliga innehållet av exploateringsavtalet utvecklas i 
planbeskrivningen.  
 
Fastighetsbildning Stycket angående fastighetsbildning anger att det kommer att ske så snart 
planen vinner laga kraft. Det ger intrycket av att fastighetsbildningen kommer att ske per 
automatik.  Ingen fastighetsbildning kommer att ske så länge ingen ansöker om det. Vem ska 
göra det och vem ska bekosta detta? Stycket nedanför beskriver kortfattat hur 
anläggningsförrättningarna ska omprövas, men inget av detta nämns i fastighetsbildningsstycket.  
Kommentar: Föranleder ändring, avsnittet gällande fastighetsbildning utvecklas och det 
tydliggörs att exploatör ansöker om och bekostar förrättningen. 
 
Anläggningsförrättning. I stycket om gemensamhetsanläggningar anges det att Lofsdalen 26:43 
och 26:266 ska avstå mark för gemensamhetsanläggningarna. Sannolikt menas det att dessa ska 
upplåta mark, eftersom gemensamhetsanläggningar inte övertar äganderätten till markområden 
utan snarare ges en rätt att nyttja ett markområde.  
Kommentar: Föranleder ändring, texten korrigeras. 
 
Markreservat för allmännyttiga ledningar. Markreservat för allmännyttiga ledningar, ett s. k. u-
område är en administrativ bestämmelse och avgränsas på samma sätt som tidigare nämnt 
angående område där strandskyddet upphävs.  I denna plankarta avgränsas bestämmelsen med 
en egenskapsgräns, men eftersom administrativa bestämmelser ligger på samma nivå i 
gränshierarkin flyter bestämmelsen ut och gör t. ex. att hela O- och R-området belastas av 
markreservatet och inga byggnationer inom dessa områden ska tillåtas. Det är heller inte 
nödvändigt att både belägga ett område med en u-bestämmelse och prickmark. U-
bestämmelsen reglerar redan att området är reserverat för ledningar och att dessa ska kunna 
underhållas utan besvärande bebyggelse. 
Ta bort prickmarken på u-områdena och ersätt de befintliga egenskapsgränserna med 
administrativa gränser. Därefter flyttas u- bestämmelsen i planbestämmelserna ned från 
”Begränsningar av markens bebyggande” till ”Administrativa bestämmelser”. Därefter ska det 
anges i planbeskrivningen varför man avser att bilda markreservat för underjordiska ledningar. 
Är det en ledningsrätt som ska bildas och för vilket allmänt ändamål då? Vem ska söka och 
bekosta den åtgärden? 
Kommentar: Föranleder ingen ändring.  
 
Delar av planen som bör förbättras  
Huvudmannaskap Eftersom en detaljplan inte kan bestämma vad som gäller utanför 
planområdet, bör den administrativa bestämmelsen angående huvudmannaskap justeras. Den 
anger att kommunen inte är huvudman för angränsande allmänna platser. Det borde räcka med 



att beskriva att kommunen inte är huvudman för allmänna platser eller att det råder enskilt 
huvudmanskap för planområdet.  
Kommentar: Föranleder ändring, texten gällande huvudmannaskap utanför planområdet tas 
bort. 
 
Laghänvisning Det bör på plankartan framgå enligt vilken lagstiftning detaljplanen är upprättad 
och vilken version av lagen med dess sfs-nummer.  
Kommentar: Föranleder ändring, plankartan uppdateras. 
 
Delar av planen som skulle kunna förbättras   
Illustrationslinjerna saknas i planbeskrivning. Illustrationslinjerna som visar förslag till 
fastighetsindelning saknas i teckenförklaringen. Observera att dessa bör vara illustrerande linjer 
och inte vara bindande (fastighetsindelningsbestämmelser) för då krävs en prövning av reglerna 
enligt fastighetsbildningslagen bland annat. Dessa bör anges som illustrationslinjer eller förslag 
till fastighetsgränser efter de administrativa bestämmelserna i planbeskrivningen.  
Kommentar: Föranleder ändring, teckenförklaringen uppdateras på plankartan och 
illustrationen. 
 
6. Privatperson 1 
Rapport – Trafik (Mavacon Mark & VA Consult AB) föreslår att nödvändig breddning av vägen 
mellan Uppvalen och nya exploateringen bör göras i anslutning till det att ny spårcentral eller 
nytt vandrarhem tas i bruk.  
 Detta med anledning av att dessa byggnationer antas generera ökad tung trafik, exempelvis 
med bussar. Däremot anses det inte nödvändigt att bredda vägen under förutsättning att endast 
”en del” stugor byggs först, det vill säga innan vägen breddas.  
 Vi menar att detta är feltänkt. Rapporten berör överhuvudtaget inte den ökade tunga trafik som 
genereras av att det börjar byggas överhuvudtaget inom området. Det vill säga – även 
stugbebyggelse kommer att i byggskedet (markberedning, grävning, transporter, schaktning, 
tunga arbetsmaskiner, övriga leveranser, eventuell uppställning av byggbodar etc.) att generera 
en avsevärd mängd tung trafik.  Som ett exempel kan nämnas att en liten friggebod om endast 
15 kvadratmeter som byggs i timrat lösvirke (byggsats) oinredd väger minst 2 ton (2000 
kilogram)!  Därför menar vi att vägen bör breddas innan någon byggnation överhuvudtaget 
påbörjas. Skäl för detta är bland annat säkerhetsmässiga, då den tunga trafiken sannolikt medför 
minskad trafiksäkerhet såsom påtagliga svårigheter vid möten, ökad risk för dikeskörning, fara 
för fotgängare, barn, husdjur etc.  En annan aspekt är vägens bärighet som bör förstärkas i 
samband med breddning, innan byggande påbörjas, för att minska slitage, tjälskador, minska risk 
för dikeskörning etc.   
För en trafiksäker miljö och ett framgångsrikt byggande av det nya exploateringsområdet skulle 
vi, med anledning av ovan resonemang, se det som positivt, ja nödvändigt, att föreslagna 
åtgärder genomförs i ovan nämnda ordning.   
Kommentar: Föranleder inte ändring av planförslaget, dessa frågor regleras i 
exploateringsavtalet.  
 
7. Privatperson 2 
Det är förvånande men mest beklagligt att kommunen inte tagit tillfället i akt att bjuda in till en 
medborgardialog för att ta reda på om det fanns en möjlighet att kunna justera 
detaljplaneförslaget. En dialog är något som jag hela tiden efterfrågat men både 
fastighetsägaren och kommunen har avvisat mig och istället har planen blivit ett 
domstolsärende. Kommunen följer den inslagna linjen och återigen ser till att domstolsväsendet 



blir belastat med detta ärende. Att nu göra en granskning utan att justera någonting visar på 
brister i kommunens planeringsstrategi. Det finns alltså inga nya förutsättningar utan alla 
tidigare synpunkter från mig kvarstår. Naturligtvis kommer det att utvecklas i talan vid 
överklagandet. Det är dock märkligt att kommunen inte krävt fastighetsägaren och hans 
plankonsult att de åtminstone uppdaterat förslaget med tillkommande lagar och regler, t.ex. 45 
§ i Förordning (2018:1462) om producentansvar för förpackningar och 14 § i Förordning 
(2018:1463) om producentansvar för returpapper. Hållbar utveckling omfattar sociala, 
ekonomiska och ekologiska lösningar. Målet är att förbättra livsvillkoren för människor, djur och 
växter och att se till att inte försämra förutsättningarna för kommande generationer. Kommunen 
kan inte med de dokument som finns och framförallt med planbeskrivningen visa att man har en 
hållbar planeringsstrategi. Sociala hållbarheten kommer på skam när man planerar bort närhet 
till natur, lek och rekreation för de befintliga fastigheterna på Uppvallen.  Ekonomisk hållbarhet 
blir tillintetgjord genom att tillföra fritidsbostäder som varken ger fler invånare eller 
arbetstillfällen. Dessutom tillkommer kostnader för kringåtgärder som bara gynnar exploatören. 
Den ekologiska hållbarheten omintetgörs genom utglesning vilket ger ett klart dåligt utnyttjande 
av infrastruktur och tar värdefull natur- och friluftsmark (riksintresse MB 3 kap) i anspråk. En 
plan av denna storlek kräver bättre underlag än de som kommunen presenterar. Avsaknaden av 
planprogram och styrning via översiktsplanen, vars betydelse snabb borttogs via ett kommunalt 
beslut, ger vid handen att man inte vill kännas vid att det kan uppstå konsekvenser, inte bara för 
mig, utan för hela Lofsdalen och Härjedalen. Kommunen har ”satt sig i knät” på 
fastighetsägaren/exploatören och går hans ärende och glömt sitt uppdrag enligt plan- och 
bygglagen att värna om de allmänna intressena och ställa dessa mot 
fastighetsägaren/exploatören enskilda intresse om exploatering. 
 
Kommunen ska även ställa olika enskilda intressen mot varandra, dvs ge mig en förklaring till sitt 
agerande och varför den andre fastighetsägaren ska gynnas.  Miljön är det som kommer att mest 
ta stryk av planen. Att låta fastighetsägaren utnyttja ett grönstråk, som ägs av Uppvallens 
fastighetsägare gemensamt, för egna vinstintressen när man har egen mark som angränsar till 
exploateringsområdet visar på allvarlig brist på hänsyn till de befintliga bostäderna. De 
närboende, inklusive mig, får därigenom ljus-, luft- och ljudstörningar på en oacceptabel nivå. 
Det slår även sönder en vår ”gröna lunga” som är ovärderlig avseende rekreation, lekplats för 
barn och ett väl använt stråk att ta sig ut mot fjällvärlden vare sig det är med gång, cykel, skoter 
eller längdskidor. 
 
Stråket är inte enbart till för oss människor utan det är konstaterat att dessa passager är 
ovärderliga spridningsstråk för den biologiska mångfalden. Det är inte bara renarna som 
använder den utan all växt- och djurliv är beroende av detta stråk. Det är ju t.o.m. så att 
strandskyddet återinträder och därmed måste även de limnologiska värdena utredas. 
Genomförandet är ytterst tveksamt beskrivet eller i princip inte alls. Ett exploateringsavtal finns 
som reglerar förehavandena mellan exploatören och kommunen.  Flera 
gemensamhetsanläggningar berörs, GA:7, GA:8, GA:9 ochGA:10 men i vilken utsträckning och på 
vilket sätt framgår inte. Det saknas beskrivningar att vissa måste upphävas och andra upphävas 
och sedan återbildas. Det framgår inte heller huruvida områdena i planen ska anslutas till de 
befintliga gemensamhetsanläggningar och därmed ingå i vår samfällighetsförening. Eller om de 
bildar egna inom planen och hur de ska ha för relation till Uppvallens befintliga. En stor fråga är 
väganslutningen och vem som bekostar ombyggnationen när de 26 första fritidshusen är byggda. 
Kommer kommunens byggnadsnämnd säga nej till det 27:e om korsningen inte är ombyggd. 



Skulle inte tro det! Vems blir då ansvaret? Juridiskt kan det åligga Uppvallens 
samfällighetsförening som markägare, eller? 

Bristerna i kostnadsfördelningsredovisningen är så allvarliga att det kan komma att kosta 
samfällighetsdelägare höga avgifter i framtiden. Stor osäkerhet om fastighetsgränserna finns och 
varken i grundkartan eller i registerkartan finns några inmätta gränspunkter angivna. 
Detaljplanen påverkas inte om gränsen visar sig ha ett annat läge. Risken är att en del av 
kvartersmarken ligger på samfällighetens fastighet eller att det blir en remsa mellan den 
planlagda marken och fram till fastighetsgränsen. Då gränsen är osäker är det lämpligt utreda 
gränsen och det krävs en fastighetsbestämning för att bestämma dess exakta läge. När gränsens 
läge är klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge göras. 
Sålunda kan vägen hamna flertalet meter närmare min fastighetsgräns än vad kartan utvisar.  

 
Trots att kommunen inte vill ha en dialog vill jag ta tillfället i akt att i detta skede framföra de 
synpunkter som jag anser vi borde diskutera och hitta en lösning på, åtminstone för att inte 
åsamka samhället mer kostnader via ett domstolsförfarande, se bifogad illustrerad karta med 
synpunkter. (Kartan utgår från planunderlaget) 



 
 
Kommentar: Medborgardialog har skett inför antagandet av planen i Kommunfullmäktige 2017-
10-02. Beslutet att anta planen blev därefter upphävd av Mark- och miljööverdomstolen 2019-
03-11 till följd av att granskningsutlåtandet inte varit utskickat på rätt sätt innan antagandet. 
Syftet med den nu genomförda granskningen är att göra ett omtag inför ett nytt antagande i 
Kommunfullmäktige. Det har därför inte tillkommit något i ärendet som föranleder ytterligare 
medborgardialog. 

Kommunfullmäktige har beviljat planläggningstillstånd och också antagit planen, trots att 
planområdet ligger utanför den fördjupade översiktsplanen (FÖP). Anledningen till detta är 
intresset av att tillskapa en möjlighet att göra ett område där exploateringen sker med kvalité, 
låg visuell påverkan på omgivningen och med största hänsyn taget till befintlig topografi. 
Bedömningen är att detta bättre låter sig göras i den mer kuperade terräng som befinner sig 
utanför FÖP, än i det öppna och flacka läge som är möjliggjort inom FÖP. Det är kommunens 
ståndpunkt att det allmänna intresset att utveckla god bebyggd miljö med exploateringskvalité 
som tydlig faktor i detta fall väger tyngre än det enskilda intresset att bibehålla helt obruten 
tillgång till fjället. Det är kommunens bedömning att tillgången till fjället och därmed förknippad 



rekreation fortfarande är möjlig i planen. Den totala påverkan på fjället och tillgången därtill får 
därför anses överkomlig. 

Ett avtal har 2017-05-02 träffats mellan exploatören och Uppvallens samfällighetsförening 
rörande upprustning och breddning av vägen. Övriga genomförandefrågor löses i den förrättning 
som söks av exploatören när planen vunnit laga kraft, i enlighet med befintligt exploateringsavtal 
mellan kommunen och exploatören. 

Fastighetsgränserna är, enligt uppgift, inlagda utifrån inmätta gränspunkter enligt vedertagen 
metod. 

Synpunkterna föranleder inga ändringar 

 
  
8. Uppvallens Samfällighetsförening  
Samfälligheten har 20170108 yttrat sej över detaljplan för Fjällvyn (reviderad okt 2016). Något 
nytt i sak har efter detta inte tillkommit varför samfälligheten hänvisar till sitt tidigare yttrande. 
Vad gäller upprustning av Uppvallsvägen hänvisar samfälligheten till det avtal som träffades 
mellan Samfälligheten och Noen Förvaltnings AB/Olov Näslund 20170404 som resultat av det 
möte som hölls mellan Härjedalens kommun/Olov Näslund/Samfälligheten feb 2017. 
Kommentar: Föranleder ingen ändring av planförslaget. 
 
 
 
2020-07-16 

Lars-Gunnar Nordlander 
Vice ordförande i Kommunstyrelsen 


