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1 INLEDNING 

Bakgrund 
Lofsdalen är en attraktiv turistort för både vinter- och sommarturism. 
Turistattraktionerna utgörs i huvudsak av alpin skidåkning, turskidåkning, 
skoteråkning, fjällvandring och fiske. Samhällsservicen är koncentrerad till Lofsdalens 
centrum, som har ca 150 fast boende.  
Planförslaget är i fösta hand ett led i satsningen på turskidåkning och skoteråkning och 
planförslaget har utformats med hänsyn till detta så att skoter- och turskidåkning kan 
ske direkt från samtliga tomer ut i naturen och angränsade skidspår och skoterleder. På 
sikt är även tanken att området genom nya liftar och nerfarter kan anslutas till det 
befintliga liftsystemet vid Hoverken. För att skapa bästa goda möjligheter för 
längdskidåkning planeras en spårcentral att anläggas i områdets sydvästra del. 

Syfte 
Detaljplanens syfte är att skapa möjlighet för 85 nya tomter för permanent- och 
fritidsbebyggelse, motsvarande ca 500 bäddar, på ett område nordväst om och i direkt 
anslutning till Uppvallens befintliga fritidshusområde. Vidare planeras för en 
spårcentral för längdskidåkning med parkeringar och ett område för 
Hotell/Vandrarhem inrymmande ca 200 bäddar. 
 
För att kunna bevara områdets karaktär och vegetation i största möjliga omfattning har 
ambitionen varit att redovisa stora tomter med en areal mellan 1500 till 3000 kvm där 
mer än hälften av tomterna har en areal som överstiger 1800 kvm. Genom 
planläggningen är avsikten att möta efterfrågan på turistbäddar och därmed skapa 
underlag för den befintliga servicen i Lofsdalen. 
Planen innebär en ändring av dagens markanvändning och planområdet är av 
riksintresse för rörligt friluftsliv enligt MB 3 kap. 6§, Fjällvärlden från Transtrandsfjällen 
till Treriksröset enligt MB 4 kap. 1§ samt berör enligt Länsstyrelsen riksintresset för 
rennäringen enligt MB 3 kap. 5§. Detta tillsammans med risker i samband med 
hantering av vatten, avlopp och dagvatten utgör anledningen till att Länsstyrelsen i 
planprogramskedet bedömt att planens genomförande medför sådan betydande 
miljöpåverkan att en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska upprättas enligt 
MB 6 kap. 11§. Denna MKB skall utgöra grund för planarbetet. 
 
Syftet med MKB: n är att ge möjlighet till en samlad bedömning av hur planen kan 
påverka miljön och människors hälsa och därmed integrera miljöaspekter i planen. 
Detta sker genom en bedömning av både negativa och positiva effekter som planen kan 
tänkas medföra i jämförelse med ett nollalternativ. Med nollalternativ menas den 
situation som uppkommer om planen inte genomförs. Där det är möjligt beskrivs även 
åtgärder som kan undvikas eller minskas för att begränsa negativ miljöpåverkan. 

Avgränsning av MKB 
Denna miljökonsekvensbeskrivning(MKB) begränsas till det område som behandlas i 
detaljplanen. I enlighet med MB 6 kap. 7§ redovisar miljökonsekvensbeskrivningen de 
uppgifter som krävs för att bedöma den huvudsakliga inverkan på människors hälsa, 
miljön och hushållning med naturresurser. Det innebär att konsekvenser av liten 
betydelse utelämnas eller behandlas översiktligt.  
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De intresseområden som behandlats i denna miljökonsekvensbeskrivning är 
markförhållanden, landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, friluftsliv, skogsbruk 
rennäring, hushållning med naturresurser samt störning och påverkan i samband med 
utbyggnaden. 

MKB- genomförande 
Upprättandet av detaljplanen och dess miljökonsekvenser har utförts parallellt. 
Karl-Erik Sigfrids har utrett planens miljökonsekvenser och upprättat MKB. 

Områdesbeskrivning 
Planområdet är beläget c:a 3,5 km nordväst om Lofsdalens samhälle. Lofsdalen ligger i 
sydvästra hörnet av Härjedalens kommun, som till ytan är landets femte största 
kommun med endast ca 11 000 invånare.  
Området ligger i en flack sluttning mot Kvarnån i väster, belägen på ca 710- 810 m.ö.h 
och präglas av en fjällmiljö på gränsen mellan lågalpin hed och fjällskog.  

Miljöbedömning 
Planen innebär att ett tidigare obebyggt fjällområde tas i anspråk för exploatering av ett 
nytt område för permanent- och fritidsbebyggelse. Planen grundas på en 
naturvärdesinventering och är utformad så att områden med identifierade höga 
naturvärden lämnas opåverkade, med vissa oundvikliga undantag, där istället 
åtgärdskompensationer föreslås. 
 
Projektet kommer att innebära ingrepp i naturmiljön genom att schaktarbeten kommer 
att utföras och viss fjällnära skog kommer att avverkas. Förutsättningarna för fauna och 
flora kommer även att förändras. Genom planområdets flacka karaktär bedöms 
skaderiskerna för sedimenttransport, erosion och ytvattenavrinning som små. 
Miljökonsekvenserna för flora, fauna, landskapsbild och boendemiljön bedöms som små 
till måttliga för projektet. 
Det finns måttliga fynd av känslig flora inom området och vid planeringen har hänsyn 
tagits till de enstaka fall av rödlistade arter som påträffats vid naturvärdes-
inventeringen. Återetablering av växter kommer att ske omedelbart i samband med 
grävningsarbetena. Detta minskar riskerna för erosion och underlättar framförallt 
ytvattennedträngningen i marken. 
Exploatören skall under utbyggnadstiden iaktta de åtgärdsförslag som angivits i denna 
MKB och upprätta en kontrollplan där de viktigaste miljöaspekterna följ upp och 
kontrolleras under byggnadstiden. 

Omfattning 
Planen omfattar ca 30 ha. 

Samråd 
Olov Näslund har 2013-10-7ansökt om planbesked för aktuell detaljplan. 
Myndighetsnämnden har 2013-12-12 beviljat sökt planbesked med vissa i beslutet 
angivna förutsättningar. I beslut 2014-06-18 har Miljö- och byggnämnden tillåtit 
sökanden att fortsätta planarbetet genom att upprätta ett planprogram. 2015-01-29 har 
Miljö och byggnämnden godkänt upprättat planprogram för samråd. Vid samrådet har 
Länsstyrelsen gjort bedömningen att genomförandet av detaljplanen kan medföra 
betydande miljöpåverkan, varför en miljökonsekvensbeskrivning skall upprättas och 
åtfölja detaljplanen. Under samrådet har ytterligare 9 skrivelser inkommit. Samtliga 
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skrivelser har kommenterats i en samrådsredogörelse daterad 2015-09-10. De 
synpunkter som kommit in under samrådet har utgjort underlag för det fortsatta 
planarbetet. 
I början av januari 2014 hölls ett informellt möte där fritidshusägarna i övre Uppvallen 
bjöds in genom att skyltar sattes upp i området. Till detta möte kom ca 60-70 personer. 
Dessutom har två informella möten hållits med styrelsen för Uppvallens 
samfällighetsförening. 
Detaljplanen har varit föremål för samråd enligt PBL under tiden 2016-05-04 – 2016-
06-03. Efter samrådstiden har planförslaget reviderats i enlighet med den 
samrådsredogörelse, daterad 2016-08-22,som upprättats efter samrådstidens utgång. 

2 PLANFÖRSLAG 

Bebyggelse 
Området skall bebyggas med enskilda fritidshus och permanentbostäder med en 
omfattning av 85 tomter. Bebyggelsen hålls ihop kvartersvis och tomterna är i 
storleksordningen 1500 till 3000 kvm. De övre tomtraderna får uppföras i högst en 
våning för att undvika bebyggelse som sticker ovanför fjällets horisont och därmed 
påverka landskapsbilden negativt. 
De flesta tomterna har en vacker utsikt mot söder eller sydväst. Vid lokaliseringen av 
tomterna har hänsyn tagits dels till de känsliga områden som utpekats i 
naturvärdesinventeringen och dels till att tomterna placerats på mark som har goda 
grundläggningsförhållanden. Vidare har samtliga tomter minst en sida mot naturmark 
för underlätta för de boende att ta sig direkt ut i angränsande skidspår och skoterleder 
utan att behöva använda vägnätet. 
Spårcentralen är belägen i skogsmarken i områdets sydvästra del är läget valt för att ge 
ett skyddat läge för vind och därmed underlätta möjligheterna till en bra spårhållning. 
Området för Hotell/Vandrarhem som är inplanerat i nära anslutning till spårcentralen 
föreslå få en total byggrätt på 3000 kvm byggnadsarea i 2 våningar i form av 
suterränghus för bästa anpassning till markformationen. 

Gator, trafik och vägar 
Området kommer att förses med en ny tillfartsväg som ansluter och trafikmatas från den 
befintliga Uppvallsvägen söder om planområdet. Tillfartsvägen löper genom hela 
planområdet anslutande till flertalet stickvägar som trafikförsörjer bostadskvarteren. 
Dessa stickvägar är utformade med vänd zon eller på så sätt att rundkörning möjliggörs. 
 
Vägarna inom planområdet har förlagt på ett så terräng anpassat sätt som möjligt och 
markförlagda ledningar skall läggas ner samtidigt som vägarna byggs och så att 
återställning kan ske direkt efter att vägar och ledningar byggts. Nya vägar inom 
planområdet skall utföras enligt de särskilda anvisningar som framgår av ”Styrande 
dokument för vägar och VA”, som upprättats av Härjedalens kommun och antagits av 
Miljö- och byggnämnden. Vägar och parkeringsplatser inom området kommer inte att 
asfaltbeläggas utan endast grusvägar och grusade ytor kommer att anläggas. 
En av stickvägarna passerar genom ett område som klassats som nyckelbiotop i 
naturvärdesinventeringen (område 3 i naturvärdesinventeringen). Denna lokalgata har 
förlagts nedanför det öppna källflödet för att därmed begränsa eventuell påverkan på de 
nyckelbiotoper som finns inom området. I samband med byggandet av vägen och VA-
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ledningarna skall tillses att källflödet inte grumlas ner mer än nödvändigt genom att 
halvtrumma läggs ner och att halm och fiber duk läggs ner i samband med 
grävningsarbetena. Anmälan skall göras till Länsstyrelsen innan vägen anläggs och 
vägtrumma läggs ner. Det bör nämnas att källflödet är ca en halvmeter brett vid själva 
vägövergången, så det bör vara ganska enkelt att tillse att källflödet inte alls påverkas. 
Vidare kan nämnas att övergången är vald för att man skall få självfall på 
avloppsledningarna från berört område. Ett alternativt läge av lokalgatan skulle 
innebära att ytterligare en pumpstation måste anläggas, vilket är negativt ur 
miljösynpunkt. 
Vid anläggande av vägar och diken kan det även där bli aktuellt med att halmbalar läggs 
ut i dikena för att begränsa sedimenttransporten. 
En parkeringsplats har redovisats i planen för att möjliggöra för stugägare och 
dagsturister att på enklaste sätt ta sig ut på såväl skidspår som skoter- och 
vandringsleder. 
Efter samrådet har planhandlingarna kompletterats med en trafikutredning som belyser 
konsekvenserna för den befintliga Uppvallsvägen. Slutsatsen i denna ära att den övre 
delen av Uppvallsvägen skall breddas när exploateringen inom det nya planområdet nått 
en viss storlek för att därmed klara den ökade trafikbelastningen på vägen. 

Vatten och avlopp 
I programhandlingarna har 3 olika alternativ redovisats för vattenfrågans lösning. Här 
måste kommunen så fort som möjligt bestämma vilken lösning man föredrar och hur 
den skall finansieras. 
När det gäller avloppsfrågan skall anslutning ske till det kommunala avloppsnätet med 
reningsverk nere i Lofsdalens samhälle.  
Anläggningar för VA anläggs enligt kommunens styrande dokument och länsstyrelsens 
anvisningar. Till planen bifogas en översiktlig VA-karta, som visar utbyggnadsprinciper 
och lämpliga ledningssträckningar för avlopp inom planområdet och fram till 
kommunens anslutningspunkter. Samtliga tomter kan anslutas med självfallsledningar. 
Efter samrådstiden har kommunen bestämt att hela planområdet skall anslutas till nytt 
kommunalt vattenledningsnät. 

Dagvatten 
Inga dagvattenledningar kommer att anläggas utan dagvatten skall infiltreras inom 
området. Planområdet sluttar svagt mot sydväst vilket är positivt för att lösa 
markinfiltration och undvika erosion. Hårdgjorda ytor skall utföras 
vattengenomsläppliga och inga markytor kommer att asfaltbeläggas. Det är speciellt 
viktigt att undvika att dagvatten avleds mot de i naturvärdesinventeringen utpekade 
källflödena (område 2 och 3). Dagvattnet skall i första hand tas om hand på den aktuella 
tomten. Vägdiken skall anläggas grunt (s. k ”svackdiken”)och vegetation tillåtas 
etableras i dem för att underlätta infiltration direkt i dikena.  

Brandvatten 
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 vatten nät till området 
skall tillses att brandvattenposter anläggs enligt kommunens riktlinjer i de styrande 
dokumenten.  
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Avfall 
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. Översta ligger c 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. 

Energi och el 
Elförsörjningen inom den intilliggande bebyggelsen är f.n. undermålig och måste 
förstärkas. Vid transformatorn, som är belägen ca 1 km söder om planområdet finns 
dock tillräckligt med kraft så att en ny elledning kan dras upp till planområdet och 
angränsande befintlig bebyggelse. Ledningsnät kommer att utformas som markförlagd 
kabel som läggs i anslutning till vägnätet och arbetet utförs i samband med att vägar och 
VA byggs ut. Två områden för transformatorstationer har lagt ut i planförslaget. 
Elleverantör är Härjeåns Elnät AB 
Till det nya planområdet kommer fiber att dras för att möjliggöra tele- och 
dataanslutningar för samtliga nya tomter. 

3 ALTERNATIV 

Alternativa lokaliseringar 
Området är större än vad som redovisas i översiktsplanen. I samband med 

detaljprojekteringen av detaljplanen har gjorts den bedömningen att det är bättra att 

utnyttja ett större område och därmed kunna göra större tomter och bättre kunna ta 

hänsyn till miljökvalitéerna som finns inom området och lämna större områden kvar 

som naturmark. Området har avgränsats mot norr på ett naturligt sätt som gör att 

bebyggelsen inte förläggs upp på markområden som har gles och låg vegetation. 

Föreslaget område för ny permanent- och fritidsbebyggelse utgör en naturlig 
komplettering intill ett befintligt redan utbyggt fritidsområde. I ett tidigare skede har ett 
område öster om Uppvallens fritidsområde undersökts för exploatering, varvid man 
konstaterat att det nu valda området har bättre markförhållande och en betydligt bättre 
natur och ger därmed möjlighet till att skapa en bättre boendemiljö. Valet av 
exploateringsområde har även styrts av markägarens intresse och förutsättningar för att 
genomföra exploateringen. 
Kommunens ställningstagande till att tidigarelägga utbyggnaden av aktuellt område har 
till stor del styrts av detta faktum samt att exploateringen ur ekonomisk synpunkt kan 
möjliggöra en sammankoppling av vattenledningssystemet från Hoverken till Uppvallen 
och därmed få en rundmatning av vattenförsörjningen och dessutom kunna utnyttja 
redan anlagda hög reservoarer vid Hoverken. Alternativen till lokalisering får därmed 
anses genomförd. 

Nollalternativ 
Nollalternativet innebar att området inte planläggs för permanent- och 
fritidsbebyggelse. Området kommer då fortsatta att vara ett fjällnära område, som 
kommer att nyttjas för skotertrafik, skidåkning och vandringsområde för i första hand 
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de som idag har sina fritidshus i övre Uppvallen. En flyttled för renar som redovisas i 
länsstyrelsens register löper strax norr om planområdet. 
For skogsbruket kommer nollalternativet inte att innebära några förändringar då den 
glesa skogen är fjällnära och underkastad speciella restriktioner. 
 
Om ingen utbyggnad sker kommer utvecklingen i Lofsdalen att begränsas, vilket är 
negativt för turismnäringen i Lofsdalen och kommunen i stort.  
 
Nollalternativet konsekvensbeskrivs mer i detalj under rubriken 5. MILJO-
KONSEKVENSER OCH ATGARDER samt 6. RISKER. 

4 FÖRUTSÄTTNINGAR 

Planer och områdesskydd 
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. 
 
Den i detaljplanen utlagda markanvändningen bedöms stämma överens med 
riksintresset för turism och friluftsliv. 
 
Vidare kan exploateringen enligt länsstyrelsens bedömning komma i konflikt med en 
eventuell framtida utökning av riksintresset för rennäringen enligt MB 3 kap. 5 §.  
 
Översiktsplan för Lofsdalen-Glöteområdet 
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.  
 
Vid planarbetet har kunnat konstateras att den övre delen av planområdet, som ligger 
utanför det området som redovisas i översiktsplanen inte har något högre naturvärde än 
det område som redovisas i översiktsplanen då vegetation och markförhållandena är 
likartade, vilket även framgår av naturvärdesinventeringen. Det övre området har heller 
inget högre värde för det rörliga friluftslivet då det i första hand är det öppna fjället 
ovanför hela planområdet som lockar till vandring och skoteråkande. 
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I den fördjupade översiktsplanen for Lofsdalen-Glöteområdet upprättad i mars 2012 är 
en flytt led av riksintresse för rennäringen belägen ca 0,5 km från planområdets 
nordöstra hörn. I samrådshandling 2013 har Sametinget redovisat en utökning av 
anspråket på riksintresset för rennäringen. Enligt det nya anspråket på riksintresse är 
den norra delen av planområdet belägen innanför det nya anspråket. Någon definitiv 
gräns för riksintresset för rennäringen har ännu inte fastställts av Sametinget. 
Planområdet utgör enskilt ägd mark vilket innebar att den omfattas av Hovrättens dom 
rörande rätten till vinterbete, något avtal mellan markägare och samebyn är inte 
upprättat. 
 
Ett utökat antal bäddar i området kommer att generera fler gäster som rör sig i området 
både sommar och vinter, vilket kan leda till ökade störningar för rennäringen under 
vinterhalvåret. Turisterna bedöms dock i huvudsak hålla sig till de etablerade allmänna 
lederna som redan nyttjas flitigt eller vara inriktade på besök vid etablerade besöksmål. 
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 samlad bedömning av förslaget till exploatering är att intrånget inte medför avsevärd 
olägenhet för riksintressena.  
 
Planprogram för exploateringen 
Ett planprogram har upprättats i januari 2015 och varit föremål för samråd. 
Planprogrammets huvudsakliga syfte var att med hänvisning till miljö- och 
byggnämndens beslut 2014-06-18 att ytterligare utreda konsekvenserna av att det i 
översiktsplanen 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 redovisats 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. 

Strandskydd 
Inom planområdets nordvästra del finns ett mindre vattendrag som omfattas av strandskydd. 
Strandskyddet föreslås upphävas inom den kvarters- och lokalgatumark, som är belägen 

närmare än 100 meter från bäcken. Skälen till upphävandet framgår i planbeskrivningen. 

Markanvändning 
Skogsbruk 
Något skogsbruk av nämnvärd omfattning förekommer inte inom planområdet. 
 
Friluftsliv 
Hela planområdet har ett visst naturvärde och utnyttjas i viss utsträckning som 
strövområde och skotertrafik i huvudsak av stugägare i Uppvallen. Vid det påbörjade 
planarbetet har kunnat konstateras att det övre området, som ligger utanför det 
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området som redovisas i översiktsplanen inte har något högre naturvärde än det 
område som redovisas i översiktsplanen då vegetation och markförhållandena är 
likartade, vilket även framgår av naturvärdesinventeringen. Det övre området har heller 
inget högre värde för det rörliga friluftslivet då det i första hand är det öppna fjället 
ovanför hela planområdet som lockar till vandring och skoteråkande.  
Det rörliga friluftslivet inom det nya planområdet kommer i någon mån att begränsas då 
tomter avstyckas och blir privat mark. Genom att befintliga skoter- och vandringsleder 
flyttas och anpassas till planförslaget blir påverkan på det rörliga friluftslivet begränsat. 
I områdets sydvästra del planeras en ny spårcentral för längdåkning. Området är beläget 
i en sänka och därmed skyddat för vind och därmed mer snösäkert har goda 
förutsättningar för att bli ett mycket attraktivt skidområde för längdåkare. 
Spårcentralen kommer att skapa möjlighet för längdåkare att förutom elljusspåret även 
kunna använda både Hoverkspåret och Pettersonspåret.  
 
Planförslaget innebär en viss begränsning för det rörliga friluftslivet samtidigt som det 
skapar möjlighet för fler människor att utöva utomhusaktiviteter i nära anslutning till 
boendet.  
 
Trafik 
Planområdet ansluts till den befintliga enskilda vägen Uppvallsvägen och vidare mot 
allmänna länsvägen 502 nere i Lofsdalens by. Med anledning av de synpunkter som 
framkommit under samrådstiden för planförslaget 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. 

Geotekniska förhållanden 
Området ligger enligt SGU på berggrund av bl. a. skiffer. Berggrunden i området utgörs 
av den undre skollan och bergarten är till större del Vemdalskvartsit. Underlaget är 
morän av mäktigt djup. 
 

Naturmiljö 
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/kråkbärs typ 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 ved fångst. 
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.  
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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 
plankartan för att uppmärksamma värdet av dessa områden. 
Exploateringen kommer att påverka naturmiljön, men genom de planeringsåtgärder 
som vidtagits kommer påverkan på naturmiljön att starkt begränsas och kan därmed 
anses godtagbar. 

Kulturmiljö 
Området saknar spår av annan påverkan än skogsbruk men indirekt kan antas viss 
slåtterverksamhet genom närheten till den gamla fäboden. Området är även sedan lång 
tid präglad av mer eller mindre hårt renbete. 
Inga noteringar finns i berörda myndigheters offentliga databaser på forn- eller 
kulturlämningar. 

Landskapsbild 
Då markområdet utgörs av en svag sluttning kommer exploateringen att endast i ringa 
omfattning påverka landskapsbilden. Bebyggelsen på det övre området kommer 
norrifrån (från fjällsidan) inte att sticka upp ovanför horisonten och kommer på ett 
naturligt sätt att smälta in i landskapsbilden. På de översta tomtraderna tillåts enbart 
envåningshus för att undvika att bebyggelsen sticker ovanför horisonten. Viss 
vegetation finns även ovanför planområdet. 
I samband med det fördjupade arbetet med detaljplanen har konstaterats att södra och 
västra delen av området som utlagts i den fördjupade översiktsplanen för Lofsdalen 
Glöteområdet 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 
förlagt på mark som ur grundläggningssynpunkt är lämplig för bebyggelse samtidigt 
som hänsyn tagits till den naturvärdesinventering som utförts. I den upprättade 
planskissen har tomterna i regel fått en storlek på mellan 1500 till 3000 kvm. Mer än 
hälften av tomterna har en areal som överstiger 1800 kvm. 
 
Exploateringen kommer att påverka landskapsbilden, men genom de åtgärder som 
vidtagits i samband med planarbetet blir påverkan på landskapsbilden marginell. 

Turism 
Turismen är den näring som ökar mest i omsättning i Lofsdalen. Det är främst 
vinterturismen som är stark. Fjällområdena erbjuder dock även aktiviteter på 
sommaren. 
I destinationen Lofsdalen finns idag ca 10 000 bäddar varav 3 000 bäddar utgör 
kommersiella bäddar (här ingår ett flertal enskilda fritidshus som regelbundet hyrs ut). I 
området finns drygt 1 000 fritidshus. 2009 var antalet gästnätter 178 600. 
I Lofsdalen bor ca 150 personer bofasta och i centrum finns matbutik, en obemannad 
mack, 6 matställen och boende både i kommersiell och privat form. 
Destinationens turistiska profil är närhet till allt, lätt att hitta varandra samt en liten 
sammanhållen bykärna. Området är familjärt, barnvänligt, lugnt och säkert. I området 
finns bra utförsåkning i kombination med längdskidåkning i preparerade spår samt 
olika turleder på fjället. Området är skotervänligt med ett väl utbyggt skoterledsystem. 
Området erbjuder både hög zon och låg zon med två klimat. 
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Kombinationen/mixen bra utförsåkning, tur- och skoteråkning samt tillgång till ett 
attraktivt fiske och omfattande omkringliggande orörda fjällområden, bildar 
sammantaget en attraktiv profil för Lofsdalenområdet. 
Aktuell exploatering sammanfaller väl med kommunens turistiska profil med särskild 
inriktning på turskidåkning, skoteråkning och fjällvandring. 

5 MILJÖKONSEKVENSER OCH FÖRSLAG TILL ÅTGÄRDER 
Vid bedömningen av miljökonsekvenser har planförslagets utformning förutsatts. 
Skadeförebyggande och skadebegränsande åtgärder presenteras under aktuella 
intresseområden. Miljökonsekvenserna är bedömda utifrån att dessa åtgärder 
genomförs. 

Markanvändning 
I samband med exploateringen kommer schaktning att ske för vägar, ledningar, 
parkeringar och grundläggning av nya byggnader. Med hänsyn till områdets flacka 
markförhållanden och goda grundläggningsförhållandena riskerna för ras och skred i 
stort sett obefintliga. Området har glest med skog så avverkning av skog kommer att 
vara måttlig och enbart sådana träd som är belägna i gatumarken och där byggnader 
skall placeras skall tas ner. 
Avverkning och schaktning medför förändring av avrinningen av dagvattnet. Myrarna 
och framförallt de utpekade kallkällflödena inom området måste skyddas från sediment, 
slam och dränering för att behålla sina naturliga habitat i möjligaste mån.  
Geotekniska förhållanden i området är redovisade. 
Skotrar får enligt terrängkörningslagen inte framföras på barmark eller på snötäckt 
mark där det är uppenbart att det inte finns risk för skador på mark eller skog. Därför 
ska skoterkörning inte ge skador på marken. 
 
Åtgärder 
Det är av stor vikt att miljön i störta möjlig utsträckning bibehålls inom planområdet. I 
fjällterräng är växtlighetsförmågan låg och naturmiljön speciell. Ingen bebyggelse 
kommer att ske inom områden betecknade NATUR. Myrmarken och de utpekade 
kallkällflödena är lämnade helt utanför tomtmark och NATUR-områden ska i princip 
lämnas orörda. Under exploateringsfasen med etableringar och framdragning av vägar 
och ledningar, avses påverkan av marken ske så varsamt som möjligt. Direkt efter 
framdragandet av vägar och ledningar samt grundläggning för byggnader skall 
återställning ske av marken och slänter och skärningar ska anpassas till omgivande 
mark. Vägslänter och liknande ytor ska återställas med tillvaratagna humuslager som 
tagits bort i samband med schaktarbetena.  
Det är viktigt att grundvattennivån och vattenkvalitén i området bibehålls för djur och 
växter. Avvattning av området bör därför undvikas för att behålla den naturliga miljön. 
Myrarna är belägna inom NATUR-områdena, förutom ett ställe där en väg och ledningar 
kommer att passera. Övergången är väl vald med hänsyn till befintligt kallkällflöde. 
Dagvatten inom kvartersmark omhändertas lokalt. Avledande av gemensamt dagvatten 
från vägar och planer etc. studeras i detaljprojekteringen. Grundprincipen är att fördela 
vattnet från vägdiken ut på naturmarken utan att därmed föra slam och sediment ut på 
naturmarken. Därmed kan den befintliga vattentillförseln så långt som möjligt bevaras 
inom området. Vägdiken skall anläggas grunt (s. k ”svackdiken”)och vegetation tillåtas 
etableras i dem för att underlätta infiltration direkt i dikena.  
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VA-ledningar har vid planeringen i största möjliga utsträckning förlagts efter planerade 
nya vägar för att därmed undvika ingrepp i naturmarken.  
Ovanstående riktlinjer skall utgöra underlag för mark, väg- och ledningsprojektering. 
Nedskräpning inom området skall undvikas. Detta gäller framför allt under 
utbyggnadstiden för att området hela tiden skall kännas attraktivt att bo och vistas i. 

 
Ett bra exempel på hur man skall återställa marken efter byggnation. 
 
Nollalternativ 
Marken kommer att vara bevuxen som idag och nederbörden kommer att infiltreras 
lokalt. Skotertrafik kommer att förekomma och skidturåkning och vandringsleder 
kommer att fortsättningsvis nyttjas av framförallt boende inom Uppvallen-området. 

Hälsa och säkerhet 
Trafik 
Trafiken i området omfattar transporter till och från bebyggelsen samt skotertrafik. 
Trafik till planområdet sker från länsväg 502 via Uppvallvägen och vidare in till 
planområdet via en ny tillfartsväg. Den nya tillfartsvägens läge har valts för att i största 
möjliga utsträckning undvika störningar för den befintliga fritidsbebyggelsen vid 
Uppvallen. Läget överensstämmer även med det förslag som redovisas i den fördjupade 
översiktsplanen för Lofsdalen-Glöteområdet. Inom planområdet har utlagts en 
huvudväg med stickvägar in mot flera bebyggelsekvarter. Mot huvudvägen finns inga 
utfarter från tomter. 
I utbyggnadsskedet kommer tunga fordon transportera material till planområdet. 
Störning från tillkommande trafik för befintlig bebyggelse bedöms som marginell. 
 
Åtgärder 
Vid utförandet av vägar skall kommunens ”Styrande dokument för byggande av enskilda 
vägar inom Härjedalens kommun” följas. 
Gatuområdet är tilltaget så att det skall kunna inrymma vändplaner, slänter och diken. 
 
Med anledning av den trafikutredning som tagits fram efter samrådstiden kommer vissa 
förbättringsarbeten att behöva vidtas på den befintliga Uppvallenvägen både i plan 
skedet och allt efter som exploateringen genomförs. 
 
Ett spårprojekt (Masterplan Lofsdalen 2.0) pågår för närvarande inom hela Lofsdalen, 
där man bland annat skall utreda eventuell reglering av skotertrafiken med hänsyn till 
konflikter med turskidåkning, bullerfrågor etc.  
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Nollalternativ 
Biltrafik kommer inte att förekomma inom området.  
Skotertrafiken inom området kommer att förekomma i samma utsträckning som idag. 

Landskapsbild 
Planförslaget kommer att innebära en förändring av landskapsbilden. 
Landskapsbilden kommer att i huvudsak likna den som idag finns inom den idag 
exploaterade delen av övre av Uppvallen-området. 
Den visuella påverkan från det nordost om planområdet belägna 
Västervålen/Digervålen kommer att bli marginell genom att endast enplanshus tillåts på 
den högst belägna delen av planområdet. 
Det är endast ett mindre antal tomter, i planområdets sydöstra hörn, som kommer att bli 
synliga från den befintliga bebyggelsen vid övre Uppvallen. 
 
Åtgärder 
Genom att anpassa byggnaderna till Härjedalens och bygdens tradition samt lämna 
områden med naturmark mellan bebyggelsekvarteren förändras landskapsbilden till ett 
område med begränsad påverkan på landskapsbilden. 
Gestaltningsprogrammet ger området ett enhetligt intryck som smälter in i omgivningen 
både när det gäller hushöjder, storlekar och utformning.  
Sammantaget bedöms planen inte medföra någon betydande påverkan på 
landskapsbilden.  
 
Nollalternativ 
Ingen förändring av landskapsbilden kommer att ske. 

Naturmiljö 
I naturvärdesinventeringen sammanfattas följande slutsatser och förslag till åtgärder i 
samband med exploateringen: 
Område 1 (i inventeringen) saknar generellt sätt värden som kan skadas av en 
exploatering. Det som behöver tas hänsyn till är: 

- Punkten med enlav undviks varför ingen tillfartsväg bör väljas där.  
 
- Dessutom är det den gamla gångleden som behöver hanteras. Sådana färdleder är 

en viktig länk till gångna tiders bruk men de är ändå ytterst sällan forn- eller 
kulturlämningsskyddade. Det beror mestadels på att de fortfarande kan anses 
vara i bruk och inte övergivna i ordets verkliga mening. Trots det är denna inte 
längre använd tillräckligt mycket för att hålla den öppen. Inte heller är de gamla 
fäbodarna i liv. Ett förslag är att snygga till den och skapa en bra anslutning till 
vägnät vilket gör den till en port till fjällmiljön. 
 

- Skoterleden ändras norrut och på sådant avstånd att störning till boende 
minimeras. 

- Vägnät bör planeras så att inte områdena 3 korsas. 
- De gamla tallarna sparas liksom påtagligt äldre träd sparas i största möjliga mån 

och integreras i områdets miljö. Då skapas en tilltalande bild. Erfarenhet från t.ex. 
Sälens stugbyar är att äldre träd frivilligt sparas på tomterna i stor utsträckning. 
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Område 1 bör vara ett väl valt område för förtätning av boende. Trots den ensartade 
björkskogen finns en attraktiv utsikt.  
 
Område 2 (i inventeringen) lämnas helt orört 
 
Områdena 3 (i inventeringen) lämnas opåverkade. Ifall en övergång är nödvändig skall 
den konstrueras så att flödena inte störs. Instruktioner skall då också finnas för att 
undvika partikelläckage. 
 
Naturmiljön inom planområdet karaktäriseras av den speciella miljö som finns fjällnära 
miljö. Kalfjället som inte berörs av föreslagna detaljplanen är högre beläget än 
planområdet. Fjällbjörkskogen med myrar kan betecknas som värdefull naturtyp. 
 
Planområdet ligger inte i närheten av reservat eller Natura 2000 områden. 
 
Exploatering av planområdet innebär att ett barr- och björkskogsområde i fjällnära 
miljö tas i anspråk. Skyddad natur kommer inte att påverkas. De områden som har 
angetts ha högre naturvärden enligt naturvärdesinventeringen har beaktats vid 
planeringen och har lämnats utanför planområdet eller undantagits från bebyggelse. 
 
Åtgärder 
Området har planlagts med stora naturområden mellan bebyggelseområdena. Myrarna 
och kallkällflödena som är viktiga habitat för många arter ingår i dessa naturområden. 
För att behålla myrarnas karaktär får dessa inte dräneras. Inga tomter har förlagts på 
myrmark och det är endast en väg och VA-ledning, som korsar en myrmark.  
Läget på lokalgatan och VA-ledningar har valts för att möjliggöra att avloppsledningar 
kan förläggas med självfall. Ett alternativt läge av lokalgatan och VA-ledningarna skulle 
innebära att ytterligare pumpstationer måste anläggas, vilket bedöms utgöra en större 
negativ miljöpåverkan än det i planförslaget redovisade läget. 
Särskild hänsyn skall tas vid anläggandet av vägen och VA-ledningarna så att 
kallkällflödet inte grumlas ner. Om det ställs krav på speciella åtgärder kan 
halvtrummor läggas ner och halm eller fiber duk läggas ut i samband med 
anläggningsarbetet. Anmälan skall göras till länsstyrelsen innan vägtrumma anläggs.  
 
Det kan förekomma fridlysta arter inom bebyggelseområdena. Fridlysta arter som 
påverkas kräver dispens vid påverkan av exploateringsföretaget. Planen och dess 
utformning bedöms i liten omfattning påverka fridlysta arter i området då hänsyn tagits 
till de i naturvärdesinventeringen redovisade rödlistade arterna. I fall fridlysta arter 
berörs av exploateringsförslaget, söks dispens i sedvanlig ordning från Länsstyrelsen. 
 
Inga ytor kommer att asfaltbeläggas. Hårdgjorda ytor skall vara vattengenomsläppliga. 
Vid snösmältning och hög nederbörd i form av regn finns risk för stora 
dagvattenmängder. Dagvattnet avledas via grunda dikesanvisningar ut mot 
ytterkanterna till genomsläppliga, vegetationsklädda ytor där det kan infiltreras. 
 
Nollalternativ 
Ingen nämnvärd påverkan på naturmiljön förutom att skotertrafik, turskidåkning och 
fjällvandrare kommer att påverka naturmiljön i viss omfattning. 
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Kulturmiljö 
Inga noteringar finns i berörda myndigheters offentliga databaser på forn- eller 
kulturlämningar. 
 
Nollalternativ 
Ingen förändring av kulturmiljön kommer att ske. 

Friluftsliv 
Turismen och det rörliga friluftslivets intressen ska beaktas vid bedömningen av 
tillåtligheten av exploatering i området eftersom det är riksintressen.  
Till det rörliga friluftslivet hör även skoteråkning, även om detta inte nämns i 
anvisningarna till MB. 
Den idag obebyggda marken blir bebyggd och friluftslivet förändras i området.  
 
Marken inom planområdet bedöms ha ett lägre värde för friluftslivet då det i första hand 
är det öppna fjället ovanför planområdet som lockar till vandring och skoteråkande. 
 
Planförslaget bedöms sammantaget inte innebära någon större inskränkning i 
möjligheten till aktivt friluftsliv. Förslaget gynnar snarare friluftslivet genom ökad 
tillgänglighet till det öppna fjällområdet genom att en parkeringsplats anläggs för 
besökande till området. 
 
Åtgärder 
Naturmiljön inom NATUR-områden ska behållas så intakt som möjligt. Dessa områden 
är planerade så alla tomter har en sida mot NATUR-området för att möjliggöra åtkomst 
till närliggande skidspår och skoterleder. 
Samtidigt som friluftslivet inom området minskar pga. bebyggelse så ökas 
tillgängligheten av friluftsliv längre upp mot fjället när en dagsparkering anläggs så att 
dag turister därifrån kan ansluta till angränsande skidspår, skoterleder och det öppna 
fjällområdet. 
Hela planområdets areal är ca 30 ha, vilket är nästan försumbart jämfört med de stora 
områdena med samma naturmiljö och möjligheter till aktivt friluftsliv som angränsar 
planområdet. 
Riksintresset för rörligt friluftsliv (MB 4 kap 2§) påverkas med andra ord marginellt. 
Exploateringsområdet ligger inom område av riksintresse för friluftsliv och genom 
exploateringen förskjuts tillgången av orörd natur längre upp mot det öppna fjället. 
Dagsparkeringen ger också större möjligheter till direktanslutning till spår- och 
ledsystem. 
Exploateringen ger fler människor möjlighet att komma närmare naturen genom att fler 
bostäder skapas i närhet till naturen. Detta överensstämmer med MB 4 kap, 2§. 
 
Nollalternativ 
Om ingen utbyggnad sker kommer området att utnyttjas för friluftsliv i samma 
utsträckning som idag genom skoteråkning, skidåkning och vandring. 
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Skogsbruk 
Något skogsbruk bedrivs idag inte inom planområdet. 
Skogen i området får betraktas som fjällnära och är därmed i regel undantagen från 
normalt skogsbruk, bland annat på grund av de speciella klimatiska förhållanden som 
råder. 
 
Åtgärder 
Området har glest beskogat så avverkning av skog kommer att vara måttlig och enbart 
sådana träd som är belägna i gatumarken och där byggnader skall placeras skall tas ner. 
De gamla tallarna, som finns inom området skall enligt naturvärdesinventeringen, 
sparas liksom påtagligt äldre träd. Vid detaljplaneringen har stor hänsyn tagits till detta 
genom att de unika tallarna i största möjliga mån lämnats utanför tomtmarken och 
vägområdena. I de fall träden hamnat innanför tomtmark så har de placerats i 
tomtgränser för att därmed kunna sparas vid byggnation på tomterna. 
 
Nollalternativ 
Något skogsbruk kommer med största sannolikhet inte att bedrivas idag inom 
planområdet. 

Rennäring 
I samband med samrådet för planprogrammet har länsstyrelsen gjort bedömningen att 
exploateringen kan komma i konflikt med förslaget till utökning av 
riksintresseanspråket for rennäringen enligt MB 3 kap. 5 §. 
 
Ett utökat antal bäddar i området kommer att generera fler gäster som rör sig i området 
både sommar och vinter, vilket kan leda till ökade störningar for rennäringen under 
vinterhalvåret då de utnyttjar skogslandet för bete. Flyttleden bedöms endast marginell 
kunna påverkas eftersom den nyttjas under få och begränsade perioder. 
 
En samlad bedömning av förslaget till exploatering är att intrånget inte medför avsevärd 
olägenhet för rennäringen.  
 
Åtgärder 
För att i så tidigt skede som möjligt få besked om huruvida rennäringen berörs som 
riksintresse bör ett slutligt samråd ske med sametinget. Samråd med rennäringen får 
förutsättas ha skett under samrådstiden. 
 
Nollalternativ 
Området lämnas oexploaterat och rennäringen kommer inte att påverkas mer än vad det 
gör idag på grund av närliggande fritidsbebyggelse och skidanläggningar. Viss påverkan 
på rennäringen lär förekomma redan idag på grund av turismen och det rörliga 
friluftslivet inom Lofsdalen. 
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6 RISKER 

Buller 
Buller, så kallat oönskat ljud, har en negativ inverkan på boendemiljön och livskvalitén. 
Den nya bebyggelsen och de verksamheter den genererar kommer att orsaka trafik från, 
till samt inom planområdet. 
Bullernivån ökar vid exploatering genom mer mänsklig aktivitet i området. Detta sker 
genom transporter till stugor samt ökad skotertrafik. 
Oreglerad skotertrafik i och kring området kan verka störande. 
Normalt bör följande bullernivåer inte överskridas vid nybyggnation av 
bostadsbebyggelse: 

 30 dBA ekvivalentnivå inomhus 

 45 dBA maximalnivå inomhus nattetid 

 55 dBA ekvivalentnivå utomhus (vid fasad) 

 70 dBA maximalnivå vid uteplats i anslutning till bostad 

Någon uppenbar risk att gränsvärdena överskrids med anledning av buller från trafik 
bedöms inte föreligga. 
 
Åtgärder 
Vid planens utformning har tillfartsvägens placering valts för att i största möjliga 
utsträckning undvika störningar för den fritidsbebyggelse som idag finns vid Uppvallen. 
Vidare har vägnätet inom planområdet utformats med en huvudgata med stickvägar in 
mot bostadskvarteren för att därmed minska störningar från trafiken på huvudvägen. 
Oreglerad skoteråkning kan innebära problem med störande ljud som uppfattas som 
buller. Ett spårprojekt (Masterplan Lofsdalen 2.0) pågår för närvarande inom hela 
Lofsdalen, där man bland annat skall utreda eventuell reglering av skotertrafiken med 
hänsyn till konflikter med turskidåkning, bullerfrågor etc.  
 

Nollalternativ 
Oreglerad skoteråkning kan innebära problem med störande ljud som uppfattas som 
buller. Skoteråkning till och från planområdet blir mindre omfattande om planen ej blir 
genomförd. Skoteråkningen över området kommer dock att fortsätta. 

För övrigt ytterst lite buller i området. 

Föroreningar i mark och vatten 
Enligt nuvarande kunskap finns ingen förorenad mark i området. 
Risken för mindre mark- och vattenföroreningar ökar. Föroreningar kan uppstå vid 
läckage från fordon, mm. Omfattningen av sådana skador bedöms som begränsad och 
kommer inte att innebära några större konsekvenser för mark- och vattenmiljön i 
området. Bestående förorening av marken som kan uppstå beräknas vara slam och 
sediment som följer med dagvattnet. 

Åtgärder 
Mark för skid- och skoterleder får ej schaktas eller mark beredas för att markytan skall 
möjliggöra infiltration av dagvatten. Under byggtiden skall entreprenören anmäla 
eventuella utsläpp till kommunens miljö- och hälsoskyddskontor, ex. vis skall anmälan 
ske vid borrning för bergvärme. 
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Nollalternativ 
Risken för utsläpp är små i mark och vatten det är enbart skotertrafiken som kan 
innebära en liten risk. 

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.  

Åtgärder 
Några speciella åtgärder med hänsyn till radonrisk behöver inte vidta, men vid allt 
byggnadsarbete bör man vara noga med utförandet av grundläggning, bottenbjälklag 
och ventilation. Hela bottenplattan bör vara så tät som möjligt. Kryprumsgrunder bör 
kunna ventileras väl och tätning ske av markyta och bjälklag. Ventilationssystemet i 
byggnaden får ej ge för stort undertryck inomhus. Tillufts don måste finnas i tillräcklig 
omfattning. Material med höga uranhalter bör inte användas som fyllning under hus.  
 

Nollalternativ 
Om exploateringen inte genomförs finns inga risker med radon. 

Vatten och avlopp 
I programhandlingarna har 3 olika alternativ redovisats för vattenfrågans lösning. 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 hög reservoarer vid 
Hoverken.  

När det gäller avloppsfrågan skall anslutning ske till det kommunala avloppsnätet med 
anslutning till reningsverket nere i Lofsdalens samhälle. Reningsverket förutsätts klara 
den marginellt ökade belastningen. 

Åtgärder 
Eftersom alternativet med en ny kommunal vattenledning från Hoverken valts kommer 
det nya exploateringsområdet att kunna ta vissa kostnader för detta alternativ, viket 
troligen är enda sättet att finansiera en ny kommunal vattenledning från Hoverken.  

Nollalternativ 
Om exploateringen inte genomförs uppkommer inga ytterligare problem med vatten och 
avloppshantering utöver de som finns idag. Vattenförsörjningen för Uppvallen kommer 
med största sannolikhet att bli oförändrad, vilket är negativt ur miljö- och 
hälsosynpunkt. 

Dagvatten 
Viss risk finns att dagvatten leds ut i de utpekade kallkällflödena. 
Inga dagvattenledningar kommer att anläggas utan dagvatten skall infiltreras inom 
området. Planområdet sluttar svagt mot sydväst vilket är positivt för att lösa 
markinfiltration och undvika erosion. Detta förhållande innebär även att riskerna för 
höga flöden är liten. Om de åtgärder som redovisas nedan vidtas är riskerna för 
föroreningar på grund av dagvattenutformningen små. 
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Åtgärder 
Hårdgjorda ytor skall utföras vattengenomsläppliga och inga markytor kommer att 
asfaltbeläggas. 
Det är speciellt viktigt att undvika att dagvatten avleds mot de i 
naturvärdesinventeringen utpekade källflödena (område 2 och 3). Dagvattnet skall i 
första hand tas om hand på den aktuella tomten. Vägdiken skall anläggas grunt (s. k 
”svackdiken”)och vegetation tillåtas etableras i dem för att underlätta infiltration direkt 
i dikena. 
 
Nollalternativ 
Om exploateringen inte genomförs uppkommer inga problem med dagvattenhantering. 

Brand 
Risk för brand finns inom området. 
På grund av långa utryckningstider och långt avstånd till brandvattenposter kan en 
brand få konsekvenser. 

Åtgärder 
Planen redovisar stora tomter. Samtidigt åtskiljs bebyggelsekvarteren av naturområden 
som tjänstgör som brandgator mellan kvarteren, vilket minskar risken för 
brandspridning mellan byggnaderna på tomterna.  

Området skall försörjas med brandvatten och brandposter enligt den VA-utredning, som 
skall tas fram i samråd med Räddningstjänsten. Även för brandvattenförsörjningen är 
det bästa alternativet med en ny kommunal vattenledning från Hoverken, där befintliga 
reservoarer tryggar en bra brandvattenförsörjning. 

Nollalternativ 
Om exploateringen inte genomförs kommer brandvattenförsörjningen med största 
sannolikhet att bli oförändrad då ekonomiska resurser saknas för en förbättring av 
brandvattenfrågan. 

Ras och erosion 
Planområdet sluttar svagt mot sydväst vilket innebär att riskerna för höga flöden är 
liten vilket i sin tur förhindrar ras och erosion. Hela området täcks av ett mäktigt 
moränlager, vilket även gör att riskerna för ras och skred minimeras. Genom att 
planområdet i huvudsak är mycket flackt kommer grundläggning normalt att ske med 
platta på mark alternativt torpargrund, varvid schaktningsarbetena minimeras och 
riskerna för ras minimeras. Det är endast två kvarter, i områdets sydvästra del, som har 
sådana markförhållanden att källare alternativt suterrängvåningar kan bli aktuella. 
 
Åtgärder 
I bygglovshandlingarna ska markplanering, anpassning till tomtens 
lutningsförhållanden (utfyllnader och schakter), hårdgjorda ytor, slänter och eventuella 
stödmurar redovisas för att byggnadsnämnden ska kunna bedöma riskerna för ras och 
erosion. Riskerna för ras och skred bedöms som ytterst små med hänvisning till 
ovanstående faktauppgifter. 
 

Nollalternativ 
Om exploateringen inte genomförs uppkommer inga problem med ras och erosion. 
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7. MILJÖMÅL 
Det svenska miljömålssystemet innehåller ett generations mål, sexton miljökvalitetsmål 
och tjugofyra etappmål.  
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet ska 
leda till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preciseringarna förtydligar 
målen och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen. 
 
Miljökvalitetsmålen syftar till att: 

- främja människors hälsa 
- värna den biologiska mångfalden och naturmiljön 
- ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena 
- bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga 
- trygga en god hushållning med naturresurserna. 
 
De 16 miljökvalitetsmålen avser: 

1. Begränsad klimatpåverkan 
2. Frisk luft 
3. Bara naturlig försurning 
4. Giftfri miljö 
5. Skyddande ozonskikt 
6. Säker strålmiljö 
7. Ingen övergödning 
8. Levande sjöar och vattendrag 
9. Grundvatten av god kvalitet 
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård 
11. Myllrande våtmarker 
12. Levande skogar 
13. Ett rikt odlingslandskap 
14. Storslagen fjällmiljö 
15. God bebyggd miljö 
16. Ett rikt växt- och djurliv 
 

I denna MKB redovisas planens påverkan på de områden som kan vara aktuella för de 
Nationella miljömålen. 

Begränsad klimatpåverkan 
Halten av växthusgaser i atmosfären ska i enlighet med FN:s ram konvention för 
klimatförändringar stabiliseras på en nivå som innebär att människans påverkan på 
klimatsystemet inte blir farlig.  
Målet ska uppnås på ett sådant sätt och i en sådan takt att den biologiska mångfalden 
bevaras, livsmedelsproduktionen säkerställs och andra mål för hållbar utveckling inte 
äventyras. Sverige har tillsammans med andra länder ett ansvar för att det globala målet 
kan uppnås. 
 
Måluppfyllelse 
Trafiken och transportbehovet beräknas öka något och uppvärmningen av bostäderna 
motverkar att det nationella miljökvalitetsmålet för ”Begränsad klimatpåverkan” 
uppfylls. 
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Frisk luft 
Luften ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas. 
 
Måluppfyllelse 
Trafiken och transportbehovet till och från Uppvallen-området beräknas öka vilket 
motverkar att det nationella miljökvalitetsmålet för ”Frisk luft” uppfylls. 

Bara naturlig försurning 
De försurande effekterna av nedfall och markanvändning ska underskrida gränsen för 
vad mark och vatten tål. Nedfallet av försurande ämnen ska inte heller öka 
korrosionshastigheten i markförlagda tekniska material, vattenledningssystem, 
arkeologiska föremål och hällristningar 
 
Måluppfyllelse 
Ökade persontransporter till och från Uppvallen-området och eventuella enskilda 
fastbränsleanläggningar bidrar med svavel- och kväveutsläpp vilket är negativt för 
måluppfyllelsen.  
Installation av värmepumpar i bostadshusen är positivt för miljökvalitetsmålet ”Bara 
naturlig försurning”. 

Ingen övergödning 
Halterna av gödande ämnen i mark och vatten ska inte ha någon negativ inverkan på 
människors hälsa, förutsättningar för biologisk mångfald eller möjligheterna till allsidig 
användning av mark och vatten 
 
Måluppfyllelse 
Att området ansluts till det kommunala avloppsnätet med tillhörande reningsverk 
bidrar till att uppfylla miljökvalitetsmålet ”Ingen övergödning”. 

Grundvatten av god kvalitet 
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en god 
livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag. 
 
Måluppfyllelse 
Den föreslagna markanvändningen bedöms inte ge upphov till några nämnvärda 
förändringar av grundvattennivåer som påverkar framtida vattenförsörjningar, 
markstabilitet eller växt- och djurliv.  
Målet om ”Grundvatten av god kvalitet” får anses uppfyllt. 

Levande skogar 
Skogens och skogsmarkens värde för biologisk produktion ska skyddas samtidigt som 
den biologiska mångfalden bevaras samt kulturmiljövärden och sociala värden värnas. 
 
Måluppfyllelse 
Genom att fjällnära skog är underkastad särskilda regler enligt skogsvårdslagen blir 
exploateringen knappast märkbar för miljökvalitetsmålet ”Levande skogar”. 
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Storslagen fjällmiljö 
Fjällen ska ha en hög grad av ursprunglighet vad gäller biologisk mångfald, 
upplevelsevärden samt natur-och kulturvärden. Verksamheter i fjällen ska bedrivas med 
hänsyn till dessa värden och så att en hållbar utveckling främjas. Särskilt värdefulla 
områden ska skyddas mot ingrepp och andra störningar. 
 
Måluppfyllelse 
Planförslaget bedöms inte påverka fjällområdet i stort vad gäller flora och fauna, 
fiskbestånd, samiska miljöer eller fjällnära jordbruk/fäbodar. Vilket stämmer överens 
med miljökvalitetsmålet för ”Storslagen fjällmiljö”. 

God bebyggd miljö 
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö ska utgöra en god och hälsosam livsmiljö samt 
medverka till en god regional och global miljö. Natur- och kulturvärden ska tas till vara 
och utvecklas. Byggnader och anläggningar ska lokaliseras och utformas på ett 
miljöanpassat sätt och så att en långsiktigt god hushållning med mark, vatten och andra 
resurser främjas 
 
Måluppfyllelse 
Den planerade bebyggelsen föreslås i närhet till rekreationsområden. Planen 
redovisarnaturmark inom och i anslutning till planområdet. Hänsynstagandet till 
värdefulla naturintressen skapar balans mellan bebyggelse och biologisk mångfald. 
Detaljplanen ställer krav på byggnationer, bland annat att de ska utgå från traditionell 
Härjedalsk tradition, vilket innebär att de flyter väl in i landskapet. 

Det nya bebyggelseområdet stämmer väl överens med miljömålet ”God bebyggd miljö”. 

Ett rikt växt och djurliv 
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på ett hållbart sätt, för nuvarande 
och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras funktioner 
och processer ska värnas. Arter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med 
tillräcklig genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god natur- och kulturmiljö 
med rik biologisk mångfald, som grund för hälsa, livskvalitet och välfärd 
 
Måluppfyllelse 
Djurlivet inom området är inte av någon större omfattning, möjligen kan exploateringen 
påverka rörelsemönstret för större djurarter som älg och rovdjur. 
Planförslaget har tagit hänsyn till de naturvärden som finns i området och värdefulla 
naturområden berörs inte av planförslaget. Hänsyn har tagits till de värdefulla 
växtlokaler som finns redovisade i naturvärdesinventeringen inom detaljplanen. 
Det nya bebyggelseområdet bedöms överensstämma med miljömålet ”Ett rikt växt och 
djurliv”. 
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8. SAMLAD BEDÖMNING AV MILJÖKONSEKVENSER 
Hänsyn har tagits till de större bevarande värda delområden som redovisats i 
naturvärdesinventeringen genom att de helt undantagits från bebyggelse. Det är endast 
en väg och VA-ledning, som korsar ett utpekat värdefullt område. 
Vägar och tomtmark har förlagts på fast mark för att inte skada myrmarken. 

Detaljplanen bedöms i stort inte påverka miljön negativt. Givetvis kommer ett orört 
fjällnära område förvandlas från orörd natur till ett exploaterat område, men samtidigt 
ger exploateringen fler människor tillgång till naturen. 
Detaljplanen har utformats så att exploateringen ska ske så miljöanpassat som möjligt. 

Den positiva konsekvensen av detaljplanen är att den kommer att bidra till ökad 
tillgänglighet till fjällen, fler turistaktiviteter och ökade arbetstillfällen. 

Om ingen utbyggnad av området sker uteblir även en betydande utveckling av Lofsdalen 
som destination med de positiva effekter för bygden och kommunen som destinationen 
kan generera. 

Detaljplanen uppfyller till stora delar de nationella miljömålen, de delar som motverkar 
miljömålen är av ringa grad. 

 

 


