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Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR ÖSTRA DELEN (BORÄTTER) AV
VEMDALENS KYRKBY 57:10 MED FLERA
VEMDALSSKALET
HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN
Förfarande

Ärendet handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900,
uppdaterad till och med SFS 2019:949. Kompletta planhandlingar har sänts till kända
sakägare enligt fastighetsförteckning samt till myndigheter och övriga boende som
berörs.
Yttrandena går att begära ut i sin helhet från kommunen.
Planhandlingarna har varit ute på samråd under tiden 2021-12-27 till 2022-01-16 och
sedan på granskning under tiden 2022-02-14 till 2022-02-27.
Inkomna skrivelser och yttranden under granskning

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

2022-02-09
2022-02-09
2022-02-17
2022-02-23
2022-02-24
2022-02-27
2022-02-28
2022-03-03

9. 2022-03-08

Kommunen – Stadsantikvarie
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Kommunen – Bygg
Lantmäteriet
LRF Härjedalens kommungrupp
Privatpersoner 1 (Privatpersoner 3 i samrådet)
Trafikverket
Länsstyrelsen Jämtlands län
Yttrandet i sin helhet är bifogad granskningsutlåtandet
Kommunen – Avfall
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1. 2022-02-09
Yttrande:

Kommunen – Stadsantikvarie
Ingen erinran.

2. 2022-02-09
Yttrande:

Jämtlands Räddningstjänstförbund
Räddningstjänsten har inget att erinra mot föreslagen
detaljplan.

3. 2022-02-17
Yttrande:

Kommunen – Bygg
Befintlig skrivelse om att ”Högsta resp. lägsta lutning mot
horisontalplanet är 35-20 grader vid fullt antal våningar” är
aningen otydlig. Vilken taklutning gäller vid icke ”fullt” antal
våningar, exempelvis 2 eller 3 våningar? Får då taklutning
väljas godtyckligt?
Tycker över lag att plankartan är bra och tydlig och ansluter
på ett bra sätt till befintlig bebyggelse och verksamheter kring
Skalets torg. Behöver bestämmelsen om att ”bottenvåning ska
utformas med fönster och glasade entrépartier om minst 35%
av bottenvåningens fasadyta” kompletteras med ett förbud
mot att anordna suterräng/sluttningsvåning för att uppnå den
utformning som eftersträvas eller hanteras detta genom PBL:s
bestämmelser om lämplighet i bygglovsskedet?

Kommentar:

4. 2022-02-23
Yttrande:

Bra synpunkter. Gällande takvinklarna är den gamla
bestämmelsen otydlig. En tolkning är att om inte fullt antal
våningar byggs ut kan man använda en annan takvinkel.
Eftersom vi gör en ändring i befintlig plan kan en ändring av
formulering innebära att redan uppförda byggnader blir
planstrida och därmed har kommunen bedömt att ha kvar den
något otydliga planbestämmelsen. När det gäller
sluttningsvåning så är användningsområdet som ändringen
avser helt platt och enligt
vattenskyddsområdesbestämmelserna får inte källare
anordnas. Kommunen har samlat bedömt att det anses
tillräckligt för att inte fler bestämmelser behövs.
Lantmäteriet
Genomförandetiden för planändringen saknas. Enligt 4 kap 22
§ PBL avser genomförandetiden vid planändring endast de
frågor som ändras. Att genomförandetiden endast avser dessa
frågor bör framgå.
I övrigt har Lantmäteriet inga synpunkter

Kommentar:

Gällande plans genomförandetid har inte gått ut och
planändringens genomförandetid föreslås vara densamma.
Detta har förtydligats i plankarta.
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5. 2022-02-24
Yttrande:

LRF Härjedalens kommungrupp
Då förslaget inte berör åkermark har vi ingenting att erinra
kring förslaget.

6. 2022-02-27
Yttrande:

Privatpersoner 1 (Privatpersoner 3 i samrådet)
Vi noterar att en del av de invändningar vi tidigare inkommit
med lett till viss omarbetning av planförslaget till det bättre.
Vår huvudsakliga invändning, som gäller anläggandet av ett
parkeringshus finns dock kvar varför vi fortfarande motsätter
oss en ändring av den nu gällande detaljplanen.
Vi har tidigare uttryckt att vi är positiva till en byggnation
enligt nu gällande plan men kan fortfarande inte se att det
framförts argument som stödjer den del av ändringen som
avser uppförandet av ett parkeringshus på fastigheten.
Vi har tidigare skrivit om den negativa påverkan som
parkeringshuset skulle medföra vad gäller stadsbild och
stadsliv och ser inte att svaren i samrådsredogörelsen ändrat
vår inställning i den frågan. (Såvitt vi vet finns inga
parkeringshus med byggnader ovanpå i hotellkomplexet, med
vad det skulle innebära i form av döda bottenvåningar. De
lågdelar som finns har väldigt tydligt utåtriktade verksamheter
längs hela fasaderna, vilket inte skulle bli fallet med den
föreslagna planändringen) Vi anser i det här fallet att om ett
garage inte kan byggas under mark så skall det inte byggas
alls.
Att vrida tillbaka byggnaden med gavel mot länsvägen ser vi
som en tydlig förbättring och denna placering bör låsas i
plankartan med prickmark eller motsvarande. I plankartan står
att en placering närmare tomtgräns än 4 m kan tillåtas mot
gågatan och U-området, denna skrivelse måste ändras så att en
närmare placering än 4 meter inte kan tillåtas.
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Plankartan bör kompletteras med en skraffering som visar
vilka delar av fasaden som skall utföras glasade (mot nord och
nordost).
Gestaltningsambitioner och placering behöver preciseras i
styrande dokument för att äga
någon giltighet.
I samrådsredogörelsen står “Syftet är att få tillstånd uteplatser
och god dagsljusförhållanden” Vi förstår inte innebörden av
formuleringen eller hur den hänger ihop med uppförandet av
ett parkeringshus.
Angående skuggpåverkan så visar våra egna
skuggningsstudier att både samrådsförslaget och illustrationen
i granskningshandlingarna påverkar vår, och våra grannars
fastigheter negativt. Illustrationerna visar skuggsituationen vid
vårdagjämning (ca kl. 17.30) för samråds och
granskningsförslagen. Denna påverkan på våra fastigheter gör
att vi är mycket intresserade av att bevaka utformningen av
kommande byggnation.

Vi ifrågasätter också denna formulering i
samrådsredogörelsen “Kommunen bedömer
skuggförhållandena som mycket gynnsamma med liten
påverkan på grund av väderstreckens förhållanden mellan
byggnad och fastigheter”. Fastigheterna 57:21 (med flera)
ligger norr om den föreslagna bebyggelsen och påverkas
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därför skuggmässigt som en följd av den nya bebyggelsen.
Skuggförhållandena kan omöjligt betraktas som “mycket
gynnsamma” för våra fastigheter.
Kommentar:

Kommunen tackar för inkomna synpunkter.
Enligt gällande detaljplan tillåts inte centrum utan enbart
bostäder vilket inte medger bottenplan med verksamheter. I
ändringsförslaget så medger vi centrum. Dom kan även bygga
4 meter från ”angöring” med 10 meters nockhöjd. I
illustrationen i antagande handlingarna ligger byggnaden 4
meter ifrån alla fastighetsgränser. Mot gågatan i söder tillåts
mindre avstånd inte i övrigt. Att ändra skrivelsen om 4 meter
för detaljplanen kan påverka redan givna bygglov så att dessa
blir planstridiga och kommunen har inte möjlighet till denna
ändring.
Eftersom VA är fullt i skalet får vi inte planera för utökad
area. Syftet med ändringen är att kunna bygga en sockel som
när VA är löst ska ändras och inredas med centrum helt. Det
pågår även andra planändringar för p-garage på andra platser i
närheten. Ändringen har som syfte att få till en rejäl sockel
och inte bygga bort den möjligheten med lägenheter i
bottenplan.
Gällande formuleringen med dagsljusförhållanden så var det
tänkt som ett svar till att inte byggrätten medger en lamell på
en sockel.
Gällande skuggstudier så har kommunen använt korrekta
koordinater och höjden 708 meter över havet och inte
sommartid då den infaller efter vårdagjämningen. Kommunen
har dock utgått från plankartan med norr rakt upp vilket ger
felaktig skuggbildning. Detta är korrigerat i nedan bild från
skuggstudie.
Boverkets Byggregler ställer krav på att något rum i bostäder
eller avskiljbar del av rum där människor vistas mer än
tillfälligt ska ha tillgång till direkt solljus. Vad som är
tillräckligt finns inte specificerat. På samma sätt bör det finnas
möjlighet att på antingen gården eller terrass/balkong ha
direkt solljus någonstans under hela dagen.
I Boverkets skrift "Solklart" från 1991 beskrivs att det tidigare
krävdes att en boendemiljö ska ha en genomsnittlig soltid på 4
till 5 timmar per dag. En god tumregel som beskrivs i skriften
är att på någon av närmiljöns lekytor och sittplatser bör det
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under dagen gå att tillgå minst 5 timmars sol mellan 09:00 och
17:00 under vårdagjämning (kring 20 mars).
Båda dessa rekommendationer bedöms uppnås med
planändringen, skuggningen på eran fastighet under
vårdagjämningen sker mellan 16-18. Sen kan ju ni bedöma det
som en stor påverkan även om det inte är det i vårt sätt att
bedöma skuggning. Under sommarsolståndet så träffas inte er
fastighet alls av skuggning.

Magentafärgade linjen redovisar skuggbildning 20 mars
vintertid klockan 16:30. Detta är tidpunkten när Vemdalens
kyrkby 57:21 blir belastad med störst skuggbildning.
Kommunen föreslår att sockelvåningen närmast angöringen
och er fastighet för anordnas med som mest en våning, två
våningar lägre än nuvarande detaljplan. För att cirka 10 meter
söderut tillåts till fyra våningar. Genom att dela upp
användningsområdet i två delar säkerställer det även att
fasaden mot angöringen och norr ska utgöras av 35 procent
uppglasad fasad medan den södra delen kan fördela 35
procent för den delen.
Kommunen lägger till två utformningsbestämmelser
”Byggnad på våning II-IV tillåts en största bredd om 18 meter
där byggnadens längsta sida ska följa användningsområdets
östra sida.” för att luckra upp kvartersstrukturen mot den stora
parkeringen med ett gavelmotiv mot länsväg 315. Den andra
bestämmelsen är ”Balkong och uteplats tillåts inte mot
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angöring på användningsområdets norra sida.” för att säkra
balkonger och uteplatser inte placeras på bullerutsatt sida av
byggnaderna samt att förhindra insyn mot fastigheterna norr
om länsväg 315.
Kommunens bedömning är att dessa åtgärder ger samma
skuggbildning som med gällande detaljplan och tar samlad
hänsyn till inkomna synpunkter.

Perspektiv på hur byggnaden kan uppföras med en våning
mot länsväg 315 och sedan trappas upp till fyra våningar.
7. 2022-02-28
Yttrande:

Trafikverket
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter.

8. 2022-03-03
Yttrande:

Länsstyrelsen Jämtlands län
Yttrandet i sin helhet är bifogad granskningsutlåtandet
Synpunkter enligt Länsstyrelsens särskilda
bevakningsområden
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i
11 kap. 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande
av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att prövas.
Övriga synpunkter
Dagvattenhantering
Länsstyrelsen noterar att kommunen minskat möjlig byggrätt
med 200 kvm för att ge förutsättningar för dagvattenhantering
inom den egna fastigheten. Det framgår dock fortfarande inte
hur dagvatten är tänkt att hanteras efter den föreslagna
ändringen samt om den minskade byggrätten är tillräcklig för
att säkerställa en hållbar dagvattenhantering inom området.
Länsstyrelsen hade också gärna sett att kommunen
säkerställer att motsvarande yta som byggrätten minskas med
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också blir genomsläpplig för dagvatten. En god
dagvattenhantering inom området är viktig med hänvisning
till att det förekommer ytligt grundvatten inom området samt
att området ligger lågt i förhållande till omgivningen och
innefattar flera lågpunkter. Ett skyfall eller stora regnmängder
skulle kunna leda till översvämning inom området med risk
för skador på planerad bebyggelse som följd.
Avlopp
Kommunen anger i planhandlingarna att tillkommande
byggnad ska anslutas till det kommunala avloppsnätet och att
avloppsreningsverket har kapacitet för detta. Enligt
Länsstyrelsens kännedom är det högst oklart om det finns
kapacitet i avloppsreningsverket för att ansluta ytterligare
personekvivalenter, utifrån att reningsverkets tillstånd inte
medger fler anslutningar.
Kommentar:

9. 2022-03-08
Yttrande:

Dagvattenhanteringen i planområdet är beroende av hela
planområdet och inte enbart ändringen som kommunen
föreslår. Kommunens bedömning är att minskat byggrätt på
bottenplanet ger tillräckliga möjligheter för
dagvattenhantering, planbeskrivningen har även uppdaterats
kring dagvatten. Kommunens ställningstagande kring avlopp i
Vemdalsskalet är att gällande detaljplaners byggrätter finns
kapacitet för. Ändringen av detaljplanen medger ingen utökad
belastning än gällande detaljplan eftersom ingen byggrätt mer
än för parkeringsgarage har tillskapats.
Kommunen – Avfall
Vi hittar inget i utställningsmaterialet om avfall. Vi vill
fortsatt att avfallshanteringen hanteras inom huset antingen
som BRF eller GA. Hittar inte i handlingarna hur många
lägenheter det kommer bli.
Det är viktigt att avfallsutrymmet är tillräckligt dimensionerat
för alla lägenheter men även de verksamheter som ryms i
huset för restavfall, matavfall och sex olika förpackningsslag.
Vi hjälper gärna till med dimensionering av avfallsutrymmet.
Avfallsutrymmet ser vi gärna är placerat i eller i anslutning till
de västra delarna av huset för att undvika sammanblandning
med det befintliga sophuset vid torget. Sopbilen behöver
komma fram till avfallutrymmet utan att backa, antingen via
vändplan eller rundkörning med tillräcklig radie runt
hushörnen.

Kommentar:

Kommunen uppdaterar planhandlingarna.
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Sammanfattning av synpunkter från samrådet

Inget yttrande som motsätter sig ändringen har inkommit.
Yttranden har avsett rättelser i planbeskrivningen och information till kommunen och
fastighetsägare/exploatör. Bullerberäkning behöver räknas upp till prognos för 2040.
Skanova saknar ett så kallat u-område för allmännyttiga underjordisk ledning i
angöringsområdet. Räddningstjänsten önskar tydlighet kring räddningsvägar. Det har
även uttryckts en oro över trafiksituationen och att kommunen behöver lägga fokus
tillsammans med Trafikverket för att lösa detta. Önskemål att kunna bevara träd som
gällande detaljplan möjliggöra med en mindre byggrätt. Risk för att byggrätten används
enbart till handel och bryter mot den blandade användningen som finns. Kommunen
delar inkomna yttranden och uppdaterat handlingarna därefter.
Ändringar efter genomfört samråd

Kommunen har uppdaterat handlingar enligt yttranden. Bland annat har
egenskapsgränser justerats, byggrätt justerats och beskrivningar kring
gemensamhetsanläggningar och genomförande förtydligats. Bullerberäkning har räknats
upp till prognos för 2040 samt med säsongsvariation. Administrativa bestämmelser för
område med befintliga ledningar har lagts till plankartan. Planbeskrivningen har
uppdaterats med text om räddningsvägar. Byggrätten för garage har minskats med 200
m2 för att möjliggöra ökat bevarande av träd. Kommunen har även reglerat likt
omkringliggande byggrätter att handel enbart tillåts i bottenvåningen.
Planbeskrivningen har uppdaterats med resonemang kring bland annat dagvatten, va,
geoteknik och vattenförekomst efter Länsstyrelsen önskemål.
Sammanfattning av synpunkter från granskning

Länsstyrelsen meddelar att med nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen
enligt förslaget inte kommer att prövas. Inget yttrande som helt motsätter sig ändringen
har inkommit.
Kommunen har i dialog genomfört justeringar som kommunen bedömer tillsmötet gått
synpunkterna. Kommunens byggavdelning lämnade förslag på att förtydliga ytterligare
bestämmelser men eftersom detta är en ändring är det svårt att säkerställa så inte redan
befintliga byggnader inom detaljplanen blir planstridiga, därför har inga ändringar efter
synpunkten genomförts. Kommunens avfall upplyser om att befintligt avfallshus är fullt
belastat och behöver byggas ut eller kompletteras med nytt avfallshus inom
tillkommande byggnad.
Yttranden i övrigt har avsett rättelser i planbeskrivningen och information till
kommunen.
Ändringar efter genomförd granskning

Byggrätten närmast angöringsvägen i norr föreslås enbart få uppföras i en våning för att
sedan trappas upp till fyra våningar. En åtgärd som inte innebär en ökad skuggbildning
på grannfastigheterna. Även två utformningsbestämmelser för att luckra upp
kvartersstrukturen mot den stora parkeringen med ett gavelmotiv mot länsväg 315 samt
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hindra placering av uteplatser och balkonger mot bullrig miljö mot länsväg 315 samt för
att hindra insyn mot grannfastigheter i norr. Genomförandetiden har förtydligats.
Beskrivning av avfall har uppdaterats. Illustrationer uppdaterats. Samt mindre
korrigeringar av främst redaktionell karaktär.
Motivering till att inte alla yttranden har fullt tillgodosetts

Yttrande 6 har inte fått sina yttranden fullt tillgodosedda i granskningshandlingarn men i
dialog med parterna har kommunen bedömt att föreslagna ändringar i
antagandehandlingar tillgodoser kärnan i yttrandet. Länsstyrelsen meddelar att de inte
tänker överpröva detaljplanen. I kombination med detta och kommunens bedömningar
föreslås att detaljplanen antas. Privatpersoner 1 och 2 i samrådet samt Privatpersoner 1 i
granskningen (Privatpersoner 3 i samrådet) kommer att få information om hur ett sådant
beslut kan överklagas.
Förslag till beslut

Miljö- och byggnämnden föreslås att anta detaljplanen.

Granskningsutlåtandet är sammanställd av:
Peter Nilsson
Stadsarkitekt
Miljö- och byggavdelningen
Berg och Härjedalens kommun
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