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Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR ÖSTRA DELEN (BORÄTTER) AV
VEMDALENS KYRKBY 57:10 MED FLERA
VEMDALSSKALET
HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN
Upprättad 2022-02-08
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.
Planhandlingarna har varit ute på samråd under tiden 2021-12-27 till 2022-01-16.
Inkomna skrivelser under samråd

1. 2021-12-15
2. 2021-12-16
3. 2021-12-20
4. 2022-01-04
5. 2022-01-05
6. 2022-01-10
7. 2022-01-10
8. 2022-01-13
9. 2022-01-15
10. 2022-01-16
11. 2022-01-16
12. 2022-01-17
13. 2022-01-24
14. 2022-01-24

GlobalConnect
Jämtkraft
Skanova
Jämtlands Räddningstjänstförbund
PostNord Sverige
Kommunen – Miljö
Privatpersoner 1
Privatpersoner 2
Privatpersoner 3
Lantmäteriet
SkiStar
Trafikverket
LRF Härjedalen kommungrupp
Länsstyrelsen Jämtlands län
Yttrandet i sin helhet är bifogad samrådsredogörelsen
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1. 2021-12-15
Yttrande:

GlobalConnect
GlobalConnect har inget fibernät inom området.

2. 2021-12-16
Yttrande:

Jämtkraft
Då vi inte har verksamhet i området lämnar vi inga
synpunkter.

3. 2021-12-20
Yttrande:

Skanova
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom
detaljplaneområdet, del prickområde. Skanova önskar ett U
område på 4m bredd.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga
teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter
och kostnader som uppkommer i samband med flyttning.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda
telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova
att den part som initierar åtgärden även bekostar den.

Kommentar:

4. 2022-01-04
Yttrande:

Mark som ej får bebyggas – prickmark med användningen
Angöring har planlagts med en administrativ bestämmelse för
att marken ska vara tillgänglig för underjordiska allmänna
ledningar.
Jämtlands Räddningstjänstförbund
Torget på Skalet växer mer än vad som var utgångspunkten
vid den tidigare planläggningen. Förutsättningarna för
räddningstjänsten har inte blivit till det bättre och av den
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anledningen vill vi att det tydliggörs i detaljplanen för
räddningsvägar inom hela ”Torget-området”.

Kommentar:

Kommunen gör en liten ändring i befintlig detaljplan som
enbart berör fastigheten Vemdalens Kyrkby 57:24. Att ändra i
befintliga användningsområden och planlägga för lokalgator
eller liknande ryms inte inom ramen för en ändring av
detaljplan. Kommunen har informerat exploatören om
behovet av tydliga räddningsvägar och förtydligat i
planbeskrivningen att räddningsvägar ska redovisas i
bygglovet.

5. 2022-01-05
Yttrande:

PostNord Sverige
PostNord informerar om deras verksamhet och ansvar samt
att förändringar eller nya brevlådor behöver samordnas med
utdelningsforbattringar@postnord.com.

6. 2022-01-10
Yttrande:

Kommunen – Miljö
Miljö- och byggnämnden har inget att erinra i sak. Upplyser
om att det är ganska fullt i området vad gäller borrhål för
bergvärme. Grannfastigheten har fått problem på grund av
denna fastighets tidigare borrning. Fastigheten ligger inom
vattenskyddsområde.

7. 2022-01-10
Yttrande:

Privatpersoner 1
Undertecknade som vill lämna några synpunkter i nämnda
ärende är ägare av fastigheten VEMDALENS KYRKBY
57:11, som är belägen på andra sidan länsväg 315, mitt emot
fastigheten 57:24. Således är vi rejält berörda av den
kommande byggnationen.
Vår tidigare fjällnära utsikt begränsas nu mer och mer av stora
huskroppar a`la Skalets Torg! Vi hoppas nu att man vid
kommande byggnation, att det sker på ett sätt så att det
smälter in i fjällmiljön. Fastighetens tomt kanske inte behöver
kalhuggas! Kanske att man kan låta en del träd/granar få vara
kvar. Naturskönheten är viktig i denna miljö. Angående det
tänkta parkeringsgaraget tänker vi på samma sätt. Det får inte
bli ett garage a'la Rinkeby/Tensta i betong!
I den framtagna planbeskrivningen finns en illustration där
man nämner: "möjlig in/utfart till garage", "möjlig parkering",
samt "möjlig lastplats"! Detta skulle enligt illustrationen ske
från länsväg 315! Häpnadsväckande! Ordet "möjlig" bör bytas
ut till "omöjlig"! Länsväg 315 är starkt trafikerad och speciellt
av tung trafik (timmerbilar etcetera). Dessutom löper
lokalgatan samt gång/skidvägen längs stora landsvägen. En
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infart till 57:24 därifrån skulle vara mycket farlig. I
detaljplanen från 2010 har även Vägverket förfasat sig och
framfört önskemål om att undanröja de risker som kan uppstå
längs väg 315 vid Vemdalsskalets centrumområde. Man har
även diskuterat förslag om att bygga bort möjligheterna att
stanna längs väg 315 samt att sänka hastigheten! Man har
även sagt att "körbar utfart" ej får anordnas längs lv 315 i just
detta område. Ett bra förslag för in/utfart till 57:24 är i stället
att ha den från den östra sidan vid stora parkeringen eller
söder ifrån vid Hovde Hotell.
Detta är bara ett axplock av synpunkter. Det finns anledning
att återkomma längre fram.
Kommentar:

Kommunen tackar för inkomna synpunkter.
Enligt gällande detaljplan får en byggnad uppföras i tre
våningar med vind. Vad som föreslås är att tillåta samma
bruttoarea men i fyra våningar utan vind. Påverkan på
siktlinjer mot fjället påverkas därmed marginellt. Men i
jämförelse med dagens byggnad som inte är utbyggd efter vad
som tillåts så kan alla träd tas bort. Kommunen delar
synpunkten att träd ska bevaras i så stor utsträckning som
möjligt och har förmedlat detta till markägaren. Kommunen
har minskat möjlig bruttoara för garage från 1200 m2 till 1000
m2 för att kunna ge utrymme att spara vegetation.
Med tillägget att kunna tillskapa fler parkeringsplatser i ett
garage i markplan. Utformningen av garaget har säkerställts
med planbestämmelser om att en stor andel ska förses med
fönster för att efterlikna omkringliggande bottenvåningar med
centrumverksamhet. Synpunkterna kring utformningen har
vidarebefordrats till markägaren. Kommunen delar
synpunkterna att omsorg behöver ges inför att
bygglovshandlingar tas fram.
Gällande in- och utfarter så kanske illustrationen är otydlig.
Den har förtydligats med text. Men den väg som där är utritat
är den lokala angöringsvägen mellan Nya Landsvägen 315
och föreslagen byggnation. Som sedan föreslås angöra
parkeringen i öster. Precis som ni beskriver som lämplig
lösning.
Ni är välkomna med kompletterande yttranden i
granskningsskedet.

8. 2022-01-13
Yttrande:

Privatpersoner 2
Vi har inga synpunkter på den bebyggelse som ska ske på
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57:24. Utformas fastigheten i linje med övrig bebyggelse runt
Skalets torg tillför den betydande kvalitéer till Vemdalsskalet.
Vi underkänner däremot den analys av trafiken på väg 315
som redovisas i Planbeskrivningen som grund för
bullerberäkningen. Mätpunkten för ÅDT ligger helt utanför
den del som påverkar fastigheten och närliggande fastigheter.
Trafikverkets vägflödeskarta visar även som väntat på
teoretiskt beräknade säsongsvariationer av betydande mått.
Höga flöden på lov, helger och sommar, dvs när mycket folk
är i Skalet och utomhus. Den dygnstrafik som ska utgöra en
grund för analysen måste mätas på sträckan mellan ICA
butiken och avtagsvägen till Vargen. Här är flödena betydligt
större med en blandning av tätortskaraktär och genomgående
landsvägstrafik. De genereras av trafik till butiker,
restauranger, liftar, längdskidspår, parkering mm från en
snabbt växande bebyggelse i Skalet och dess omgivningar.
Men även av genomgående trafik i båda riktningarna. Den
nyttjade mätpunkten är dessutom från 2017 och är således
både felaktigt lokaliserad och en underskattning av dagens
och framtida flöden.
Väg 315 utgör en betydande barriär inom Vemdalsskalet samt
till och från den fastighet som omfattas av planförslaget. Den
har en utformning som premierar fordonstrafik på bekostnad
av gång, cykel, barnvagnar och i detta fall även
längdskidåkare. Trafiklösningen strider således mot
Trafikverkets transportpolitiska uppdrag att skapa ett
transportsystem som inte ensidigt premierar bilism utan bidrar
till ökad hälsa genom vardaglig rörlighet. Härjedalens
kommun måste utveckla dialogen med Trafikverket för att
sänka hasigheten där det nu är 50 km/tim till 40 km/tim, vilket
man förväntar sig i den ”stadsmässiga miljö” kommunen vill
skapa. Framför hotellet, ICA och busshållplatserna bör
hastigheten sänkas till 30 km/tim för att skapa en balanserad
förhandling om framkomligheten mellan
bilar/lastbilar/traktorer och fotgängare.
I planbeskrivningen används 50 km/tim som skyltad hastighet
vid beräkningar av buller. Strax väster om fastigheten är dock
skyltad hastighet 70 km/tim. I praktiken innebär det att fordon
från väster ”glider in” med hastigheter över 50 km/tim medan
fordon från öster påbörjar accelerationen betydligt före
skylten. Buller fån accelererande och motorbromsande
lastbilar/traktorer mm är betydligt högre än normalbuller från
trafik på en väg med jämn hastighet. För att reducera bullret
måste hastigheten sänkas till 50 km/tim väster om avfarten till
Vargen. Trafikverket måste även se över hela situation i
korsningen 315 och mot Vargen samt in till
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Spårcentralen/Vesseltrafiken. Här premieras fordonstrafik
kraftigt på bekostnad av gående, cyklister och skidåkare som
möter en helt dysfunktionell trafikmiljö. En
miljö som absolut inte uppfyller kraven på Trafikverket enligt
transportpolitiken.
Kommentar:

Kommunen tackar för inkomna synpunkter.
Trafikverket har lämnat som synpunkt i sitt yttrandena att
trafiksiffrorna ska räknas upp till 2040. Kommunen har
uppdaterat handlingarna enligt detta. Kommunen har även lagt
på säsongsvariationen om 22 procent som anges i
mätsiffrorna. Oavsett om hastigheten är 50 eller 70 kilometer
per timma så erhålls gällande värden vid fasad. Även om detta
är ett trubbigt verktyg så bedömer kommunen att marginalen
är stor och att mer detaljerad utredningen inte bedöms som
nödvändig.
Kommunen delar synpunkterna kring vägens utformning och
problematiken kring den. Kommunen jobbar aktivt med
Trafikverket kring förändringsarbete, framför allt att förlänga
gång- och cykelvägar till skalet och klockarfjäll samt mot
Storhogna hållet och få till säkra gaturum. Kommunen har
dock få invånare och låga intäkter. Trafiksäkerheten är
underskatt och liknande på många platser i kommunen och
prioriteringar gör att utbyggnaden sker långsamt. Kommunen
jobbar även aktivt med Trafikverket i nya större
detaljplanearbeten med att hitta lösningar som även
finansieras av exploatörer.
Ni är välkomna med kompletterande yttranden i
granskningsskedet.

9. 2022-01-15
Yttrande:

Privatpersoner 3
Byggnation enligt gällande plan (2361-P10/2) Vi anser att den
utbyggnad som under senare år skett inom nu gällande
detaljplan för fastigheten (2361-P10/2), med den inre
torgbildningen och de aktiva bottenvåningar som skapats runt
denna, utgjort ett stort tillskott för Vemdalsskalet som helhet.
Såväl skalan och placeringen som den inbördes variationen
mellan byggnaderna och utformningen av deras detaljer
skapar tillsammans en trivsam miljö som balanserar väl
mellan tradition och nytänkande. Verksamheterna i
bottenvåningarna bidrar med sitt väluttänkta utbud till
aktivitet, människoliv och rörelse och har medverkat till att
skapa en samlingspunkt för hela området.
Vi tycker vidare att en ny byggnad som uppförs enligt den nu
gällande detaljplanens bestämmelser har möjlighet att bidra
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positivt till platsen, om den genomförs med samma omtanke
som de tidigare byggnaderna. Vi uppfattar det som att den
gällande planen ger möjlighet att spara en del av träden som
finns på fastigheten idag, något som vi ser som mycket
positivt såväl för biodiversiteten och det lokala klimatets skull
(växtligheten bidrar med vindreduktion, dagvattenhantering
etcetera) som av rent visuella skäl, då dessa träd är den enda
lilla kvarvarande rest på denna sida av riksvägen i området.
Byggnation enligt samrådshandlingar MBN 2021-311
Samrådsförslaget medger en utökad byggrätt på fastigheten
med ca 1200 kvm parkeringsgarage ovan mark. Vi har inte
svårt att se fördelen för den enskilde fastighetsägaren att
anlägga garage på detta sätt, det är ekonomiskt fördelaktigt
både eftersom Intäkterna per lägenhet ökar samtidigt som
anläggningskostnaden för garage ovan mark är billigare än
under mark. Vi anser dock att vinsten för den enskilde
fastighetsägaren noga och eftertänksamt måste vägas mot det
allmännas intressen och att det i det här fallet måste sökas en
annan lösning än den föreslagna.
Invändningar i det allmännas intresse: I samrådshandlingarna
anges att syftet med planen är att öka flexibiliteten i
byggnadens användning, men att tillåta byggnationen av ett
parkeringsgarage ovan mark motverkar detta syfte eftersom
det låser användningen av bottenvåningen till att bara kunna
användas som parkering. Ett parkeringsgarage som täcker ca
2/3 av fastigheten skapar stora döda (inaktiva) ytor i
bottenvåningarna vilket påverkar gatubilden negativt.
Skrivelser om minst 35% glasad fasadyta förändrar inte det
faktum att fasaden inte är aktiv. Byggnadstypologin, med en
lamell placerad ovanpå ett parkeringsdäck är artfrämmande
från omgivningen och andas snarare modernistisk
förortsbebyggelse än fjälltorg. Ökningen av byggnadens skala
har ingen förankring i dess placering eller omgivning.
Invändningar i fastighetsägarnas intressen Den ökade skalan
på byggnaden riskerar att skugga vår fastighet, vi vill se
skuggstudier som motbevisar detta.
Utfarten från parkeringshuset är riskerar att orsaka
ljusföroreningar från billyktor i våra byggnader. Vi vill få det
säkerställt att placeringen av garageinfart ser till att så inte
sker. Om byggnadsvolymen uppförs som den illustreras, alltså
vriden ca 90 grader och placerad med långsida mot vägen,
kommer att större antal lägenheter att ha direkt insyn mot vår
fastighet vilket utgör en olägenhet för oss.
Kommentar:

Kommunen tackar för inkomna synpunkter.

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd
E-post: Mob@berg.se | Postadress: Medborgarhuset, 842 80 Sveg
| Tel 0687-161 00 | www.berg.se |Tel 0680-161 00 | www.herjedalen.se

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Datum

Dnr

2022-02-08

MBN 2021-000311

sida 8(16)

Berg- och Härjedalens miljö- och byggnämnd
Kommunen har minskat möjlig bruttoara för garage från 1200
m2 till 1000 m2 för att kunna ge utrymme att spara vegetation.
Eftersom området ligger inom vattenskyddsområde tillåts inte
garage under mark. Föreslagen ändring av gällande detaljplan
medger heller ingen utökad byggrätt så boytan kan inte bli
större.
Syftet med garaget är att tillskapa fler parkeringar även för
besökare. Detaljplanen medger inte heller centrumverksamhet
i gällande plan. Ändringen föreslår att även handel ska vara
möjlig i bottenplanet vilket markägaren har för syfte att
anordna tillsammans med garaget i liknande stil som övrig
byggnation. Genom att medge handel och en större
bottenvåning så medger kommunen för det som anges i ert
yttrande en kombination av fler besöksparkeringar och
levande bottenplan.
Illustrationen är enbart en illustration som redovisar ett sätt att
bygga ut, kommunen har ändrat den till mer passande
typologi. Markägaren har för avsikt att uppföra en byggnad i
samma stil som övriga byggnader på torget. Det gamla
hotellet har ju flera flackare partier och överbyggda delar.
Syftet är att få tillstånd uteplatser och god
dagsljusförhållanden. Ändringen föreslår en ny våningshöjd
om fyra våningar utan vind mot gällande detaljplans tre
våningar plus vind. Kommunen gör bedömningen att
skillnaden kommer vara liten. Kommunen har justerat
illustrationen gällande garage, vilket ger fler besöksplatser
samt byggnadens möjliga utförande.
Se nedan en möjlig utformning där pilen visar på fasad mot
Nya Landsvägen 316 och norrut. Där även ett hörn med den
minskade byggrätten kan bevaras med befintlig vegetation.
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Nedan bild är en illustration på vart skugga hamnar vid
vårdagjämning cirka 20 mars för ovan illustrativa byggnad.
Gul färg redovisar Vemdalens Kyrkby 57:21, röd 57:12 och
blå 57:11. Skuggningen som syns på den röda fastigheten är
den skuggningen med störst påverkan under dygnet som är
klockan 15:00. Vid sommarsolståndet cirka 20 juni så skuggas
ingen av fastigheterna i nedan bild av föreslagen byggnation
under någon tid på dygnet. Kommunen bedömer
skuggförhållandena som mycket gynnsamma med liten
påverkan på grund av väderstreckens förhållanden mellan
byggnad och fastigheter.

Den ansträngda va-situationen i området har föranlett att
kommunen inte kan medge större byggrätt än den som ges i
gällande detaljplan.
Ni är välkomna med kompletterande yttranden i
granskningsskedet.
10. 2022-01-16
Yttrande:

Lantmäteriet
Lantmäteriet har inga synpunkter på förslaget.

11. 2022-01-16
Yttrande:

SkiStar
Enligt planbeskrivningen är syftet med ändringen av
rubricerad plan att den nya planen skall vara mer flexibel och
att bebyggelsen med bostäder kan kompletteras med
exempelvis handel och kontor. I plankartan finns det inget
som hindrar att byggnationen exempelvis utförs i två våningar
där bottenvåningen förutom 1200 kvm parkering utgörs av ca
300 kvm handel och att våning två utgörs av en full våning
med handelslokaler. En byggnation enligt exemplet ovan
skulle snarare påminna om ett externköpcentrum än den
fjällmässiga stadsmässighet som eftersträvas i området såväl
som i planens syfte. Karaktären i området bygger på en hög
variation av användning, där boende blir den väsentligaste
beståndsdelen i innehållet.
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SkiStar anser därför att andelen handelslokaler och kontor
tydligt regleras. Samma sak gäller även för utbredningen av
de 1750 kvm bruttoarea. Dessa bör begränsas enligt tidigare
e3-bestämmelse (byggnadsarea) för att inte avvika mot
områdets karaktär. SkiStar ställer sig naturligtvis positiv till
förslaget som möjliggör utökad bruttoarea för ett
parkeringsgarage. Vidare understryker SkiStar vikten av att
det parkeringsbehov som genereras av kommande byggnation
hanteras inom Vemdalens Kyrkby 57:24. SkiStar ser en stor
risk med att detta inte är möjligt såvida andelen
handelslokaler och kontor inte avsevärt begränsas.
Kommentar:

Kommunen tackar för inkomna synpunkter.
Kommunen delar bedömningen kring användningen och har
justerats bestämmelsen till den som enbart tillåter handel i
bottenvåningen. Om byggnaden sedan blir två eller fyra
våningar hög bedömer kommunen som lämplig då strukturen
runtomkring ser sådan ut. Kommunen bedömer att denna
åtgärd korrigerar missen i planbestämmelserna.
Ni är välkomna med kompletterande yttranden i
granskningsskedet.

12. 2022-01-17
Yttrande:

Kommentar:

Trafikverket
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS
2015:216 och SFS2017:359) gäller och berör ljudnivåer
utomhus. Kommunen ansvarar för att säkerställa att
bebyggelsen anpassas utifrån de lokala
förutsättningarna. Beräkning av buller ska göras med trafik
för prognosår 2040.
Kommunen har uppdaterat beräkningar med trafik för
prognosår 2040.

13. 2022-01-24
Yttrande:

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

14. 2022-01-24
Yttrande:

Länsstyrelsen Jämtlands län
Yttrandet i sin helhet är bifogad samrådsredogörelsen
Kommunens bedömning om betydande miljöpåverkan
Kommunen har genomfört en undersökning om ett
genomförande av planen kan antas medföra betydande
miljöpåverkan enligt 6 kap. 6 § miljöbalken, och bedömer att
ett genomförande inte kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
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Synpunkter enligt Länsstyrelsens särskilda
bevakningsområden
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i
11 kap 10 § PBL och nu kända förhållanden att ett antagande
av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att prövas. Detta
under förutsättning att kommunen förtydligar planförslaget
gällande hälsa och säkerhet. Råd och allmänna synpunkter
Hälsa och säkerhet
Länsstyrelsen bedömer att det av planhandlingarna behöver
framgå hur dagvatten hanteras idag och hur dagvatten avses
att hanteras inom planområdet efter ändringen av detaljplanen.
Planområdet planläggs för bostäder, handel eller hotell/kontor
och ligger lågt i förhållande till omgivningen, samt i
anslutning till länsväg 315. Vidare utökas bruttoarean
betydligt till följd av att det planeras för sockelvåning med
parkeringsgarage om 1200 kvm, vilket innebär en betydlig
utökning av andelen hårdgjorda ytor än vad som tillåts i
gällande detaljplan. Kommunen behöver därför säkerställa att
bebyggelsen bli lämplig med hänsyn till risken för
översvämning enligt 11 kap. punkt 5 § i Plan- och bygglagen
för att undvika skador på huskroppar och väg/trafik vid
skyfall och framtida klimatförändringar.
Råd och allmänna synpunkter
Under samrådet ger Länsstyrelsen råd om tillämpningen av 2
kap. PBL. Om det behövs från allmän synpunkt ger
Länsstyrelsen även råd i övrigt om tillämpningen av PBL.
Ändring av detaljplan
I PBL finns ingen uttalad gräns för vad som kan göras inom
ramen för ändring, utöver att ändringen ska uppfylla PBL:s
krav på tydlighet och rymmas inom syftet för den
ursprungliga detaljplanen. Kommunen kan inom ramen för en
ändring av en detaljplan enbart göra mindre ändringar av
användningsbestämmelser, under förutsättning att avsikten
med den ursprungliga planens grundstruktur bevaras och att
ändringen är förenlig med planens syfte.
Länsstyrelsen konstaterar att genom ändringen av detaljplanen
utökas bruttorean betydligt och den ytan som planerad
bebyggelse får uppta på marken, i synnerhet gällande
bruttoarean för parkeringsgaraget. Med tanke på att det
aktuella planområdet ligger lågt i förhållande till dess
omgivning, samt att den nya bruttoarean utökas betydligt
borde markområdet prövas genom att ta fram en ny detaljplan
med tillhörande lokalisering- och lämplighetsprövning.
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Geotekniska förhållanden
Länsstyrelsen saknar ett resonemang gällande huruvida
ändringen av detaljplanen kan påverka geotekniska
förhållanden. Detta då det i gällande planbeskrivning framgår
att eventuella förändringar som kan påverka geotekniska
förutsättningar ska klarläggas innan byggande sker.
Vatten- och avlopp
Länsstyrelsen saknar kommunens bedömning gällande hur
ändringen av detaljplanen kan genomföras utan att nuvarande
avloppsreningsverk överbelastas. Därtill bör det av
planhandlingarna framgå hur planerad exploatering avses
hanteras gällande vatten och avlopp, samt om planerad
exploatering kommer kopplas på befintligt eller nytt
reningsverk.
Buller
Länsstyrelsen delar Trafikverkets bedömning att
bullerberäkningarna bör beakta prognos för 2040.
Trafikverkets yttrande bifogas som bilaga.
Vattenförekomst
Av planhandlingarna bör det framgå att planområdet ligger
inom grundvattenförekomsten Vemdalsskalet (WA81658677).
Formalia
Plankarta och planbeskrivning redovisas i ett gemensamt
dokument. Till varje detaljplan hör en plankarta med
bestämmelser och en planbeskrivning som förklarar syftet
med planen och på vilket sätt den ska genomföras. För att
underlätta förståelsen av handlingarna rekommenderas att
planbeskrivning och plankarta redovisas som två separata
handlingar.
Kommentar:

Kommunen har minskat möjlig byggrätt med 200 m2 för att
möjliggöra ett större bevarande av den naturliga marken samt
att ge förutsättningar för dagvattenhantering inom den egna
fastigheten. Planbeskrivningen har förtydligats med
beskrivning att dagvatten ska hanteras lokalt inom fastigheten
för tillkommande hårdgjorda ytor.
Kommunen bedömer att ändringen ryms inom gällande plan.
Under parkering i gällande plan beskrivs att
parkeringsbehovet för aktuell fastighet ska hanteras inom
fastigheten. För att kunna utnyttja byggrätten behöver
antingen alla ytor inom fastigheten hård göras och bli
parkering alternativt som ändringen föreslår så förläggs
majoriteten av parkeringarna i ett garage i byggnadens
bottenvåning.
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Ändringen av detaljplanen medger ingen utökad byggrätt
kring höjder och andra byggnader inom planområdet har både
större byggnadsarea och samma höjd som ändringen föreslår.
Detta är en av dom sista byggrätterna som inte uppförts inom
detaljplanen. Dom geotekniska förhållandena bedöms därmed
som goda.
Planändring likt övriga planområdet ska anslutas till befintlig
kommunalt reningsverk. Bullerberäkningarna är uppdaterade
för prognos 2040. Vattenförekomsten är tillagd i
planbeskrivningen. Gällande separat plankarta och
planbeskrivningen har kommunen bedömt att det är tydligast
samla ändringen i ett dokument men kommer ta det för
övervägande inför kommande planarbeten.
Sammanfattning av synpunkter och kommentarer till dessa

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