DIARIENUMMER MBN 2021-1206
ANTAGANDEHANDLING 2022-03-24

Ungefärligt område
för planändring

Ungefärligt område
för planändring

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR
VEMDALENS KYRKBY 43:411, 43:412 MED FLERA
BJÖRNRIKE
HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN

PLANBESKRIVNING

Till planen hör:
Ursprunglig plankarta
Ursprunglig illustrationskarta
Ursprunglig grundkarta

STANDARD PLANFÖRFARANDE ENLIGT
PLAN- OCH BYGGLAGEN (2010:900)

Ursprunglig planbeskrivning
Plankarta med ändringar
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

Ändring av detaljplan för

Vemdalens Kyrkby 43:411, 43:412 med flera

PLANPROCESSEN
Planprocessen är en prövning där e områdes lämplighet för e ändamål utreds och där de som berörs av förslaget ges möjlighet ll
insyn och påverkan. Planhandlingarna kommer samrådas och granskas med grannar, myndigheter och andra intressenter. Synpunkter
kommer sammanställas i en samrådsredogörelse och e granskningsutlåtande. Detaljplanen kan sedan antas av kommunen. E beslut a
anta, ändra eller upphäva en detaljplan får laga kra digast tre veckor från den dag då beslutet eller justerat protokoll över beslutet
llkännage s. Däre er kan bygglov och utbyggnad ske. Ändringen av detaljplanen har varit på samråd mellan 2021-12-27 och 2022-01-24
och sedan varit på granskning mellan 2022-02-14 och 2022-02-27 och målsä ningen är a ändringen ska antas i mars 2022 med e
digast laga kra tre veckor däre er.
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ÄNDRING AV EN DETALJPLAN
En ändring av en detaljplan kan användas för a anpassa planen ll nya förhållanden och hålla den aktuell utan a genomföra hela den
lämplighetsbedömning som görs vid upprä andet av en ny plan. Det ﬁnns i lagen ingen u alad gräns för vad som kan göras inom ramen
för ändring. Ändringen ska dock uppfylla plan- och bygglagens, PBL, krav på tydlighet och rymmas inom sy et för den ursprungliga
detaljplanen. Det är kommunen som avgör om det är lämpligt a använda sig av ändring av detaljplan i e enskilt fall.

Kartutsni med magenta färgad markering kring ungefärligt område som ändringen avser.

Utsni från plankartan ll gällande detaljplan före ändring. Den
magenta färgade markeringen visar ungefärlig utsträckning på
föreslagna planändringar.

Utsni från fas ghetskartan med ortofoto. Område för
nuvarande GA:47 från Lantmäteriets register i turkos färg.
Magenta färg redovisar område för planändring.

Peter Nilsson
Stadsarkitekt

Eli Larsdotter-Brynhilldsvoll
Biträdande Miljö- och byggchef

Ändringar i detaljplan redovisas i plankartan med färgen magenta.

Ändringar i en detaljplan kan göras om ändringen är förenlig med planens sy e, med övriga planbestämmelser och i övrigt inte innebär
några olägenheter. Det kan bara ﬁnnas en detaljplan för e geograﬁskt område och det går därför inte a göra ändringsplaner,
lläggsplaner eller liknande som ska gälla llsammans med den ursprungliga planen. Det innebär a ändringar görs i den ursprungliga
planen vid en ändring av detaljplan. De a dokument är e komplement ll digare planbeskrivning. Endast de ändringar som redovisas i
det här dokumentet är gällande.
Skala 1:1000

2022-02-03

HANDLINGAR
Detaljplanen och llhörande handlingar består av:
Plankarta med ändringar i skala 1:500 (A0) med llhörande
planbestämmelser och planbeskrivning
Fas ghetsförteckning
Granskningutlåtande
Samrådsredogörelse
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Beslut om betydande miljöpåverkan
Ursprungliga handlingar från akt 2361-P2017/3:
Ursprunglig plankarta och illustra onskarta i skala 1:1'000 (A3)
Ursprunglig planbeskrivning
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PLANENS SYFTE
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Sy et med ändringen av detaljplanen är a inom beﬁntliga byggrä er möjliggöra en utökad användning där bostadshus ka kunna
komple eras med e mindre antal kontorslokaler avse för distansarbetande besökare och boende. Planen ska även justera byggrä ers
utbredning och placering e er fak skt utbyggna on och möjliggöra utbyggnad enligt planens sy en.

PLANDATA

BK

Bostäder och kontor

Planområdet är beläget mi i det alpina skidsystemet i Björnrike. Planen omfa ar främst bostadsbebyggelse i ﬂerbostadshus men även
komple erande hotell-, konferens- och restaurangverksamheter. Området inom detaljplanen där ändringar föreslagits är cirka 900
kvadratmeter stort. Se ovan kartutsni . Fas gheterna som berörs av planändringen är Vemdalens Kyrkby 43:542 och 43:412 som ägs av
ET2 Fas gheter AB och Vemdalens Kyrkby 43:507 som ägs av Bara bord i Vemdalen AB. Övriga sakägare och berörda redovisas i
fas ghetsförteckningen.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Detaljplanen som föreslås ändras antogs av Miljö- och byggnämnden i Härjedalens kommun 2017-02-09. Detaljplanen vann laga kra
2017-03-06, akt 2361-P2017/3.
Miljö- och byggnadsnämnden beviljade planbesked 2021-08-26 MBN § 150 2021-1206 för a möjliggöra en ändrad användning av
våningsplan e , från bostadslägenhet ll kontor.

PLANFÖRSLAGET
Nuvarande byggrä B, Bostäder komple eras med användningen K, kontor. Förslaget innebär a byggnadens användning mer ﬂexibelt
kan ändras beroende på behoven samt a bebyggelse med bostäder kan kompleteras med kontor exempelvis i entrévåningen.
Användningen är e komplement ll detaljplanens konferens och hotell och är avse för kontor främst för boende och besökare som vill
kunna bo i och verka i Björnrike men jobba på distans direkt i det alpina skidsystemet. Även möjlig byggnadsarea och egenskapsgränserna
för byggnadens placering justeras e er fak skt uppförd byggnad.
Byggnadshöjden för byggrä en med C, Restaurang ändras från 8 ll 9 meter. Ändringen ska möjliggöra a en övre våning enligt gällande
detaljplan ska kunna uppföras för restaurangbesökare samt en vind för kontor och personalutrymmen.
Med föreslagen planändring behöver behovet av parkeringsplatser säkerställas. I gällande detaljplan ﬁnns parkeringstal för bostäder
angivna men inte för kontor. Nedan parkeringstal ska uppfyllas för byggna on inom området som planändringen avser. Uppfyllelse av ptal redovisas i bygglovsansökan. Gällande parkeringsnorm för bostäder enligt nuvarande planbeskrivningen ska uppfyllas.
Bostäder
Parkeringsplats ska ﬁnnas för en bil per lägenhet. Två bilar per
lägenhet om lägenheten är större än 70 kvadratmeter.
Kontor och service (Bibliotek liknande.)
20 platser per 1000 BTA
Parkering föreslås hanteras i carport och i garage under byggnad. Exempelvis om e våningsplan om cirka 300 kvadratmeter bru oarea
byggs om ll kontor behöver cirka sex parkeringsplatser llskapas. Kommunen bedömer a parkeringsbehovet kan uppfyllas inom egna
fas gheter. Parkeringsplatser utanför den egna fas gheten ska säkerställas med servitut eller liknande.

Ny egenskapsgräns

Under skrafferat område utvidgas egenskapsområdet
för byggnad i fyra våningar

När kontor etableras ryms inte avfallshanteringen inom kommunens åtagande som ﬁnns för bostäder. En avfallslösning för kontorens
llkommande avfall behöver anordnas och lokaliseras dit avfallsfordon kan ta sig och vända enligt kommunens föreskri er. Avfallslösning
kan lämpligen koordineras med andra verksamheter inom området. Lösning ska redovisas i bygglovsansökan.

STÄLLNINGSTAGANDEN

X markererar egenskapsgräns
som tas bort.
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Kommunen har gjort en undersökning av betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap 6§. E genomförande av ändringen av
detaljplanen bedöms inte innebära några nya faktorer som innebär betydande miljöpåverkan enligt 4 kap. 34§ plan- och bygglagen varför
någon miljökonsekvensbeskrivning inte bedöms vara nödvändig.
E ersom ändringen av detaljplanen inte bedöms medföra någon utökad byggrä bedöms kapaciteten för kommunalt va en och avlopp
vara llräcklig för a försörja ändringen av planen. Ändringarna i detaljplanen medför en möjlig ombyggnad ll kontor där det idag är
bostäder så länge det ryms inom ovan given parkeringsnorm. Därmed bedöms ändringen inte innebära ökade störningar som ökat buller
eller en ökad traﬁkmängd. Kommunen ser posi vt på möjligheten för boende och besökande a kunna jobba i Björnrike utan a behöva
förﬂy a sig från Björnrike ll en kontorslokal utanför det alpina skidsystemet.

X markererar byggnadshöjd som
tas bort och ersätts med 9 meter.

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING
Inga nya genomförandefrågor uppstår vid ändringen av detaljplanen. Förﬂy ningen av egenskapsgränsen för byggrä en gör intrång på
Vemdalens Kyrkby ga:47. Gemensamhetsanläggningen behöver därmed omprövas varvid minskningen av de upplåtna områdena behöver
ske. Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren ll den mark som blir av med belastning av en ga betala ersä ning ll de fas gheter som
deltar i ga:n om det uppkommer en skada. Byggnaden står redan där i dag och denna omprövning torde därför ändå behöva genomföras
oavse ändringen av detaljplanen eller inte. Kostnader kring eventuella lantmäteriförä ningar får avgöras vidare mellan parterna och
Lantmäteriet enligt gällande praxis. Exploatören svarar för genomförande och exploateringskostnader samt i samråd med kommunen och
gemensamhetsanläggningar anläggande av vägar, va en, elektriﬁering, insamlingsplatser för sopor samt övriga erforderliga åtgärder för
exploateringens genomförande.

GENOMFÖRANDETID
Genomförande den är den d som detaljplanen är avsedd a genomföras. Genomförande den räknas från den dag detaljplanen vinner
laga kra . Under genomförande den får planen inte ändras eller upphävas om någon sakägare inom planområdet är emot. Under den
här den är fas ghetsägaren garanterad sin byggrä . Om detaljplanen ändras eller upphävs innan genomförande den har gå ut, har
fas ghetsägaren rä ll ersä ning från kommunen för den förlorade byggrä en. Avsikten är a ändringen av detaljplanen ska antas
våren 2022 när genomförande den gå ut. Nuvarande detaljplan har en genomförande d på fem år och vann lagakra 2017-03-06.
Detaljplanen gäller även e er genomförande dens utgång. Genomförande den förlängs med fem år för hela gällande detaljplan inklusive
föreslagen ändring från den dag föreslagen planändring vunnit laga kra .

MEDVERKANDE TJÄNSTEPERSONER
Ändringen av detaljplanen, dess planbeskrivning och genomförandebeskrivningen har upprä ats av Peter Nilsson i samråd med berörda
tjänstepersoner inom Härjedalens kommun och tjänstepersoner inom Berg och Härjedalens miljö och byggnämnd.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 5 år från den dag planändringen vinner laga kraft.
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