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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 

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

 

Förfarande 
Ärendet handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900, 
uppdaterad till och med SFS 2020:76. 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 2022-01-24 och 
sedan på granskning under tiden 2022-02-14 till 2022-02-27. 
 
Inkomna skrivelser och yttranden under granskning 

1. 2022-02-09 Stadsantikvarie 
2. 2022-02-09 Jämtlands Räddningstjänstförbund 
3. 2022-02-16 Kommunen – Miljö  
4. 2022-02-17 Kommunen – Bygg  
5. 2022-02-18 Länsstyrelsen Jämtlands län 

Yttrandet i sin helhet är bifogad granskningsutlåtandet 
6. 2022-02-21 Lantmäteriet 
7. 2022-02-21 Kommunen – Avfall  
8. 2022-02-22 Trafikverket 
9. 2022-02-24 LRF Härjedalen kommungrupp 
10. 2022-02-27 Björnterassen samfällighet 
11. 2022-02-27 Bostadsrättsföreningen Björnterassen 
12. 2022-02-27 Björnrike samfällighet 
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1. 2022-02-09 Stadsantikvarie 
Yttrande: Ingen erinran. 
 

2. 2022-02-09 Jämtlands Räddningstjänstförbund 
Yttrande: Räddningstjänsten har inget att erinra mot föreslagen  

detaljplan. 
 

3. 2022-02-16 Kommunen – Miljö  
Yttrande: Miljöenheten har inget att erinra. 
 

4. 2022-02-17 Kommunen – Bygg   
Yttrande: Inga särskilda synpunkter. Behöver användningen kontor 

kompletteras med bestämmelser om icke störande 
verksamheter för de boende inom planområdet? 

 
Kommentar:  Kommunen har bedömt att risken för störningar i och med  

användningen kontor är liten och har därmed inte övervägt 
vidare bestämmelser. 

 
5. 2022-02-18 Länsstyrelsen Jämtlands län  

Yttrande: Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i  
11 kap 10 § Plan- och Bygglagen (2010:900) att ett antagande 
av detaljplanen enligt förslaget inte kommer att prövas. 
 

6. 2022-02-21 Lantmäteriet  
Yttrande: Lantmäteriet har inga synpunkter att lämna på  

granskningshandlingarna. 
 

7. 2022-02-21 Kommunen – Avfall   
Yttrande: Har inget tillägg gällande avfall. Är väl omhändertaget i  

planen. 
 

8. 2022-02-22 Trafikverket 
Yttrande: Trafikverket har inga synpunkter. 

 
9. 2022-02-24 LRF Härjedalen kommungrupp 

Yttrande: Då förslaget inte berör åkermark har vi ingenting att erinra  
kring förslaget. 

 
10. 2022-02-27 Björnterassen samfällighet 

Yttrande: För Björnterrassens samfällighetsförening vilken förvaltar  
GA:47 enligt bestämmelsen g i detaljplanen så önskar vi 
lämna följande kommentarer: 
 
Vi accepterar planändringen efter det förtydligande som har 
genomförts gällande byggrätten 
Till dess att planområdet är färdigexploaterat och det därmed 
är klarlagt vilka ytor som kommer att utgöra sådana som ska 
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förvaltas i gemensamhetsanläggningen så ingår samtliga ytor 
benämnda g. Av ovanstående följer att illustrationen på 
ortofoto på plankartan är för snävt tilltagen vad gäller turkost 
markerat område för GA:47. Området behöver täcka hela 
området för bestämmelsen g på plankartan för att vara korrekt. 
Se bilaga för förtydligande. 
 
Björnterrassens samfällighetsförening anser som ett 
förtydligande att exploatören ska stå för de 
lantmäterikostnader som uppstår vid omprövning av GA:47 
med anledning av byggnation på samfällt förvaltad mark. Vid 
ett relativt snabbt färdigställande av exploateringen bör dock 
detta kunna genomföras gemensamt med omprövning av 
vägarnas tillhörighet (från GA:47 till GA:11) i vilket fall 
ingen påtaglig merkostnad bör uppstå. 

 
 
Kommentar:  Kommunen tackar för inkomna synpunkter. 
 

Detaljplanen medger att hela det område som ni markerat i 
bilaga kan ingå i en gemensamhetsanläggning. Exakt vilken 
utbredning är upp till de olika fastighetsägarna och 
Lantmäteriet att komma överens om. Det ortofoto som finns i 
planhandlingarna redovisar nuvarande utbredning av 
gemensamhetsanläggningen enligt Lantmäteriets register. Det 
kan vid en omprövning utökas. Planändringarna har 
uppdaterats med genomförandebeskrivning kring 
lantmäterikostnader. 
 

11. 2022-02-27 Bostadsrättsföreningen Björnterassen 
Yttrande: För Brf Björnterrassen så önskar vi lämna följande 

kommentarer: 
 
Vi accepterar planändringen efter det förtydligande som har 
genomförts gällande byggrätten 
 
Till dess att planområdet är färdigexploaterat och det därmed 
är klarlagt vilka ytor som kommer att utgöra sådana som ska 
förvaltas i gemensamhetsanläggningen så ingår samtliga ytor 
benämnda g. Av ovanstående följer att illustrationen på 
ortofoto på plankartan är för snävt tilltagen vad gäller turkost 
markerat område för GA:47. Området behöver täcka hela 
området för bestämmelsen g på plankartan för att vara korrekt. 
Se bilaga för förtydligande. 
 
Brf Björnterrassen noterar att det i planbeskrivningen står att 
området ska kunna gå att använda även sommartid för 
friluftsliv och hoppas att kommunen därmed slutar att i 
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framtiden ge bygglov till byggnation som hindrar eller 
omöjliggör användande av området sommartid. Vidare noterar 
vi att de bygglov som redan har lämnats för VKB 43:560 och 
561 kraftigt strider mot de mest basala riktlinjerna i 
detaljplanen och planbeskrivningen varför vi ställer oss 
frågande till vilken rättsverkan detaljplanerna i området 
verkligen har. Se till exempel planens text gällande 
utformning, planbestämmelse gällande byggnadshöjd, 
planbeskrivningens text och bedömning gällande "kulturmiljö 
och landskapsbild" samt "sammantagen påverkan". Se därtill 
bilaga 2 som bland annat visar byggnad med höga 
balkongfronter i betong och stål, nockriktningar tvärs 
höjdkurvorna, felräknade byggnadshöjder, felräknade 
våningsantal med för stora lite "indragna" loftvåningar 
etcetera. 

 
Kommentar:  Kommunen tackar för inkomna synpunkter. 
 

Detaljplanen medger att hela det område som ni markerat i 
bilaga kan ingå i en gemensamhetsanläggning. Exakt vilken 
utbredning är upp till de olika fastighetsägarna och 
Lantmäteriet att komma överens om. Det ortofoto som finns i 
planhandlingarna redovisar nuvarande utbredning av 
gemensamhetsanläggningen enligt Lantmäteriets register. Det 
kan vid en omprövning utökas. Gällande byggloven så har 
sakägare rätt att överklaga dessa inom 4 veckor från att ett 
bygglov kungjorts om sakägaren bedömer att det inte följer 
detaljplanen. Då prövas bygglovet av först Länsstyrelsen och 
därefter kan det även prövas av Mark- och Miljödomstolen. 
Byggenheten på kommunen strävar efter att följa de riktlinjer, 
rekommendationer och lagar som finns i sin bedömning av 
bygglov. Det är inte alltid enkelt att göra dessa tolkningar 
eller förklara dessa. Har ni vidare frågor kring hur 
byggenheten har bedömt tidigare bygglov så vänligen återkom 
till oss för en genomgång.  
 

12. 2022-02-27 Björnrike samfällighet 
Yttrande: För Björnrike samfällighetsförening vilken förvaltar GA:11  

inom Björnrike så önskar vi lämna följande kommentarer: 
Vi accepterar planändringen efter det förtydligande som har 
genomförts gällande byggrätten. 
 
Till dess att planområdet är färdigexploaterat och det därmed 
är klarlagt vilka ytor som kommer att utgöra sådana som ska 
förvaltas i gemensamhetsanläggningen så ingår samtliga ytor 
benämnda g. Av ovanstående följer att illustrationen på 
ortofoto på plankartan är för snävt tilltagen vad gäller turkost 
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markerat område för GA:47. Området behöver täcka hela 
området för bestämmelsen g på plankartan för att vara korrekt. 
Se bilaga för förtydligande. 
 
Björnrike samfällighetsförening kommer trots att det inte 
ryms inom planändringen som sådan ändå slutligen i 
förrättning att kräva omprövning av GA:11 och GA:47 där det 
slås fast vilket vägområdet är som slutligen önskas 
överlämnas för förvaltning i GA:11. Tills dess att så kan ske 
förvaltas området benämnt g av GA:47 och driftas på 
beställning av GA:11 för dess medlemmar med fastigheter i 
området. 
 

Kommentar:  Kommunen tackar för inkomna synpunkter. 
 

Detaljplanen medger att hela det område som ni markerat i 
bilaga kan ingå i en gemensamhetsanläggning. Exakt vilken 
utbredning är upp till de olika fastighetsägarna och 
Lantmäteriet att komma överens om. Det ortofoto som finns i 
planhandlingarna redovisar nuvarande utbredning av 
gemensamhetsanläggningen enligt Lantmäteriets register. Det 
kan vid en omprövning utökas. Kommunen ser inte att 
ändringen av detaljplanen skulle medge ett hinder för att 
ompröva befintliga gemensamhetsanläggningar, deras 
utbredning och liknande. Detaljplanen medger att området 
utökas där planen bestämmelsen för g finns. 

 
Bilaga till yttrande 10, 11 och 12 
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Bilaga till yttrande 11 

 
 

 
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. Även 
en stark oro för överexploatering och risker kring fungerande lokalgator inom 
gemensamhetsanläggningar har yttrats. 
 
Ändringar efter genomfört samråd 

Kommunen har uppdaterat handlingar enligt yttranden. Bland annat har 
egenskapsgränser justerats, byggrätt justerats och beskrivningar kring 
gemensamhetsanläggningar och genomförande förtydligats. 
 
Sammanfattning av synpunkter från granskning  

Inget yttrande som motsätter sig ändringen har inkommit.  
 
Kommunens byggenhet skickade med en fråga om bestämmelser kring störande 
verksamheter behövs. Samfällighet önskade förtydligande kring kostnader för 
lantmäteriförrättningar.  
 
Ändringar efter genomförd granskning 

Kommunen har förtydligat handlingar och då bilden som redovisar nuvarande 
gemensamhetsanläggning inom planområdet. Planhandlingarna är uppdaterade med en 
beskrivning av lantmäterikostnader som kan uppstå i samband med att ändring av 
detaljplanen genomförs. 
 
Förslag till beslut 
Miljö- och byggnämnden föreslås att anta detaljplanen.  
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Granskningsutlåtandet är sammanställd av: 
 
Peter Nilsson  
Stadsarkitekt 
Miljö- och byggavdelningen 
Berg och Härjedalens kommun 
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