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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR                                                     
VEMDALENS KYRKBY 43:411, 43:412 MED FLERA 

BJÖRNRIKE 
HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN 

Upprättad 2022-02-03 
 
 
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 och 2022-01-24. 
 
Inkomna skrivelser under samråd 

1. 2021-12-22 Kommunen - Stadsantikvarie 
2. 2022-01-03 GlobalConnect 
3. 2022-01-04 Jämtlands Räddningstjänstförbund 
4. 2022-01-10 Kommunen - Avfall 
5. 2022-01-14 PostNord Sverige 
6. 2022-01-18 Skanova 
7. 2022-01-21 Lantmäteriet 
8. 2022-01-24 LRF Härjedalens kommungrupp 
9. 2022-01-24 Bostadsrättsföreningen Björnterassen 

Björnterassen samfällighet 
Björnrike samfällighet 

10. 2022-01-28 Länsstyrelsen Jämtlands län 
Yttrandet i sin helhet är bifogad samrådsredogörelsen 
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1. 2021-12-22 Kommunen - Stadsantikvarie  
Yttrande: Ingen erinran. 
 

2. 2022-01-03 GlobalConnect  
Yttrande: Inget intresse 
 

3. 2022-01-04 Jämtlands Räddningstjänstförbund  
Yttrande: Räddningstjänsten har inget att erinra. 
 

4. 2022-01-10 Kommunen- Avfall  
Yttrande: Gällande avfall så täcker skrivningen i ursprunglig  

planbeskrivning och kompletteringen i förslaget 
varandra och med det är vi nöjda. 

 
5. 2022-01-14 PostNord Sverige 

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

 
6. 2022-01-18 Skanova 

Yttrande: Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 
 

7. 2022-01-21 Lantmäteriet  
Yttrande: För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste 

förbättras 
Ersättning för minskning av GA 

 Gemensamhetsanläggningen Vemdalens Kyrkby ga:47 
behöver som en följd av planförslaget omprövas varvid  
minskning av de upplåtna områdena behöver ske. 
Enligt 40 a § anläggningslagen ska ägaren till den mark som  
blir av med belastning av en ga betala ersättning till de  
fastigheter som deltar i ga:n om det uppkommer en 
skada. I planbeskrivningen nämns inget om dessa regler som  
inte är dispositiva och numera gäller när en  
gemensamhetsanläggning minskas i omfattning. 
 
Delar av planen som bör förbättras 
Separat planbeskrivning 

 Ni kan med fördel upprätta planbeskrivningen som en separat  
handling i stället för att låta den vara en del av plankartan. 
Lantmäteriet menar att det på så sätt blir tydligare och lättare 
för de berörda att förstå planen efter ändringen. 
 
Berörda fastigheter 

 Ni har angett i planbeskrivningen att det är fastigheterna  
Vemdalens Kyrkby 43:542 och 43:412 som berörs av  
planändringen. Lantmäteriet noterar att även Vemdalens  
Kyrkby 43:507 berörs av planändringen. Eftersom  
planbestämmelse e3 byter formulering så påverkas även de  
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två områdena med byggrätt i öster. Det innebär således att  
även Vemdalens Kyrkby 43:560 och 43:561 berörs av  
planändringen. 
Förtydligande om genomförandetiden 

 I planbeskrivningen och på plankartan anges att  
genomförandetiden är 5 år. Enligt 4 kap. 22 § PBL avser  
genomförandetiden vid planändringen endast de frågor som  
ändras. Att genomförandetiden endast avser dessa frågor kan  
med fördel redovisas tydligare i planbeskrivningen. 

 
Kommentar:  Egenskapsgränserna har justerats mer exakt mot befintlig  

byggnad. Trots detta står befintlig byggnad på område för 
Vemdalens Kyrkby ga:47. Planbeskrivningen är därför 
uppdaterad med information kring detta. 
 
Kommunen har bedömt det enklare att samla planbeskrivning 
och plankarta i ett dokument för att det tydligt ska framgå vad 
som hör till ändringen och inte. Kommunen noterar önskemål 
om enskilda dokument för framtida ändringsplaner. 
 
Planbeskrivning har uppdaterats i övrigt efter synpunkter. 

 
8. 2022-01-24 LRF Härjedalens kommungrupp  

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

 
9. 2022-01-24 Bostadsrättsföreningen Björnterassen 

Björnterassen samfällighet 
Björnrike samfällighet 

Yttrande: Kommentarerna är tänkta att hjälpa till att skapa 
en bra detaljplan i ett hårt exploaterat men hittills 
välfungerande område. Detta då vi har mycket god 
lokalkännedom och detaljkunskap gällande lokala 
förhållanden och utmaningar på plats. 
 
Vemdalens kyrkby 43:415 (enligt ovan) ligger inte i närheten 
av det aktuella planområdet. 
Rubriken och fastighetsbeteckningarna omarbetas 
 
Under ”Planens syfte” står att: ”Planen ska även justera 
byggrätters utbredning och placering efter faktiskt 
utbyggnation och möjliggöra utbyggnad enligt planens 
syften”. Om den texten ska representera syftet så kan inte 
byggrätten och dess egenskapsgräns flyttas ut utanför 
befintligt husliv på fastigheterna Vemdalens Kyrkby 43:542 
och 43:412 samtidigt som egenskapsgränsen inte har dragits 
in på ej bebyggda delar. Dels hamnar egenskapsgränsen 
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mitt i vägbanan och dels så försvinner begränsningen av 
byggrätten på ett mycket olyckligt och lite naivt sätt. Den nya 
egenskapsgränsen kan inte accepteras utanför husliv. 
 
Under ”Plandata” står att: ”Fastigheterna som berörs av 
planändringen är Vemdalens Kyrkby 43:542 och 42:412 som 
ägs av ET2 Fastigheter AB”. Dels är begreppet berörs väl 
snävt tilltaget då planändringen så som den nu är ritad skulle 
påverka samtliga fastigheter i området som inte längre kan ha 
tillträde via väg, dels ändras planbestämmelser som berör 
Vemdalens kyrkby 43:542, 43:550, 43:507, 43:561, 43:560 
och 43:412. ET2 Fastigheter AB äger två av dessa fastigheter 
av vilken den ena (stamfastigheten VKB 43:412) fortsatt är 
under exploatering med ej färdigställda/besiktade vägbanor. 
När vägområdet är färdigställt förvaltas det, stödmurar samt 
parkeringar i samfällighet av Björnterrassen 
samfällighetsförening och driftas i samfällighet vintertid av 
Björnrike samfällighetsförening vilka också blir i allra högsta 
grad berörda av planändringar inom området. En annan del av 
planändringen berör direkt fastigheten Vemdalens Kyrkby 
43:507. Texten under plandata är felaktig (för snävt angiven). 
 
Gällande plankartan och planbestämmelserna så har 
kommunen i förslaget tagit bort begränsning av byggrätten (e3 
har tagits bort) på fastigheten 43:542 samt därtill dragit ut 
egenskapsgränsen mot öster och norr utan att dra in den mot 
söder och väster. Idag har byggnaden med en snäll tolkning av 
bygglagstiftningen en BYA på cirka 300 kvm. Vi ställer oss 
frågande till varför egenskapsgränsen dragits ut mot öster, är 
byggnaden så pass felplacerad att det är absolut nödvändigt? 
Kan ni översända inmätningsprotokoll till oss? Antingen 
återinförs e3 som begränsning på fastigheten eller så måste 
egenskapsgränsen följa husliv på befintlig byggnad, ingen 
ytterligare byggnation på fastigheten kan accepteras i 
framtiden med hänsyn till exploateringsgraden. Under alla 
omständigheter måste egenskapsgränsen i öster och söder dras 
in till befintligt husliv. 
 
Många är de klagomål på denna detaljplan som framförts från 
exploatörer, byggherrar och kommunala tjänstemän när det 
kommit till bygglovsansökningar i detta område. Viktigast av 
allt för att åtgärda detta vore att en gång för alla slå fast i 
detaljplanens karta vad som är vägområde, var stödmurar ska 
finnas, var snöupplag ska få plats, var parkeringar ska finnas, 
vilka vägbredder som gäller. Det kommer då tydliggöra var 
räddningstjänst, ambulans och polis ska kunna komma fram, 
var det ska finnas tillgänglig vägbana. Vi föreslår härmed å 
det bestämdaste att befintlig vägsträckning mäts in och förs in 
på plankartan (i samråd med Björnterrassen 
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samfällighetsförening) och ej bara som en illustration i plan- 
och genomförandebeskrivningen. Vi hävdar att detta ska göras 
när detaljplanen ändå ändras för att den ska kunna bli ett 
välfungerande planinstrument och utgöra mer nytta än 
olägenhet. 
 
Bestämmelsen e3 är olyckligt formulerad och möjliggör i 
extremfallet byggnation av 2 ”hus” à 200 kvm till exempel. 
Ordet hus bör bytas mot fastighet eller liknande 
omformulering. Vi motsätter oss inte ändringen till kontor på 
43:542 eller ändringen av byggnadshöjd på 43:507 under 
förutsättning att våra synpunkter ovan arbetas in i 
planändringen.  
 
Om bestämmelsen e3 inte återinförs och egenskapsgränsen 
inte dras in till husliv i öster och söder så motsätter vi oss 
planändringen på grund av risk för överexploatering och 
framkomlighetsproblem. 

 
Kommentar:  Kommunen tackar för inkomna synpunkter.  

 
 Rubriken och övriga handlingar korrigeras med rätt  

fastighetsbeteckning. Egenskapsgränserna har justerats till  
fasadliv. Syftet med dessa och e-bestämmelsen var att  
verkligen säkerställa att byggnaderna är planenliga.  
Kommunen instämmer med att det är väl frikostigt från  
yttrandets perspektiv och har justerat dessa. 
 
Till planen hör en fastighetsförteckning, alla parter  
som redovisas i denna berörs av planarbetet. I  
planbeskrivningens plandata noteras enbart de fastigheter  
som får nya planbestämmelser. 
 
I en ändring av detaljplan kan kommunen enbart göra mycket  
små justeringar som ryms inom planens syfte. Att införa  
exempelvis lokalgata är inte en liten justering eftersom 
gällande detaljplan har medgivit möjligheten till 
gemensamhetsanläggningar i stället för exempelvis lokalgata. 
Kommunen har bedömt att det är tillräckligt med en ändring. 
Plankartan har uppdaterats med en illustration samt ett utsnitt 
av ortofoto med gemensamhetsanläggningen inritad. 
 
Gällande e3 så är den svårtolkad. Syftet enligt planförfattaren 
var att på någon av de större egenskapsområdena kunna 
uppföra flera mindre byggnader. Men att den totala 
byggnadsarean inte fick överskrida 1 500 kvadratmeter. I nya 
planer undviker vi dessa formuleringar då det blir först till 
kvarn principen. 
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Under granskningen motser kommunen gärna yttrande 
huruvida ni fortsatt motsätter er ändringen. 

 
10. 2022-01-28 Länsstyrelsen Jämtlands län  

Yttrande: Yttrandet i sin helhet är bifogad samrådsredogörelsen 
 

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. 
 
Råd och allmänna synpunkter 
Formalia 
En detaljplan utgörs av en plankarta med bestämmelser och en 
planbeskrivning som förklarar syftet med planen och på vilket 
sätt den ska genomföras. Plankarta och planbeskrivning bör 
redovisas i två separata handlingar. I nuvarande underlag 
redovisas plankarta och planbeskrivning i ett gemensamt 
dokument. 

 
 

Kommentar:  Kommunen har bedömt det enklare att samla planbeskrivning  
och plankarta i ett dokument för att det tydligt ska framgå vad 
som hör till ändringen och inte. Kommunen noterar önskemål 
om enskilda dokument för framtida ändringsplaner. 

 
 
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. 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. 

 
Samrådsredogörelsen är sammanställd av: 
 
Peter Nilsson  
Stadsarkitekt 
Miljö- och byggavdelningen 
Berg och Härjedalens kommun  
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Bilaga, Länsstyrelsen yttrande i sin helhet sida 1 av 2 

 


