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Även bostad föreslås
ingå i användningen.

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR VEMDALENS CENTRUM
VEMDALENS KYRKBY 47:55 MED FLERA

Möjlig placering för
utbyggnad av trapphus.
Befintlig byggnad
med bowling, butik
och restaurang som
avses kompletteras
med kontor på våning 2.

VEMDALEN
HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN

PLANBESKRIVNING

Ursprunglig planbeskrivning
Plankarta med ändringar
Planbeskrivning
Fastighetsförteckning

Till planen hör:
Ursprunglig plankarta
Ursprunglig illustrationskarta
Ursprunglig grundkarta

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

Befintlig byggnad för
skola som avses
byggas om till kontor
och bostäder.

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 granskningsutlåtandande. 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 2021-11-29 och 2021-12-19. Målsä ningen är a sedan granskas i början av 2022 och antas våren
2022 med e digast laga kra tre veckor däre er.

Ändring av detaljplan för Vemdalens Centrum
Plats för staket

Utsni från karta med va en- och avloppsledningar som oranga
linjer ovanpå ortofoto. Den magenta färgade markeringen visar
på möjlig placering av trapphus ll möjlig påbyggnad med
kontor enligt föreslagna planändringar.

Vemdalens kyrkby 47:55 med flera
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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. 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

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

Utsni från gällande detaljplan före ändring. Den magenta
färgade markeringen visar ungefärlig utsträckning på föreslagna
planändringar.
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Ändringar i detaljplan redovisas i plankartan med färgen magenta.

HANDLINGAR
Detaljplanen och llhörande handlingar består av:
Plankarta med ändringar i skala 1:1000 (A0) med llhörande
planbestämmelser och planbeskrivning
Fas ghetsförteckning
Samrådsredogörelse
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Beslut om betydande miljöpåverkan
Ursprungliga handlingar från akt 2361-P10/3:
Ursprunglig plankarta i skala 1:1000 (A0)
Ursprunglig planbeskrivning

(2021-12-20)
(2021-11-05)
(2021-12-20)
(2021-12-20)
(2021-12-20)

(De a dokument)

(2009-08-04)
(2009-08-27)

PLANENS SYFTE
Sy et med ändringen av detaljplanen är a inom beﬁntliga byggrä er kunna bygga om beﬁntliga lokaler för handel, skola och fri dslokal ll bostad och
kontor samt bygga på handelsbyggnad med kontorslokaler.

PLANDATA
Planområdet är beläget mi i Vemdalens bykärna och omfa ar nuvarande restaurang, bowlinghall och handelslokal samt byggnad mi över gatan norr om
Vemdalens skola. Området inom detaljplanen där ändringar föreslagits är cirka 4'800 kvadratmeter stort. Se ovan kartutsni . Fas gheterna som berörs av
planändringen är Vemdalens kyrkby 47:55 som ägs av Sporthuset Vemdalen AB och Vemdalens kyrkby 112:3 som ägs av Härjedalens pastorat.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Detaljplanen som föreslås ändras antogs av Myndighetsnämnden i Härjedalens kommun 2009-08-27. Detaljplanen vann laga kra 2009-11-04, akt 2361P10/3. Miljö- och byggnadsnämnden beviljade planbesked 2021-08-26 MBN § 151 2021-1093 för a möjliggöra en komple erande användning med kontor
och bostad. Miljö- och byggnadsnämnden beviljade planbesked 2021-11-11 MBN § 220 2021-1950 för a möjliggöra en komple erande användning med
kontor.

PLANFÖRSLAGET
Nuvarande byggrä S, Skola, fri dslokal komple eras med användningarna B, Bostäder och K, Kontor. Förslaget innebär a lokalernas användning mer
ﬂexibelt kan ändras beroende på behoven. Nuvarande byggrä H, Handel komple eras med användningen K, Kontor. Förslaget innebär a nuvarande
byggrä kan användas även för kontorsverksamhet. Sam digt justeras egenskapsgränsen bakom beﬁntlig byggnad och det som i plankartan illustreras med
prickad mark, marken får inte bebyggas tas bort från e område som är lämpligt för trapphus ll föreslagen påbyggnad men ändå sparar cirka 6 meter mot
tänkt lokalgata för bilparkering. Planförslaget säkrar även beﬁntlig va en- och spillva enledningledning med e u-område, marken ska vara llgänlig för
underjordiska ledningar. Nuvarande bygrä för H, Handel och K, kontor komple eras med användningen B, Bostäder. Föreslagna ändringar möjliggör på en
central plats e bredare användningsområde och ger planen en större ﬂexibilitet a ändra användingen av olika byggrä er e ersom a behoven förändras.
I nuläget ﬁnns e stort behov av kontorslokaler och bostäder vilket nuvarande planbestämmelser inte medger på aktuellt område.
Bestämmelse om bullervall som staket har lagts ll för a säkerställa mindre buller, ljus från strålkastare från besöksparkering ll bostad. Vid ändrad
användning behöver behövet av parkeringsplatser säkerställas. Kommunen ser a nedan parkeringstal ska uppfyllas för llkommande behov vid
utbyggnader och ändrad användning:
Kontor och service (Bibliotek liknande.)
20 platser per 1000 BTA
Centrum, restaurang och handel
40 platser per 1000 BTA
Bostäder, 1 rum och kök
1,5 platser per lägenhet
Bostäder, 2 ll 3 rum och kök
2,0 platser per lägenhet
Bostäder, 4 rum och kök eller större
2,5 platser per lägenhet
Parkeringsplatser ska lösas inom respek ve fas ghet. Exemepelvis kan 15 ll 20 p-platser llskapas bakom nuvarande handelslokal som idag inte är utbyggt
och parkeringsplatserna vid dagens lokal för skola är väll lltagna. Exempelvis om hela byggrä en för Skola ändras ll kontor behövs 20 p-platser. För
handelsbyggnaden behövs idag cirka 30 ll 40 p-platser, 10 ll 15 p-platser ﬁnns idag mot Centrumgatan, och 15 ll 20 platser mot lokalgata i söder om
byggnaden. Kommunen bedömmer a det är möjligt llskapa det antal platser som parkeringstalen föreslår. Nya eller ändrade behov av parkeringar mot
e nuläge behöver säkerställas och redovisas vid bygglovsansökan.

STÄLLNINGSTAGANDEN
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. Kapaciteten för kommunalt va en och avlopp i området är llräcklig. E ersom ändringen av detaljplanen inte bedöms medföra
någon utökad byggrä bedöms kapaciteten vara llräcklig för a försörja ändringen av planen. Vid llkommande använding kan avfallets sammansä ning
och mängder komma a förändras. Utrymmet för kärl och liknande kan också påverkas. Fördelak gt kan vara a bygga e sophus i anslutning ll bostäder.
Gällande dagva en bedömer kommunen a llkommande hårdgjorda ytor kan llkomma redan med gällande detaljplan och a ändringarna är av ringa
karaktär och därmed inte behöver utredas vidare. Dock ska varje llkommande hårdgjord yta fördröjas på den egna fas gheten mot e nuläge.
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FÖRESLAGEN NY EGENSKAPSGRÄNS.
X-MARKERING FÖR
EGENSKAPSGRÄNS SOM UTGÅR.
PRICKMARKED MARK - "MARKEN FÅR INTE BEBYGGAS"
UTGÅR INOM OMRÅDET MELLAN URSPRUNGLIG
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K

BK

u

UNGEFÄRLIG MÖJLIG PLACERING AV CIRKA 38 METER
LÅNGT STAKET OM 1,8 METER HÖJD I TRÄ.

vall 1.8

Ändringarna i detaljplanen bedöms inte innebära ökade störningar som ökat buller eller en ökad traﬁkmängd. Traﬁkbuller blir aktuellt när användningen
ändras ll bostad. Enligt förordningen (2015:216) ll miljöbalken med bestämmelser om riktlinjer för traﬁkbuller utomhus vid bostadsbyggnader. Enligt
förordningen bör buller från spårtraﬁk och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå
samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om sådan ska anordnas i anslutning ll byggnaden. Från Centrumvägens mi ll byggrä en är det cirka 16
meter. Centrumvägen hade enligt Tarﬁkverkets kartor 2017 en årsdygnstraﬁk på 1230 fordon. Sam digt ﬁnns en uppmä medelhas ghet enligt
Traﬁkverkets kartor från 2020 där medelhas gheten ligger mellan 37,8 och 53,2 km/h och skyltad has ghet är 50 km/h. Genom a använda
beräkningsmodellerna i skri en "Hur mycket bullrar vägtraﬁken?" från Boverket och Sveriges kommuner och Lands ng llsammans med värdena från
Traﬁkverket har en dygnsekvivalent ljudnivå, dBA beräknats. För metod 1 blev resultatet cirka 56 dBA och för metod 2 blev resultatet cirka 56,5 dBA.
Kommunens bedömning är a en bostadsbyggnad kan uppföras enligt planförslaget och erhålla riktvärden för ekvivlanet ljudnivå vid fasad. Bostäder
förväntas kunna llkomma cirka 45 meter från beﬁntlig drivmedelssta ons lossningsplats. Rekommenderade avstånd ll drivmedelssta oner redogörs för i
Myndighets för samhällskydd och beredskaps handbok "Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinsta oner" och beror av bebyggelsetyp och
hanterade ämnen och systemdelar. Den systemdel som kräver längst skyddsavstånd ll bostäder är lossningsplatsen, de a skyddsavstånd är 25 meter.
Föreslagna ändringar i detaljplanen ligger därmed betydligt längre bort än rekommenda onen och kommunen bedömer därmed a vidare åtgärder inte
behövs.

UTFORMNING AV ALLMÄN PLATSMARK
vall 1.8

INFORMATION

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING

Planområdesgränsen för ändringen är densamma som för befintlig
detaljplan

Inga nya genomförandefrågor uppstår vid ändringen av detaljplanen. Precis som digare föreslår detaljplanen fas ghetsregleringar för a säkerställa
lokalgatan och liknande. De a är vid ändringen av detaljplanen ännu inte genomfört men är ingen ny fråga, utan frågan är hanterade i digare
genomförandebeskrivning och exploateringsavtal. Fas ghetsägaren ll Vemdalens kyrkby 47:55 ska i samband med utbyggnad av kontorslokaler uppföra en
bullervall i form av e staket enligt llkommande planbestämmelse om u ormning allmän platsmark. Densamma fas ghetsägare får därmed kostnad för
de a. Beﬁntligt kommunal va en- och avloppslednings under Vemdalens kyrkby 47:55 ska upplåtas ledningsrä vid behov utan ersä ningskrav.
Exploatören svarar för genomförande och exploateringskostnader samt i samråd med kommunen anläggande av vägar, va en, elektriﬁering,
insamlingsplatser för sopor samt övriga erforderliga åtgärder för exploateringens genomförande. E område på den in lliggande fas gheten Vemdalen
kyrkby 47:35 har enligt uppgi er från EBH-stödet sanerats från föroreningar. Skulle föroreningar ändå påträﬀas vid arbeten eller dylikt ska kontakt tas med
miljökontoret i Härjedalens kommun. Gällande dagva en ska varje llkommande hårdgjord yta fördröjas på den egna fas gheten mot e nuläge.

Skalan är 1:1 000 i A0 format

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. Detaljplanen gäller även e er genomförande dens utgång. Genomförande den i gällande plan gäller för ändringen. Planen
har en genomförande d på femton år och vann lagakra 2009-11-04.

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.

Bullervall i form av 38.0 meter långt staket i trä med en höjd
av 1.8 meter som närmast 6.0 meter från Centrumgatan
länsväg 315s vägkant ska anordnas

(A0)

