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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 

ÄNDRING AV DETALJPLAN FÖR BRUKSVALLSLIDEN 
FUNÄSDALEN 95:1 MED FLERA 

BRUKSVALLARNA 
HÄRJEDALENS KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN 

Upprättad 2021-12-06 
 
 
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 2021-11-15 till 2021-12-05. 
 
Inkomna skrivelser under samrådet 

1. 2021-11-12 Härjeåns  
2. 2021-11-24 PostNord 
3. 2021-11-24 Skanova 
4. 2021-11-24 Lantmäteriet 
5. 2021-12-01 Lantbrukarnas riksförbund 
6. 2021-12-01 Malmagens, Funäsdalens, Kyrkbyns och Valmåsens  

gemensamma skifteslag 
7. 2021-12-02 Trafikverket 
8. 2021-12-03 Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Yttrandet i sin helhet är bifogad samrådsredogörelsen 
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1. 2021-11-12 Härjeåns 
Yttrande:  Härjeåns har inget att erinra under förutsättning att hänsyn tas till 

befintliga ledningar enligt bilagd karta. 
 

 
 
 

Kommentar:  Eventuell flytt av ledningar in till hotellet får hanteras av fastighetsägaren i 
dialog med Härjeåns. Ledning i nuvarande gata bedöms inte påverkas. 

 
2. 2021-11-24 PostNord 

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

 
3. 2021-11-24 Skanova 

Yttrande:  Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas 
teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat 
planförslag. 

 
4. 2021-11-24 Lantmäteriet 

Yttrande:  Vad avser själva ändringen har Lantmäteriet inget att erinra. 
Delar av planen som skulle kunna förbättras under GÄLLANDE PLAN 
Ni bör tydliggöra vilken plan det avser under ”tidigare ställningstagande”, 
aktbeteckning. 

 
Kommentar:  Kommunen har uppdaterat handlingarna. 

 
5. 2021-12-01 Lantbrukarnas riksförbund 

Yttrande:  Då förslaget inte berör betesmark och genom att det är en satsning som är 
bra för området så tillstyrker kommungruppen förslaget. 

 
6. 2021-12-01 Malmagens, Funäsdalens, Kyrkbyns och Valmåsens  

gemensamma skifteslag 
Yttrande:  Inga synpunkter än att s:1 ska vara kvar. Kan dock flyttas om det skulle 

behövas. Vidare dialog tas med ordförande enligt kontaktuppgifter i 
yttrande. 

 
Kommentar:  Kommunen har uppdaterat handlingarna att s:1 kan flyttas. Övrig 

information är vidarebefordrad till exploatören. 
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7. 2021-12-02 Trafikverket 
Yttrande:  Trafikverket har inga synpunkter på föreslagen förändring av detaljplanen 

då deras bedömning är att inte trafikmängden ökar. 
 
8. 2021-12-03 Länsstyrelsen i 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. 
Länsstyrelsen har inga synpunkter på kommunens bedömning att planens 
genomförande inte medför en betydande miljöpåverkan, men hur 
kommunen kommit fram till sin bedömning behöver förtydligas.  
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Bedömning och resonemang behöver förtydligas gällande om 
planförslaget påverkar grundvattenförekomsten (WA69820598) i 
förhållande till PFAS samt hur riskerna kan minimeras. Detta framför allt 
då PFAS har bedömts som en potentiell påverkan på 
grundvattenförekomsten. Frågan om påverkan på grundvattenförekomst 
bör även tas i beaktning i förhållande till om ett genomförande av planen 
kan innebära en betydande miljöpåverkan. 

 
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. 
Insatstider för räddningstjänst 
Av planhandlingarna framgår inte insatstid för räddningstjänst till det 
aktuella planområdet. Planhandlingarna kan med fördel kompletteras 
berörande denna aspekt inför granskning av detaljplanen.  
Det saknas även ett resonemang gällande översvämningsrisk från Ljusnan 
och eventuell påverkan på planområdet. 
Naturvärden 
Länsstyrelsen har inga uppgifter om naturvärden inom den aktuella delen 
av detaljplanen och det är inte troligt att några sådana finns. 
Planhandlingarna skulle stärkas av ett resonemang kring eventuell 
förekomst av naturvärden, särskilt avseende fridlysta/skyddade arter. 
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. 
För att undersökningen om betydande miljöpåverkan ska vara i enlighet 
med 6 kap. 6§ miljöbalken behöver stycket om undersökning i 
planbeskrivningen beskriva vilka omständigheter som talar för eller emot 
en betydande miljöpåverkan. 

 
Kommentar:  Kommunen har uppdaterat planbeskrivningen med efterfrågad information 

och bedömningar. Kommunen har kompletterat planhandlingarna med en 
undersökning av betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kap 6§ 
som kommunen avser samråda ytterligare med Länsstyrelsen i samband 
med granskning av ändringen av detaljplanenen. Gällande att särskilja på 
planbeskrivning och plankartan har kommunen bedömt att det är tydligare 
att fortsatt ha båda handlingarna på samma dokument/A1-sida.  
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Sammanfattning av synpunkter och kommentarer till dessa 

Inget yttrande som motsätter sig ändringen har inkommit. Yttranden har avsett mindre 
rättelser i planbeskrivningen och information till kommunen och 
fastighetsägare/exploatör. Från Länsstyrelsen har även en önskan om bedömningar och 
vidare information till planbeskrivningen givits. Även en tydligare bedömning kring 
behovet av en miljökonsekvensbedömning. 
 
Ändringar efter genomfört samråd 

Kommunen har uppdaterat handlingar enligt yttranden samt kompletterat 
planhandlingarna med en undersökning av betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 
6 kap 6§ som avses vidare samrådas med Länsstyrelse i samband med granskningen av 
ändringen av detaljplanen. 
 
 
 
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 
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