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  Berg och Härjedalens miljö- och byggnämnd 
 

Ändring av detaljplan för Sydligaste Björnvallen, 
del av Vemdalens Kyrkby 43:355   
MBN 2021–297 Björnrike, Härjedalens kommun 
 

KOMPLETTERANDE PLANBESKRIVNING med Genomförandefrågor 

ANTAGANDEHANDLING 

Planändringen handläggs med standardförfarande enligt plan- och bygglagen (PBL) 2010:900 
uppdaterad till och med SFS 2022:296 

Detaljplanen består av: 
- Plankarta med ändringar i skala 1:2000 (A3) med tillhörande 

planbestämmelser och kompletterande planbeskrivning, 
- Fastighetsförteckning 
- Beslut om betydande miljöpåverkan 
- Ursprunglig planbeskrivning från akt 2361-P11/9 

 
Planbesked  2021-06-17, Mbn § 120 

Påbörjad  2022-03-11 

Samråd  2022-04-22- 2022-05-13 

Granskning/Utställning 2022-05-19 – 2022-06-09 

Antagen  2022-06-26 

Laga kraft  2022-xx-xx 

 

AVSIKTEN MED ÄNDRINGEN 
Avsikten med planändringen är att möjliggöra för en bättre disponering av 
kvarvarande byggrätt på fastigheten Vemdalens kyrkby 43:571, genom att ta bort 
egenskapsbestämmelsen om att endast uthus och parkering får uppföras/anläggas i den 
i den södra delen av fastigheten. 
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ÄNDRING AV EN DETALJPLAN 

En ändring av en detaljplan kan användas för att anpassa planen till nya förhållanden och 
hålla den aktuell utan att genomföra hela den lämplighetsbedömning som görs vid 
upprättandet av en ny plan. Det finns i lagen ingen uttalad gräns för vad som kan göras 
inom ramen för ändring. Ändringen ska dock uppfylla plan- och bygglagens, PBL, krav på 
tydlighet och rymmas inom syftet för den ursprungliga detaljplanen. Det är kommunen som 
avgör om det är lämpligt att använda sig av ändring av detaljplan i ett enskilt fall. 
Ändringar i en detaljplan kan göras om ändringen är förenlig med planens syfte, med 
övriga planbestämmelser och i övrigt inte innebär några olägenheter. Det kan bara finnas 
en detaljplan för ett geografiskt område och det går därför inte att göra ändringsplaner, 
tilläggsplaner eller liknande som ska gälla tillsammans med den ursprungliga planen. Det 
innebär att ändringar görs i den ursprungliga planen vid en ändring av detaljplan. Detta 
dokument är ett komplement till tidigare planbeskrivning. Endast de ändringar som 
redovisas i det här dokumentet är gällande. 

Området omfattas av detaljplan för Sydligaste Björnvallen, del av Vemdalens Kyrkby 
43:355 som fick laga kraft 2011-03-10. Planens syfte var att omfördela tomtmark för 
småhus till mark för uthyrningsbostäder. Det innebär att planen kan skapa ännu bättre 
förutsättningar för drivande av de alpina anläggningarna. Planområdet ansluter till 
Björnrikes skid- och liftsystem.  

Kommunen bedömer att den föreslagna ändringen ryms inom det ursprungliga syftet. 
Åtgärden innebär att en egenskapsbestämmelse och egenskapsgräns tas bort för att göra 
planen mer funktionell. Innebörden av den föreslagna förändringen bedöms inte vara av 
sådan karaktär eller betydelse att en ny detaljplan behöver upprättas. Kommunen har 
därför valt att hantera detta genom en ändring av detaljplanen.  

De föreslagna förändringarna ger möjlighet att utnyttja den byggrätt som finns för 
fastigheten Vemdalens kyrkby 43:571 idag på ett mer funktionellt sätt, vilket möjliggör 
för en bättre användning av marken ur både ett enskilt och allmänt perspektiv. 

 

PLANFÖRSLAG och GENOMFÖRANDETID 

Egenskapsbestämmelsen, uthus samt den egenskapsgräns som avgränsar inom vilket 
område bestämmelsen gäller tas bort på fastigheten Vemdalens kyrkby 43:571 och 43: 
457. Anledningen till ändringen är att kunna disponera och nyttja den byggrätt som finns 
inom angiven fastighet på ett mer funktionellt sätt.  

Konsekvensen av ändringen innebär att bostadshus även kan byggas inom område som 
tidigare var avsett endast för uthus, parkering och angöring inom fastigheten Vemdalens 
kyrkby 43:571. Parkering ska anordnas inom den egna tomten. Kommunen bedömer inte 
att planändringen påverkar möjligheterna till att tillskapa erforderliga parkeringsplatser 
inom fastigheten.   
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Genomförandetiden i gällande plan har gått ut. Ny genomförandetid för de frågor som 
ändringen avser är 5 år från planen får laga kraft. 

 

PLANERINGSUNDERLAG OCH ÄRENDEINFORMATION 

UNNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN OCH 
STÄLLNINGSTAGANDE 

Nedan redovisar kommunen aspekter som är applicerbara på våra kommuner som talar 
för eller emot en betydande miljöpåverkan. 

Plan- och bygglagen, PBL 2010:900 anger att om en detaljplan möjliggör några 
av nedanstående åtgärder ska hänsyn även tas till: 
-verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper, 

-verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, och 

-de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper. 
 

Planeras för Ja/Nej 
ett industriområde, Nej 
ett köpcentrum, en parkeringsanläggning eller något annat 
stadsbyggnadsprojekt, 

Nej 

en skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande anläggningar, Nej 
en hamn för fritidsbåtar, Nej 
ett hotellkomplex eller en fritidsby med tillhörande anläggningar, utanför 
sammanhållen bebyggelse, 

Nej 

Egenskapsbestämmelse och 
egenskapsgräns som tas bort. 
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en campingplats, Nej 
en nöjespark, Nej 

en djurpark, Nej 

 
Riksintressen och områdesskydd 

Kommer planen att beröra Ja/Nej 
Rörligt friluftsliv 4 kap. 2§ Ja 
Obrutet fjäll 4 kap. 5§ Nej 
Skyddade vattendrag 4 kap. §6 Nej 
Natura 2000-områden 4 kap 8§ Nej 
Rennäring 3 kap. 5§ Nej 
Friluftsliv 3 kap. 6§ Ja 
Naturvård 3 kap. 6§ Nej 
Kulturmiljövård 3 kap. 6§ Nej 
Energiproduktion 3 kap 8§ Nej 
Kommunikationer 3 kap 8§ Nej 
Totalförsvar 3 kap 9§ Nej 
Strandskyddat område Nej 
Naturreservat Nej 
Vattenskyddsområde Nej 
Biotopsskyddade områden Nej 
  

Kommentar:  Området ligger inom riksintresse för både rörligt friluftsliv och friluftsliv. 
Området är redan detaljplanelagt för bostadsändamål och förändringen av detaljplanen 
bedöms inte påverka riksintressena negativt. 
 

Planförslagets bedömda påverkan 
Naturmiljö Ja/Nej 
Berörs utpekade naturvärden? Nej 
Finns det kända skyddade arter? Nej 
Kulturmiljö  
Berörs fornlämningar? Nej 
Berörs kulturhistoriskt värdefull miljö? Nej 
Landskapsbild  

Kan planförslaget innebära en omfattande påverkan 
landskapsbilden? 

Nej 

Rekreation och rörligt friluftsliv  
Påverkar planförslaget utpekade rekreationsområden? Nej 
Vatten  
Finns det risk för påverkan på sjöar eller vattendrag Nej 
Finns det risk för påverkan på grundvattnet? Nej 
Areella näringar  
Påverkas jordbruksmark, skogsbruk, eller djurhållning? Nej 
Djurhållning  
Kan projektet innebära risk för lukt från djurhållning? Nej 
Kan projektet innebära risk att utsättas för allergener från 
djurhållning? 

Nej 

Effekter på hälsa och säkerhet 
Hälsa och säkerhet Ja/Nej 
Buller och vibrationer Nej 
Risk (farligt gods, miljöfarlig verksamhet) Nej 
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Ljus Nej 
Strålning (radon, eller elektromagnetisk strålning) Nej 
Lukt Nej 
Finns risk för ras, skred eller erosion? Nej 
Finns risk för att planområdet översvämmas? Kan ändrad 
markanvändning göra att andra områden översvämmas? 

Nej 

Förekomst av markföroreningar Nej 
Trafiksäkerhetsfrågor Nej 

 

 

Kommunen har fattat beslut (beslutsnummer 2022–000502) om att ett genomförande 
av ändringen av detaljplanen inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 
kap. 34§ plan- och bygglagen varför någon miljökonsekvensbeskrivning inte bedöms 
vara nödvändig.  
 
VATTEN, AVLOPP OCH DAGVATTEN 
Vatten och avlopp är utbyggt i området. Kapaciteten för kommunalt vatten och avlopp i 
området är tillräcklig.  

Idag finns ingen dokumenterad problem gällande hantering av dagvatten inom 
planområdet. Då planförslaget inte medger någon utökningar befintliga byggrätter 
bedömer kommunen inte att denna fråga behöva utredas vidare. Dock ska varje 
tillkommande hårdgjord yta fördröjas på den egna fastigheten mot ett nuläge. 

TRAFIK OCH BULLER 
Ändringarna i detaljplanen bedöms inte innebära ökade störningar som ökat buller eller en 
ökad trafikmängd. Parkering ska anordnas inom den egna fastigheten. 

AVSTÅND TILL FASTIGHETSGRÄNS 
I befintlig detaljplan finns ingen bestämmelse om minsta avstånd till fastighetsgräns för 
byggnation. Kommunen bedömer därmed att byggnader kan placeras så nära 
fastighetsgräns som bedöms lämpligt utifrån brandtekniska skäl samt möjligheter till 
byggnadens skötsel och underhåll.  

 
ÄRENDEINFORMATION 

LÄGESBESTÄMNING  
Planområdet är beläget i sydöstra delen av Björnrike, markerat med blått i bilden 
nedan. 
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Planområde i blått 
 

 
GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
Inga nya genomförandefrågor aktualiseras genom ändringen inom del av detaljplanen. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Ändringen av detaljplanen, dess planbeskrivning och genomförandebeskrivningen har 
upprättats av Elise Nilsson, planingenjör i samråd med berörda tjänstepersoner och 
Berg och Härjedalens miljö och byggnämnd. 

 


