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Samhällsenheten

Härjedalens kommun
mob@berg.se 
 

Postadress:831 86 Östersund Telefon: 010-225 30 00 E-post: jamtland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/jamtland

Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan för 
detaljplan för Funäsdalen 12:18 i Härjedalens kommun

Beskrivning av ärendet

Härjedalens kommun har genomfört en undersökning för att bedöma om ett 
genomförande av kommande detaljplan för Funäsdalen 12:18 kan komma att 
medföra en betydande miljöpåverkan. Kommunen har enligt 6 kap. 6 § miljöbalken 
(1998:808) begärt samråd med Länsstyrelsen om undersökningen.

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för etablering av fritidsbostäder inom delar 
av fastigheten Funäsdalen 12:18, som sedan tidigare är obebyggd.

Kommunens bedömning om betydande miljöpåverkan

Kommunen gör bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen bedömer att det finns en 
osäkerhetsfaktor i undersökningen gällande förekomsten av och påverkan på 
skyddade arter, se vidare under rubrik Naturvärden. 

Länsstyrelsens synpunkter

Riksintressen 

Friluftsliv och rörligt friluftsliv 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning i att ett plangenomförande kan ske utan 
att riksintressenas utpekade värden påtagligt skadas. I förhållande till friluftslivets 
värden inom området är det positivt att kommunen bevarar befintliga leder samt att 
bebyggelse placeras på sådant sätt att allmänheten även efter ett plangenomförande 
kan nyttja delar av området för friluftsliv.

Rennäring 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att exploateringen inom planområdet 
inte kan antas medföra något påtaglig skada på utpekat riksintresse söder om 
planområdet. Det är dock av vikt att se till riksintresseområdenas omland samt 
funktionella samband mellan riksintresseområdena, varför det är positivt att samråd 
med berörd sameby sker i kommande process. 
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Kulturmiljövård 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning i att de uttryck som pekats ut inom 
riksintresseområde Hamravallen ligger utanför planområdet. Det är dock positivt att 
kommunen planerar en antikvarisk utredning som redovisar eventuella konsekvenser 
som planförslaget har på de kulturhistoriska värdena.

Kommunikationer

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning i att detaljplanen inte har någon negativ 
påverkan på riksintresse väg 84. I övrigt hänvisar Länsstyrelsen till Trafikverkets 
yttrande över undersökningen, som bifogas detta yttrande. 

Strandskydd

Länsstyrelsen har inga synpunkter vad gäller kommunens ställningstagande kring 
LIS-områdets utbredning. Länsstyrelsen vill dock påminna om att det vid ett 
upphävande ska motiveras varför det intresse som detaljplanen syftar till att 
möjliggöra väger tyngre än strandskyddsintresset, enligt 4 kap. 17 § PBL. Detta är 
särskilt relevant i förhållande till höga naturvärden samt allemansrättsligt friluftsliv 
inom planområdet. Det är viktigt att tillräcklig fri passage säkerställs och att hänsyn 
tas till de höga naturvärden som finns inom planområdet.  

Dagvattenhantering och geotekniska säkerhetsfrågor 

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning i att en dagvattenutredning och 
geoteknisk utredning behöver genomföras inom ramarna för planarbetet. 
Dagvattenutredningen bör inkludera riskerna kopplade till markförhållanden, och 
ras- och skredrisker. Dagvattenutredningen bör vidare ta höjd för framtida 
klimatförändringar och ökad förekomst av skyfall.

VA-frågor

I kommande planarbete bör förutsättningarna för att ansluta tillkommande 
bebyggelse till fungerande vatten- och avloppshantering beskrivas. Vidare bör det 
beskrivas hur kapaciteten ser ut för berört avloppsreningsverk om ytterligare 
abonnenter kopplas på, om det finns risk för bräddning eller överträdelser av 
anläggningens tillstånd samt om anläggningen klarar flödestoppar.   

Naturvärden

Skyddade arter

Länsstyrelsen ser positivt på att kommunen anpassar planen så att områden med 
högst naturvärden lämnas från exploatering. I de områden som planeras att 
exploateras bör en noggrannare inventering av fridlysta växter, häckande fåglar samt 
övriga naturvärden genomföras. Det behöver beskrivas vilken anpassning som 
planeras till fridlysta arter. Anpassning för att undvika påverkan ska ske i första 
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hand. Om anpassning inte är möjlig behöver det motiveras och en ansökan om 
artskyddsdispens lämnas in.

Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald enligt 8 kap. MB och 
artskyddsförordningen (2007:845) gäller fullt ut parallellt med PBL. Av rättspraxis 
framgår att frågan om skyddade och fridlysta arter ska komma in tidigt i planeringen 
för att säkra att det finns möjlighet att bedöma om utformningen av planen är 
lämplig samt om det är möjligt att vidta tillräckliga skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått.

Grön infrastruktur 

Planområdet ligger inom en gräsmarksvärdetrakt som tagits fram inom arbetet med 
grön infrastruktur. Om det inom detaljplaneområdet finns gräsmarksarter bör det 
föras ett resonemang kring hur exploatering kan påverka den gröna infrastrukturen 
(med avseende på gräsmarksarter) och vad som kan göras inom detaljplanen för att 
stärka den gröna infrastrukturen.

Arkeologi

Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om behovet av antikvarisk utredning. 
Planen berör en fäbod vilken är klassad som en möjlig fornlämning, L1945:3902 
eller Tännäs 890. Inom fäbodområdet finns rester efter boningshus, uthus och 
källare. Fäbodens äldsta kartbelägg är från 1915 varför det oklart om den uppfyller 
ålderskriteriet. 

I avvaktan på färdig utredning ska fäbodlämningen betraktas som en lagskyddad 
fornlämning. Detta innebär att den i första hand bör undantas från nybebyggelse. I 
andra hand att den undersöks och tas bort. För detta krävs tillstånd för ingrepp i 
fornlämning från länsstyrelsen.

De som medverkat i beslutet

Beslutet har fattats av arkitekt Massimo Cati med samhällsplanerare Frida Säwe som 
föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga för kännedom:

Kopia av yttrande till Länsstyrelsen från Trafikverket, daterat 2 juni 2022. 


