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PLANBESKRIVNING med genomförandefrågor 

  ANTAGANDEHANDLING 

Begränsat förfarande enl. 5 kap 18§ (PBL 2010:900)  

 

 

Ändring av Detaljplan för:  

Handelsområde Lofsdalen 13:1 m.fl 
Härjedalens kommun 

Planbesked: 2020-10-22. Dnr: MBN 2020–1165 

Planförfattare: Katrina Ekelund 

 Upprättad 2020-10-22 

  Antagen                                           2021-03-25 

 Laga kraft 
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INLEDNING 

Vad är en detaljplan 
Detaljplanen redovisar hur, vad och var man får bygga. Det kan gälla bostäder, skola, industri och hur 
den tekniska infrastrukturen som till exempel vatten- och spillvatten, fjärrvärme, dagvattenhantering 
ska lösas. Detaljplanens reglering av mark- och vattenanvändningen, anger ramarna för prövning av 
bygglov vid exempelvis uppförandet av ny bebyggelse. 

 

 

Planbesked (planprogram) Samråd Antagande   Lagakraft 

 
Ändringen föreslås handläggas med standardförfarande enligt PBL (2010:900) i dess lydelse efter 1 
januari 2015. Om samrådskretsen aktivt godkänner planförslaget finns möjlighet att övergå till 
begränsat förfarande. Vid begränsat förfarande kan detaljplanen antas direkt efter samrådet. Om 
planförslaget inte godkänns av alla i samrådskretsen ska kommunen sammanställa inkomna 
synpunkter i en samrådsredogörelse, planförslaget uppdateras till granskningshandling och skickas ut 
på granskning till de berörda sakägama.  
 

Planförslaget har godkänts av alla i samrådskretsen. Planförandet har därmed övergått till ett 
begränsat standardförfarande. Detta innebär att planen har antagits direkt efter samrådet.  

 

ÄNDRING AV 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.  
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PLANHANDLINGAR 

Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. 

Till detaljplanen hör: 

- Plankarta 
- Plan- och genomförandebeskrivning med illustration 
- Fastighetsförteckning 

 

Till planen biläggs: 

- Geoteknisk undersökning 
 
 
 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
Fastighetsägaren har efterfrågat en ändring av detaljplanen för att kunna utöka planens 
användningsområde till en padelhall. Syftet med planen är att ge en mer flexibel användning och att 
anpassa en del av planen till dagens behov av platsen. 

Syftet med den ursprungliga detaljplanen: Detaljplan för Handelsområde Lofsdalen 13:1 m.fl, är att 
tillskapa förutsättningar för att kunna nyttja ett strategiskt beläget markområde för handels-, 
hantverks- och kontorsändamål samt att tillförsäkra mark för förbättring av anslutningsvägarna mot 
länsväg 502 från bland annat den nya handelstomten och skidanläggningen norr om vägen. 

En ändring görs av detaljplanen som innebär att byggrätten utökas från 1000m 2 till 1500 m2. 
Dessutom införs en planbestämmelse som möjliggör en padelhall (R).  Padelhallen kan kombineras 
med kontorsverksamheter och handelsverksamhet.  

 R tillämpas vid besöksintensiv verksamhet. I dag tillåts handel och kontor i planen. Verksamheten får 
inte vara störande för omgivningen, enligt den ursprungliga detaljplanen. Det tillkommer inga 
ytterligare störningar eller behov av andra ändringar, med tillägget av planbestämmelsen R.  

Planbestämmelsen är förenlig med planens övriga planbestämmelser. Ändringen omfattar fastigheten 
1:307. Övrigt detaljplaneområde bevaras som det är i dag i planen.  

Planområdet är direkt beläget direkt öster om Lofsdalens centrum och omedelbart söder om 
Lofsdalens skidanläggning vid länsväg 502. 

Det berörda området är cirka 6500 m2 

 
Området består i dag av skogsmark.  
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Ändringen görs i den ursprungliga planen, men ändringen omfattar endast markerat område i bild. 

 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 

Genomförandet av planen bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan varför någon 
miljökonsekvensbeskrivning enligt 4 kap. 34§ PBL inte bedöms vara nödvändig. 

Inga nya genomförandefrågor uppstår vid ändringen av detaljplanen. 

 

GENOMFÖRANDETID 

Genomförandetiden är den tid som detaljplanen är avsedd att genomföras. Genomförandetiden 
räknas från den dag detaljplanen vinner laga kraft. Under genomförandetiden får planen inte ändras 
eller upphävas. Under den här tiden är fastighetsägaren garanterad sin byggrätt. Om detaljplanen 
ändras eller upphävs innan genomförandetiden har gått ut, har fastighetsägaren rätt till ersättning från 
kommunen för den förlorade byggrätten. Detaljplanen gäller även efter genomförandetidens utgång  

Genomförandetid: genomförandetiden i gällande plan gäller för ändringen. Planen har en 
genomförandetid på tio år och vann lagakraft 2011.03.10 
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STÄLLNINGSTAGANDEN 

VA kapaciteten i området är tillräckligt god för att försörja planen.  

De nya tilläggen till detaljplanen, innebär inte ökade störningar som ökat buller eller en ökad 
trafikmängd.  

En geoteknisk utredning är framtagen som styrker att det är lämpligt att utöka byggrätten från 1000 
kvm till 1500 kvm.  

 

ANSVARSFÖRDELNING 

Exploatören svarar för genomförande och exploateringskostnader samt i samråd med kommunen 
anläggande av vägar, vatten, elektrifiering, insamlingsplatser för sopor samt övriga erforderliga 
åtgärder för exploateringens genomförande. 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN 

Planhandlingarna har upprättats av planingenjör Katrina Ekelund, på uppdrag av Berg - och 
Härjedalens miljö – och byggnämnd 
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