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DETALJPLANENS SYFTE 
 
Fastigheten är i dag planlagd som handel och kontor. Detaljplanen ändras för att möjliggöra en 
idrottshall för padel samt kontor och konferenslokaler. 
 

    FÖRFARANDE 
Ärendet har handlagts med begränsat standardförfarande enligt 5 kap 18 § plan- och bygglagen 
(PBL) 2010:900. Planhandlingar, upprättade 2021-02-19 har sänts till kända sakägare enligt 
fastighetsförteckning samt till myndigheter och övriga boende som berörs. 
Planförslaget har varit ute på samråd mellan 2020-02- 25 och 2020-03-18.  
GODKÄNNANDE AV PLANÄNDRINGEN HAR INKOMMIT FRÅN SAMTLIGA INOM 
SAMRÅDSKRETSEN. 

 
INKOMNA SKRIVELSER UNDER SAMRÅDET 

Lantmäteriet 
 
Detaljplan för Lofsdalen 13:1 med flera 
Vid genomgång av planförslagets handlingar har följande noterats: 
Lantmäteriet har mottagit justerad planbeskrivning. 
Lantmäteriet har inte identifierat några förbättringsområden utifrån våra bevakningsområden. 

 
Länsstyrelsen 

 
Samråd om förslag till ändring av detaljplan för Lofsdalen 13:1 m.fl. i Härjedalens 
kommun 

Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har fått planhandlingar för samråd. Detaljplanen handläggs med standardförfarande enligt 
bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 

Gällande detaljplan möjliggör för handel, hantverk och kontor. Ändringen av detaljplanen syftar 
till att möjliggöra för uppförande av en padelhall inom en del av befintlig detaljplan. Berörd del av 
plankartan kompletteras därav med en användningsbestämmelse om besöksanläggning och får 
en utökad byggnadsarea. 
 
 
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. 
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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. 

Plantekniska brister 

Förslaget syftar till att ändra detaljplan för Handelsområde Lofsdalen 13:1 m.fl. Som tillägg i 
planbeskrivning ligger dock planbeskrivningen tillhörande Förslag till utvidgning av byggnadsplan 
för Lofsdalen (del av Lofsdalen 1:273 m.m) i Linsell. 
Länsstyrelsen antar att kommunen har för avsikt att bilägga planbeskrivningen tillhörande 
detaljplan för Handelsområde Lofsdalen 13:1 m.fl. och vill uppmärksamma kommunen på 
detta. 

 
Artskydd 
Artskyddsförordningen innebär förbud mot att genomföra vissa fysiska åtgärder som                     kan 
skada fridlysta arter. Det finns inget hinder att anta en detaljplan som berör ett 
biotopskyddsområde men det krävs dispens från biotopskyddsbestämmelserna för ett 
genomförande av planen. Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald enligt 8 kap. 
miljöbalken och artskyddsförordningen gäller fullt ut parallellt med PBL. Frågan om 
skyddade arter bör komma in tidigt i planeringsprocessen för att inför senare prövningar 
säkerställa att utformningen av detaljplanen är lämplig samt att det är möjligt att vidta 
tillräckliga skyddsåtgärder och försiktighetsmått. Det är generellt bra att påbörja prövning 
för tillstånd eller dispens samtidigt som planarbetet för att undvika att hamna i en situation 
där man gått igenom hela planprocessen och antar en detaljplan som sedan inte går att 
genomföra pga. visar sig vara omöjligt att få dispens eller tillstånd.Länsstyrelsen 
rekommenderar kommunen att utreda om det finns fridlysta eller på annat sätt skyddade 
arter inom området som kan påverkas av ett genomförande av planförslaget. 

 
 

Kommentar:  Plantekniska brister. Den korrekta planbeskrivningen Detaljplan för 
Handelsområde 13:1 m.fl, har bifogats  handlingarna:. Ändring av detaljplan för 
handelsområde Lofsdalen 13:1 m.fl. 

 
Artskydd: Kommunen noterar synpunkterna.  
   

 
               
Granskningsutlåtandet upprättat 2020-03-26  
 
Katrina Ekelund, planingenjör, Berg och Härjedalens kommun. 
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