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INLEDNING 

Vad är en detaljplan

Detaljplanen redovisar hur, vad och var man får bygga till exempel bostäder, skola, 
industri och hur den tekniska infrastrukturen t ex vatten- och spillvatten, fjärrvärme, 
dagvattenhantering ska lösas. Detaljplanens reglering av markens och vattnets 
användning ger ramarna för prövning av bygglov vid till exempel uppförande av ny 
bebyggelse. 
 
 
 
Planbesked   (planprogram)    Samråd   Granskning      Antagande    Lagakraft 
 

 

PLANHANDLINGAR 

Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser.  
 

Till detaljplanen hör:  
- Plankarta 
- Grundkarta 
- Plan- och genomförandebeskrivning med illustration 
- Fastighetsförteckning 
- Samrådsredogörelse 
- Granskningsutlåtande 
- MKB 
 
Till planen biläggs: 
- Naturvärdesinventering - Bilaga 1 
- Fågelinventering - Bilaga 2 
- Arkeologisk utredning- Bilaga 3 
- Geoteknisk undersökning- Bilaga 4  
- Vägstudie - Bilaga 5 
- VA-utredning – Bilaga 6 
- Dagvattenutredning – Bilaga 7 
 

  
 v

PLANENS SYFTE  
Föreslagen detaljplan syftar till att möjliggöra för utvidgning av befintligt 
fritidshusområde med möjlighet att bilda fastigheter för bostadsändamål (B). I den 
nordligaste delen av planområdet finns även ett område utlagt för besöksändamål (R1) 
Inom detta område kan en mer allmän anläggning vara aktuell som tex bastu, 
kaféverksamhet eller liknande besöksändamål, dock utan möjlighet till övernattning.  
 
Vidare är planens syfte att minska påverkan på den värdefulla miljön utifrån både 
naturvärden, landskapsbild och renskötsel. För att uppnå syftet föreslås fastigheterna bli 
relativt stora. De stora tomterna möjliggör att husen kan placeras med större mellanrum 
till varandra och bebyggelsen upplevs på så vis glesare. Områdets höga naturvärden och 
områden med stor artrikedom runt vattendrag och gräsmarker har planlagts som natur 
(NATUR1) för att på så vis skyddas. Omsorg har också lagts på vägdragning och 
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utformningsbestämmelser för att inte förstöra funktioner och förutsättningar för den 
värdefulla miljön eller påverka landskapsbilden negativt i för stor utsträckning. För att 
bevara områdets karaktär av en björkskogsbeklädd fjällsluttning med bebyggelse utan 
definierade tomtavgränsningar finns en särskild utformningsbestämmelse, om att 
stängsel och staket inte får uppföras. Denna bestämmelse har även betydelse för att 
underlätta för fortsatt rennäring i området.  
  
 
PLANDATA  

Lägesbestämning  
Planområdet ligger ca 3 mil väster om Funäsdalen och 1 mil öster om riksgränsen till 
Norge. Planområdet är idag planlagt för bostäder och hotelländamål. 

Areal    
Planområdet omfattar ca 16 ha 

 

Markägoförhållanden    
Fastigheterna inom planområdet är i privat ägo. 

 
Översiktskarta 
  

 
Planområdet markerat med rött 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN  

 
Översiktsplan  
Området omfattas av fördjupad översiktsplan för Tänndalen antagen 2010. Området 
ligger både inom befintligt bebyggelseområde, där förtätning är möjlig, samt inom 
område med ny glesare bebyggelse benämnt BG1. I den fördjupade översiktsplanen 
beskrivs att områden med glesare bebyggelse är områden för i första hand enskilda 
friliggande fritidshus med varierande grad av gleshet. Delar av områdena kan bebyggas 
tätare där detta är lämpligt med hänsyn till omgivande bebyggelse 
 
Detaljplan   
Planområdet omfattas av detaljplan för Malmagen 2:1, 2:11 och 2:21 lagakraft 2006-06-
08. Ett tillägg till planen har gjorts, laga kraft 2016-05-23.  
 
Området är planlagt för bostadsändamål med möjlighet att avstycka ett tjugotal tomter 
samt områden med möjlighet för byggnation för hotelländamål. Stora delar av 
planområdet är även egenskapsbestämmelse ”skog” och prickad mark som innebär att 
befintliga träd och buskage inte får tas ner och marken inte få bebyggas.  
 
Tillägget till detaljplanen som gjordes 2016 medför att bestämmelsen om största 
byggnadsarea för uthus eller annan byggnad utan bostadsrum ändras från 30 m² till 40 
m². Detta innebär att den totala byggrätten inom område för bostadsändamål uppgår till 
180m². Bestämmelsen om högst en våning har tagits bort och enbart byggnadshöjden 
om 4,5m finns kvar. Inom punktprickad mark längs befintlig lokalgata tillåts byggnation 
av garagebyggnad förutsatt att ett minsta avstånd om 6 m hålls till körbanan.  
 
Även inom områden planlagda för hotellverksamhet reviderades storleken på byggrätten 
och minskades totalt sett, men användningen, hotellverksamhet, förändrades inte. Vilket 
innebär att anläggningar tillhörande hotellverksamhet fortsatt kan anläggas inom 
område för detta ändamål. 
 
Om den nu föreslagna detaljplanen antas och får laga kraft upphör tidigare detaljplan att 
gälla inom planområdet, men fortsätter att gälla som tidigare utanför det nu  
aktuella planområdet. 
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Kommunala beslut i övrigt  
2020-02-13, Mbn §16 beslutade Miljö- och byggnämnden att bevilja planbesked för att 
möjliggöra avstyckning av fastigheter för bostadsändamål. 

 
BESLUT OM MILJÖPÅVERKAN OCH MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 
Länsstyrelsens meddelade i sitt samrådsyttrande att ett genomförande av planen skulle kunna 
medföra en betydande miljöpåverkan. Detta utifrån att detaljplanen möjliggör för en stor 
exploatering på tidigare oexploaterad mark nära kalfjället där kommunen själv bedömer att 
exploatering ska ske restriktivt. Den naturvärdesinventering som tagits fram visar att det finns 
fridlysta och skyddade arter inom planområdet, vilket är en viktig fråga vid bedömning av 
miljöpåverkan. Området omfattas även av strandskydd och berörs i olika grad av ett flertal 
riksintressen. 

Inför granskningen har kommunen fattat ett särskilt beslut om att genomförandet av planen kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Beslutet innebär att kommunen gör en strategisk 
miljöbedömning enligt miljöbalken (1998:808) (MB) 6:3 1 stycket. En 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har tagits fram för att beskriva exploateringens 
miljöpåverkan och vilka konsekvenser den kan medföra. 

Förutom nollalternativ, förhållande till planer, strategier och relevanta nationella miljömål 
behandlas följande områden i MKB i enlighet med avgränsningssam som hållits med 
Länsstyrelsen.  

- Påverkan på riksintresse för rennäring 

- Påverkan på riksintresse för kommunikation 

- Påverkan på miljökvalitetsnormer utifrån ytvatten och grundvatten 

- Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion utifrån geoteknik samt vatten 
och avlopp 
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- Naturvärden utifrån skyddade arter och naturmiljöer 

-Strandskydd 

Planbeskrivningen redovisar hur hänsyn till miljökonsekvensbeskrivningen har tagits för 
respektive område. 

 
AVVÄGNING ENLIGT MILJÖBALKEN 
 
Riksintressen 
Turism och rörligt friluftsliv MB 4:2 
Planområdet är beläget inom område som omfattas av riksintresse för turism och rörligt 
friluftsliv med geografiska bestämmelser fjällvärlden MB 4:2. För dessa områden gäller 
att exploateringar och ingrepp i miljön får komma till stånd endast om områdets natur-
och kulturvärden inte påtagligt skadas.  Detta utgör inte hinder för utveckling av 
befintliga tätorter eller utveckling av det lokala näringslivet. 

Området är redan idag detaljplanelagt. Den kommande bebyggelsen som förslaget till 
ny detaljplan möjliggör anses utgöra utveckling av både befintlig tätort och det lokala 
näringslivet då exploateringen kan medföra ett ökat underlag för service- och 
tjänsteföretag som finns inom hela området. 

 
Friluftsliv MB 3:6 
Området omfattas också av riksintresse för friluftsliv enligt MB 3:6. Dessa är områden med 
stora friluftslivsvärden sett i ett nationellt perspektiv, med särskilda natur- och kulturkvaliteter, 
variationer i landskapet och god tillgänglighet för många.  

I Härjedalens kommuns Översiktsplan antagen 2020 står att områden som är av riksintresse för 
friluftslivet ska skyddas mot åtgärder som kan påtagligt skada natur- eller kulturmiljön. 
Fjällområdena är ur ett nationellt och internationellt perspektiv ett värdefullt natur- och 
kulturlandskap med höga upplevelsevärden. Dessa spelar viktig roll för både kommunens 
medborgare och besökare. Kalfjället och björkskogszonen närmast kalfjället utgör känsliga 
områden både avseende landskapsbild och naturtyp. Lokalisering, anpassning till 
landskapsbilden, volym och utformning är faktorer som noggrant måste studeras och utredas om 
eventuell bebyggelse ska kunna komma till stånd. För att främja det nationella miljömålet 
storslagen fjällmiljö samt värna om de många riksintressen som täcker fjällområdena är 
kommunen generellt restriktiv till bebyggelse som kan upplevas som granne med kalfjället. 
Dessa parametrar har varit vägledande i utformningen av planen. 

MKB redovisar hur planen har utformats för att anpassas till landskapsbilden och hur 
planförslaget förhåller sig till miljömålet. I jämförelse med den gällande detaljplanen för 
området med hotellverksamhet bedöms påverkan på riksintresset vara den samma.  

Kommunen bedömer att exploateringen i den föreslagna detaljplanen är väl avvägda och har 
beaktat riksintressets värde och innehåll.   

Kommunikationer MB 3:8 
Väg 84 som löper söder om detaljplanen, är utpekad som riksintresse för kommunikationer.  I 
miljökonsekvensbeskrivningen har frågan om den tillkommande bebyggelsens påverkan på 
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riksintresset undersökts. De ökade antalet trafikrörelser som planförslaget genererar bedöms 
som marginellt och påverkar inte riksintresset negativt. 

Rennäring MB 3:5 
Enligt Miljöbalken ska områden av riksintresse för rennäringen skyddas. Dessutom ska mark- 
och vattenområden så långt det är möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra 
näringarnas bedrivande. 
 
Planområdet är inte beläget inom område utpekat som riksintresse för rennäring men ca 500 m 
norr om planområdet finns områden som omfattas av riksintresse för rennäringen enligt MB 3:5.  

Inför samrådet har samtal med Ruvhten Sitje sameby förts för att inhämta information om hur 
området används idag och vad det har för betydelse för renskötseln, vilket beskrivs ytterligare i 
MKB. Från samtalen med berörd sameby framkommer vikten av att byggnationer inte görs på 
ett sådant sätt så att renens vandring eller bete hindras av staket, stängsel, rep eller andra hinder.  
 
MKB undersöker planförslagets påverkan på riksintresset. Planområdet är lokaliserat intill ett 
befintligt område med fritidshusbebyggelse. Den tillkommande bebyggelsen utökar visserligen 
det bebyggda området men den förläggs inte inom eller i direkt närhet till område där rennäring 
bedrivs.   
 
MKB belyser också att planförslaget efter samrådet har arbetats om och större områden med 
natur (NATUR1) har lagts in i planen. Den generella utformningsbestämmelsen som finns i 
planförslaget (för att bevara områdets karaktär av en björkskogsbeklädd fjällsluttning med 
bebyggelse utan definierade tomtavgränsningar) om att stängsel och staket inte får uppföras 
bedöms i MKB ha betydelse för att renar även fortsättningsvis ska kunna vandra obehindrat 
genom planområdet, vilket underlättar för bedrivandet av rennäring.  
 
Kommunen bedömer inte utifrån MKB att den tillkommande exploateringen skadar eller medför 
åtgärder som påtagligt försvårar rennäringens bedrivande.  

 
Strandskydd 
Genom planområdet finns några mindre bäckar. Dessa bedöms omfattas av strandskydd enligt 
MB 7:13. Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga att medborgarna har tillgång till 
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet.   
 
Kommunen upphäver strandskyddet med stöd av MB 7:18 c 1 st 5 p.  
För att MB 7:18 c 1 st 5 p ska vara tillämpbar behöver området tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området.    
 
I MKB redovisas var bäckar som omfattas av strandskydd finns och hur planförslaget förhåller 
sig till både naturvärden och allmänhetens tillgång till dessa områden. Vidare redovisas och 
beskrivs varför lokaliseringen av byggelse inte kan tillgodoses utanför område med 
strandskydd. 
 
Kommunen bedömer att det orimligt att tillgodose det allmänna intresset av att bygga bostäder 
utanför strandskyddat område. Hänsyn till bäckarnas naturvärden har tagits i planen genom att 
områdena närmast bäckarna har undantagits från exploatering, vilket är i enlighet med 
beskrivningen om hantering av strandskyddet i den fördjupade översiktsplanen. Detta innebär 
att fri passage och goda livsvillkor för djur- och växtlivet i enlighet med MB 7:18f säkerställs.   
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Ett genomförande av planen bedöms inte medföra påtagliga konsekvenser för det rörliga 
friluftslivet, natur- och strandförhållanden eller förutsättningar för växt- och djurlivet i området. 
Kommunen bedömer därmed att upphävandet av strandskyddet kan ske utan att dess syfte 
äventyras.  

Ett genomförande av planen möjliggör för ytterligare fastigheter inom ett attraktivt område, som 
idag är planlagt för hotellverksamhet. Kommunen har pekat ut området i den fördjupade 
översiktsplanen, som ett område lämpligt för vidareutveckling av bebyggelse. I Fjällnäs finns 
inget annat sådant utpekat område. 
 
 De uppställda villkoren i PBL 4:17 bedöms därmed vara uppfyllda. En planbestämmelse har av 
den anledningen införts för upphävande av strandskyddet inom kvartersmark och gatumark 
inom hela planområdet. I planen regleras detta med en allmän bestämmelse för att främja 
planens läsbarhet.   
 
Vattenverksamhet (11 kap MB)  
Vid genomförandet av planen kan det vara nödvändigt med omgrävning av bäckarna samt lägga 
ner vägtrummor under angöringsvägarna för de tillkommande bostäderna. Sådana åtgärder är 
anmälningspliktiga enligt MB 11:9a och förordning (1998:1388) om vattenverksamhet med 
mera 19 § 6-7 p. Exploatören ansvarar för att anmäla verksamheten. Åtgärden får inte påbörjas 
förrän Länsstyrelsen har fattat beslut i frågan. Det innebär alltså att åtgärden måste anmälas i 
god tid innan arbetet påbörjas. I anmälan ska det framgå hur verksamheten ska genomföras och 
hur eventuell skada ska avhjälpas.   
 
Artskyddsförordningen, AF (2007:845)  
I den utförda naturvärdesinventeringen påträffades sex skyddade arter; Rödvingetrast, 
Revlummer samt de fyra orkidéarterna Brudsporre, Fläcknycklar, Grönkulla och Korallrot. 
Endast tre (Grönkulla, Jungfru Mari nycklar och Revlummer) av dessa skyddade arter kommer 
att beröras av planläggningen. I MKB redovisas inom vilka delar av planen dessa arter blir 
berörda. Samtliga bedöms ha en gynnsam bevarandestatus på lokal, regional och nationell nivå, 
och den planerade exploateringen riskerar inte att påverka arternas bevarandestatus.  

 
Särskild fågelinventering i området har utförts efter samrådet. Totalt hittades 38 fågelarter, 
varav åtta är rödlistade och en ingår i fågeldirektivets bilaga 1. De planerade bostadshusen kan 
ha viss lokal negativ påverkan för vissa fågelarter knutna till gammal fjällbjörkskog, men som 
beskrivs i MKB är påverkan så pass begränsad att den inte utgör ett hot på populationsnivå mot 
naturvårdsarternas bevarandestatus nationellt, regionalt eller lokalt. Detta eftersom samtliga 
rödlistade och/eller bilaga 1 fågelarter noterade i inventeringsområdet antingen bedöms kunna 
etablera sig i ett intilliggande område med likande miljö eller att de med lätthet etablerar sig på 
tomter. 
 
Planområdet har utformats i enlighet med rekommendationerna i den utförda fågelinventeringen 
så att stora områden med äldre björkskog och fuktstråk skyddas från exploatering genom att de 
planläggs som naturmark (NATUR1).  På så vis bevaras områden som även fortsättningsvis 
kommer kunna användas av fåglar för häckning och födoinsamling. Kommunen bedömer att 
planförslaget är utformat på ett sådant sätt att ansökan om artskyddsdisspens för fåglar inte 
aktualiseras. 
 
Syftet med artskyddet är enligt MB 8:1-2 §§ att skydda arter. Artskyddet syftar således inte till 
att skydda varje enskild individ av arterna utan syftar till att säkerställa att arternas 
bevarandestatus inte påverkas.  
 



9 
 
 

 

 

                                       9 | 24 

 

I det aktuella ärendet omfattas området av en befintlig detaljplan som medger anläggning och 
bebyggelse för hotelländamål. Det nya förslaget till detaljplan bedöms inte medföra att arternas 
lokala bevarandestatus försämras som en följd av planens genomförande.  
 
För att genomföra planen bedöms dispens från AF krävas för Grönkulla, Jungfru Marie Nycklar 
och Revlummer. Ansökan om dispens från AF ska inlämnas av exploatören till Länsstyrelsen i 
Jämtlands län i samband med att planförslaget sänds ut på granskning.    
 
Förenlighet med miljöbalken 
Planen bedöms inte strida mot miljöbalkens allmänna mål och hänsynsregler eller dess 
grundläggande bestämmelser för hushållning med mark och vatten. Planen bedöms vara 
förenlig med miljöbalkens lokaliseringsprincip enligt 2 kap 6 §. Enligt 5 kap MB ska gällande 
miljökvalitetsnormer (föreskrifter om kvaliteten på mark, vatten, luft eller miljön i övrigt) 
iakttas vid planering och planläggning.  
 
Miljökvalitetsnormer (5 kap) 
Enligt MB 5 kapitel ska gällande miljökvalitetsnormer iakttas vid planering och 
planläggning. 

6 gällande förordningar om miljökvalitetsnormer finns idag: 
- (SFS 2010:477) Luftkvalitetsförordning 
- (SFS 2004: 660) Olika parametrar i vattenförekomster 
- (SFS 2001:554) Olika kemiska föreningar i fisk-och musselvatten 
- (SFS 2004:675) Omgivningsbuller 
- (SFS 2010:1 341) Havsmiljöförordning 
- (SFS 2008:218) Badvattenförordning 

 

I den utförda MKB har planförslagets påverkan på miljökvalitetsnormerna för vatten, buller och 
utomhusluft studerats närmare. För buller och utomhusluft bedöms planförslaget inte medföra 
risk att miljökvalitetsnormerna överskrids. För ytvattenförekomsten ”Malmagen” bedöms inte 
utbyggnaden påverka förutsättningarna för att uppnå god ekologisk status. Avrinningen från 
planområdet bedöms visserligen öka när området bebyggs, men med god dagvattenhantering 
bedömer kommunen att risk inte föreligger. Även för grundvattenförekomsten ”Fjällnäs” som 
ligger intill planområdet bedömer kommunen att planförslaget inte medför någon risk för 
påverkan på grundvattentäkten. Detta utifrån att området kommer anslutas till det kommunala 
vatten- och avloppsnätet och att mängden föroreningar som planen genererar är små.  
 
 
FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Natur   
Mark och vegetation 
Inför planläggningen av området har en naturvärdesinventering utförds för att inventera 
områdets naturvärden. Naturvärdesinventeringen har kompletterats med en fågelinventering.  
 
I naturinventeringen identifierades 4 naturvärdesobjekt vars yta tillsammans omfattade hela 
inventeringsområdet. Ett av objekten, som innehöll ung fjällbjörkskog, bedömdes ha vissa 
naturvärden (naturvärdsklass 4) men de resterande tre objekten hade höga naturvärden 
(naturvärdesklass 2). Större delen av området utgörs av äldre fjällbjörkskog som innehåller stora 
mängder gamla och senvuxna björkar. Biotopen har mycket få spår av mänsklig påverkan och 
innehåller därför kvalitéer som död ved och floran är artrik. Mindre bäckar genomkorsar 
området och bidrar med dynamik till landskapet. Delar av området är fuktigt och här hittas en 

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Lagar/Svenskforfattningssamling/_sfs-2008-218/
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stor artrikedom av kärlväxter. Bland arterna hittades flertalet orkidéer som är skyddade enligt 
artskyddsförordningens (bilaga 2, 8§). En av orkidéerna, jungfru marie nycklar, var mycket 
allmän i området men fynd gjordes även av grönkulla, brudsporre och korallrot.   
 

 
 
Kartbild över inventeringsområdet med avgränsade naturvärdesobjekt färglagda efter bedömt naturvärde 
enligt klassningen i SIS-standarden. 1= Högsta, 2= Högt, 3= Påtagligt, 4=Visst. 
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Kartbild över områdets naturvärdesobjekt. Här syns även fynden av naturvårdsarter som gjordes under 
inventeringarna kategoriserade efter typ av naturvårdsart. Märk väl att alla fynd av naturvårdsarter inte 
finns med på kartan då flera av arter förekom i stora antal och var väl spridda inom området. 
Naturvårdsarter som jungfru marie nycklar, nordisk stormhatt, torta, kärrfibbla, vitsippsranunkel och 
humleblomster finns inom alla områdets olika delar. 
 
I MKB finns utförligare beskrivning av både naturvärdesinventeringen och fågelinventeringen 
samt även bedömning av bevarandestatus för de skyddade arter som påträffats inom området. 
Vidare redogörs för planförslagets påverkan på naturvärden och vattenmiljön inom området.  



12 
 
 

 

 

                                       12 | 24 

 

Planförslaget har utformats så att bäckområdena och våtmarkerna har bevarats, då de är överlag 
opåverkade, innehar värdefulla kvaliteter samt är artrika kan även detta minska påverkan på 
flera av de skyddade arterna som finns i området. Efter samrådet har planförslaget arbetats om. 
Antalet nya fastigheter inom planområdet har minskats och därmed också exploateringsgraden. 
Vägar och lokalisering av mark för bebyggelse är förlagda så att påverkan på skyddade arter ska 
bli så liten så möjligt men ändå följa de styrande dokument kommunen har för anläggande av 
enskilda vägar. 
Genom planens utformning med skyddszoner mot bäckarna, stora naturområden samt 
noggrannhet och skadeförebyggande åtgärder vid förläggande av trummor, bedöms i MKB 
planförslaget endast ge upphov till låg påverkan på naturvärden och vattenmiljöer. 

 
Geotekniska förhållanden 
Särskild geoteknisk undersökning av planområdet har skett inför planläggningen. Se 
bilaga 1. Under växtlighet och ytlig mulljord består det översta lagret i området av 
isälvssediment eller moränjord av främst sten, grus och sand. Bitvis mycket sten och 
block i ytan. Några mindre områden med torv förekommer också. 

 
Marken i planområdet sluttar från nordost ner åt sydväst. Undersökningen visar att det 
inte föreligger några stabilitetsproblem för den bebyggelse som föreslås i detaljplanen.  
 
I den geotekniska undersökningen framhålls följande rekommendationer inför 
kommande byggnation i området: 

- Geokonstruktioner dimensioneras enligt Eurocode 1997-1, säkerhetsklass 2 
och geoteknisk kategori 2. 

-  Planerade byggnationer rekommenderas att grundläggas med grundsulor 
eller plattor på ett dränerande och kapillärbrytande lager av packad fyllning. 

- Grundläggning får ej ske på tjälad jord. 
- Utfyllnader större än 2,0 m inom området bör inte utföras utan konsultation 

med geotekniker. 
- All mulljord ska schaktas bort innan grundläggning sker. Innan 

grundläggning sker ska en schaktbottenbesiktning utföras av en geotekniker 
för att verifieraresultaten från denna översiktliga undersökning. 

- Vid schaktningsarbeten rekommenderas en släntlutning på max 1:1,5. 
- I byggskedet bör slänten skyddas mot frysning och nederbörd. Länshållning 

ska utföras i schakten. 
- Permanenta schaktslänter bör inte ställas brantare än 1:2, blir slänten högre än 

2,0 m bör geotekniker konsulteras. 
- För att inte påverka släntens stabilitet rekommenderas att upplag inte placeras 

nära eventuella släntkrön och att växtligheten i slänter generellt behålls.  
- Större byggnader bör placeras minst 5 meter från släntkrön för att släntens 

stabilitet fortsatt ska vara säker. 
- Innan grundläggningsarbetena sker bör en riskanalys utföras för närliggande 

byggnader, vägar och andra konstruktioner med avseende på planerade 
arbeten och transporter. 

 
 

Miljöförhållanden 
Förorenad mark 
Det finns inga historiska eller andra belägg för att det har funnits verksamheter inom 
området som kan ha förorenat marken.   
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Radon 
Mätning av radon har utförts i samband med den geotekniska undersökningen. 
Mätvärdena klassificerar marken som normalradonmark där radonskyddande åtgärder 
bör vidtas. Det är viktigt att byggnation utförs på ett sådant sätt så att gränsvärdet för 
radon inte överskrids.   

 
Fornlämningar och byggnadsminnen  
Arkeologisk utredning har utförts av området. Vid denna undersökning hittades en 
samisk förvaringsgrop i planområdets sydöstra del. Då området föreslås planläggas som 
natur (NATUR1) föreslås inga ytterligare åtgärder. 
 
Risk och säkerhet  
Skred och höga flöden 
En särskild dagvattenutredning har tagits fram för området. Detta för att säkerställa hanteringen 
av dagvatten för att inte erosion och skred ska uppkomma, speciellt när mark och slänter blir 
frilagda från växtlighet och hårdgjorda ytor anläggs. Inga kända förekomster av höga 
vattenstånd eller översvämningar finns i anslutning till planområdet. 
 
I MKB konstateras att det inte finns några stabilitetsproblem inom planområdet och de åtgärder 
som föreslås i dagvattenutredningen tillsammans med befintliga diken och anläggningar 
nedströms området har kapacitet att ta emot en ökad avrinning och att ett genomförande av 
planen inte medför risk för skred eller höga flöden. 
 
Brandvatten och räddningstjänstens inställelsetid 
Inställelsetiden för räddningstjänsten är beräknad till 30 minuter enligt uppgift från 
Jämtlands räddningstjänstförbund. Brandvatten tas direkt ur befintlig brandpost ca 2,5 
km öster om planområdet. Kapaciteten i den befintliga brandposten är tillräcklig, vilket 
har stämts av med Jämtlands läns räddningsförbund. 
 
Farligt gods 
Väg 84 som passerar förbi planområdet i sydväst är utpekad som primär led för farligt 
gods. Då planförslaget inte föreslår någon ny bebyggelse i närheten av väg 84 bedöms 
särskilda skyddsåtgärder inte vara nödvändiga för den tillkommande bebyggelsen inom 
planområdet. 
 
Störningar  
Buller  
Området är idag planlagt för hotelländamål. Den befintliga detaljplanen möjliggör för 
en ökad mängd trafik, i omkringliggande bebyggelse finns även vägar som skapar buller 
och störningar.  Kommunen bedömer inte att planförslaget kommer öka störningarna 
mer än vad den nu gällande planen skulle göra. 

 
Planförslaget innehåller ingen ny bebyggelse intill väg 84. Kommunen bedömer med 
anledning av detta att någon särskild utredning inte behövs och att detaljplanen inte 
medför någon risk för människors hälsa med anledning av buller. 
 
 
Bebyggelse 
Planförslaget innebär att byggrätter för bostadsändamål (B) skapas inom området.  
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Planbestämmelserna har utformats för att uppnå syftet med planen och säkerställa att 
bebyggelsen utförs med hänsyn till naturvärden, landskapsbild och renskötsel.  
 
Fastigheterna föreslås bli relativt stora. Detta möjliggör att husen kan placeras med 
större mellanrum till varandra och bebyggelsen upplevs på så vis gles. Områdets höga 
naturvärden och områden med stor artrikedom runt vattendrag och gräsmarker har 
planlagts som natur (NATUR1) för att på så vis skyddas. 
 
Byggrätten är uppdelad i tre olika nivåer, 175m² (e2), 200m² (e3) och 225m² (e4) 
beroende på vilken minsta fastighets storlek som gäller för området. Byggrätten kan 
fördelas mellan bostadshus och uthus/garage efter önskemål, dock regleras högsta 
bruttoarea för bostadshus till 350m² (e5). Regleringen av bruttoarea har gjorts för att inte 
husens volymer ska bli alltför dominerande i landskapet.  
 
På varje fastighet får två bostadslägenheter uppföras vilket regleras i plankartan med en 
generell bestämmelse som gäller inom hela planområdet. 
 
I planområdets norra del har en mindre byggrätt om 90m² (e1) för besöksändamål (R1) 
föreslagits. Inom detta område kan en mer allmän anläggning vara aktuell som tex 
bastu, kaféverksamhet eller liknande besöksändamål, dock utan möjlighet till 
övernattning, uppföras. Placeringen av den eventuella byggnationen i detta område har 
avgränsats till det nordöstra hörnet. Resterande del av området regleras med prickad 
mark för att undvika bebyggelse i närheten av den lok som finns i området. 
 
Området är kuperat vilket gör att bebyggelsens anpassning till den omgivande terrängen 
är särskilt viktig för landskapsbilden. Stora uppfyllnader är inte tillåtna eftersom de inte 
är att föredra vare sig ur geoteknisk synpunkt eller ur landskapsbildssynpunkt. Av denna 
anledning finns en generell bestämmelse om maximal uppfyllnad om 1 meter från 
naturliga ursprungliga marknivån.  
 
Husen får uppföras till en högsta nockhöjd om 9 m alternativt 6,5 m (f1). Nocköjden om 
9 m möjliggör att hus med en våning och suterrängvåning kan uppföras. Inom område 
med bestämmelse med högsta nockhöjd 9 m gäller detta endast om hus med 
suterrängvåning uppförs, för hus utan suterrängvåning gäller högsta nockhöjd 6,5m. För 
området längst i norr är högsta nockhöjd satt till 6,5m. Högsta nockhöjd för fristående 
komplementbyggnad är 6m inom hela planområdet.  
 
I arbetet med detaljplanen har en vägstudie genomförts för att säkerställa tillräckliga 
vägområden samt högsta lutning om 8% i enlighet med kommunens styrande dokument 
för byggande av enskilda vägar. Inom vägområdet möjliggörs även yta för erforderliga 
diken för omhändertagande av dagvatten. 
 
För att husen ska smälta in i den omgivande miljön är utformningen viktig och särskilda 
generella bestämmelser om utformning har införts för hela planområdet. Husen ska 
utformas med nock i samma riktning som husets långsida. Husen ska utformas med 
sadeltak. Högsta takvinkel är 25–35 grader inom hela planområdet. Takutsprång får 
vara 30–50 cm. Yttertak ska täckas med naturmaterial så som träpanel, spån, gräs/torv 
eller sedum. Husens fasader ska utgöras av trä, det vill säga timmer eller träpanel. 
Fasader ska lämnas obehandlade eller målas med ofärgad tjära eller järnvitriol. Fönster 
och dörrfoder får dock målas.  
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Byggnader ska placeras minst 4,5 m från fastighetsgräns. Förråd eller garage kan 
placeras närmare GATA1 om port eller öppning inte placeras mot gatan. Dock minst 6 
m från körbanan. (p1 och p2) 
 
Även bevarande av områdets karaktär i form av en fjällbjörkskogs beklädd fjällsida utan 
väldefinierade tomtgränser har preciserats med en utformningsbestämmelse om att inte 
staket eller stängsel får uppföras.  Denna bestämmelse har betydelse för att renar även 
fortsättningsvis ska kunna vandra obehindrat genom planområdet, vilket underlättar för 
bedrivandet av rennäring.  
 
För att minska påverkan på naturvärden kopplade till bäckar och gräsområden samt att 
skydda fridlysta arter har planen utformats så att områden kring bäckar och gräsmarker 
lämnats oexploaterade och planlagda som naturmark (NATUR1). Lokalgator (GATA1) 
har också placerats med hänsyn till ovan nämna värden. 
 
För att hantera dagvatten inom området har delar av naturmarken försetts med 
egenskapsbestämmelsen dagvatten, inom kvartersmark finns även en bestämmelse om 
gemensamhetsanläggning för dagvatten (g1). 
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 Illustration: Ny möjlig bebyggelse inom planområdet. 
 
Service 
Offentlig och kommersiell service  
Söder om planområdet finns kommersiell service i form av spa-anläggning, hotell och 
restaurang.  Drygt 3 km österut återfinns ytterligare servicefunktioner bestående av 
matvaruaffärer, sport shop, hotell och restaurang. 
 
Jämställdhet  
Ur ett jämställdshetsperspektiv är det av stor vikt att samhällsplaneringen bidrar till att 
skapa trygga miljöer för både kvinnor, män och barn. Områdets närhet till natur och 
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rekreation skapar möjligheter för både vuxna och barn att få tillgång till ett aktivt uteliv. 
I planprocessen har både män och kvinnor samma möjlighet att yttra sig. 
 
Tillgänglighet  
Tillgängligheten inom området är god. Alla fastigheter blir tillgängliga både för 
gångtrafik och med bil. Vägarnas lokalisering har studerats utifrån att de ska kunna 
byggas i enlighet med kommunens styrande dokument som anger en högsta lutning om 
8%. Bebyggelsen ska utformas i enlighet med tillgänglighetskraven i BBR. 
 
Friytor  
Park och naturmiljö 
I planområdets närhet finns både skidbackar, liftar, leder och naturmiljöer som 
säkerställer de boendes närhet till natur och rekreation.  
 
Lek, rekreation och barnperspektivet 
Området har goda förutsättningar vad gäller geografiskt läge. Planområdet omges av 
miljöer med stora möjligheter till olika aktiviteter under såväl sommar som vinter. 
 
Gator, trafik och tillgänglighet 
Gatunät  
Angöring till planområdet sker via befintlig infart från väg 84. Tillgängligheten och 
vägbredden på befintlig väg bedöms vara godtagbar. Huvudmannaskapet på befintlig 
väg är enskilt. 

 
Gång-, cykel- och mopedtrafik 
Gång-, cykel och mopedtrafikanter bedöms kunna röra sig längs vägnätet inom 
planområdet och längs väg 84. 
 
Parkering och utfarter 
Parkering ska ske inne på den egna fastigheten. Erforderliga ytor för parkering ska 
utredas och prövas i bygglovsskedet 
 
Kollektivtrafik  
Möjlighet finns att resa både inom och utom kommunen med kollektivtrafik som 
trafikerar väg 84 och passerar planområdet, kontinuerligt. 
 
Teknisk försörjning   
Vatten och avlopp  
De nya fastigheterna ska ansluta till kommunens ledningsnät för vatten och avlopp i 
enlighet med framtagen VA- utredning.  

Dagvatten  
I arbetet med att ta fram detaljplanen har en dagvattenutredning utförts för att säkerställa en god 
hantering av dagvattnet och minimera riskerna för föroreningar, sedimenttransport och ökade 
flöden. Exploatören är ansvarig för att omhänderta dagvattnet inom området i enlighet med 
dagvattenutredningen, se bilaga 7. Exploatörens åtaganden gällande detta regleras i 
exploateringsavtalet. I plankartan har bestämmelser förts in för att möjliggöra 
fördröjningsåtgärder av dagvatten både på kvarters- och inom naturmark. Naturmark och 
vägområden har studerats för att säkerställa att tillräckliga ytor finns för att de volymer som 
utredningen visar behövs. 
 
 Utifrån den utförda dagvattenutredningen bedömer kommunen att nedan följande 
dagvattenlösningar, i kombination med varandra, ska utföras inom planområdet för att uppnå 
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god hantering av dagvattnet. Principerna gäller generellt inom planen och kan flyttas och 
upprepas i flera lägen. Samma principer bedöms också kunna appliceras i mindre skala inom 
respektive tomtmark. Utförligare beskrivning av dessa åtgärder återfinns i dagvattenutredningen 
bilaga 7. 
 
 
1. Öppna vegetationstäckta diken med erosionsskydd och energidämpare 
Öppna vegetationstäckta diken utgör en av huvudåtgärderna för hanteringen av dagvatten i 
området. De goda funktioner ur ett dagvattenperspektiv som uppnås i en öppen vegetationstäkt 
dike är bland annat skapande av förutsättning för infiltration, trögare avrinning och fastläggning 
av föroreningar och sediment. Dikena kommer främst utgöras av vägdiken. Anläggande av 
diken på uppströmssidan av vägen innebär att diket kommer att skära av det befintliga 
avrinningsmönstret, samla upp dagvatten samt sidoförflytta detta. För att förhindra att 
avrinningsmönstret ändras ska vägkroppen förses med genomföringar (dagvattentrummor med 
tillräcklig dimension) i strategiska punkter. I dagvattenutredningen har ett antal nödvändiga 
genomföringar identifierats. Dessa lägen anses nödvändiga för att bibehålla nuvarande 
avrinningsmönster, sprida dagvattnet i flera lägen och att inte samla upp dagvattnet i för långa 
sträckor i vägdikena. För att ytterligare skapa viss fördröjning och sedimentfällor i flera lägen i 
dikena kan trumgenomföringarnas nivå även anläggas något över dikesbotten. Detta ska utföras 
med god marginal till omkringliggande mark och väg. 
 
Vid området för besöksanläggningen som ligger i planens nordliga del krävs också en 
trumgenomföring. I detta läge är det viktigt att noggrant studera läget så att så kort sträcka som 
möjligt av det befintliga avrinningsstråket påverkas genom att omledning av avrinningsstråket i 
möjligaste mån undviks.  
 
För att förhindra erosion och materialtransport i särskilt utsatta lägen och vid markarbeten 
exempelvis i slänter ska erosionsskydd upprättas. Exempel på erosionsskydd kan exempelvis 
vara återföring av vegetation, stensättningar och armering i de översta marklagren med kokosnät 
eller liknande. I brantare terräng föreslås även att energidämpare upprättas. Detta för att minska 
flödeshastigheten och ta ur energin ur vattnet. Dessa skapar även viss fördröjning och fångar 
sediment. 
 
 
2. Fördröjningsåtgärder 
För att kompensera för de ökade flödena som är en följd av exploateringen föreslås 
fördröjningsmagasin. Att placera hela volymen längst ned i respektive delområde bedöms 
tekniskt svårt på grund av den branta terrängen. Det föreslås i stället att volymerna delas upp i 
öppna volymer exempelvis i form av grunda fördjupningar nedan tomtmark för efterföljande 
översilning eller i anknytning till vägdikena. I planen finns fördröjningsytor inom område med 
naturmark och till viss del inom kvartersmark. Inom planområdet har även vissa  
partier av vägområdet breddats för att möjliggöra för fördröjning av dagvatten. 
 



19 
 
 

 

 

                                       19 | 24 

 

 
Områden där vägområdet har breddats för att göraplats för fördröjning av dagvatten. 
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Områden för fördröjning av dagvatten inom kvarters ock naturmark i planområdet. 

 
3. Avskärande åtgärd 
För att minimera andelen opåverkat dagvatten som rinner in och belastar området kan 
avskärande åtgärder anläggas. Detta är ytliga avrinningsstråk som styr undan dagvattnet. 
Exempel på ett läge för avskärande åtgärd är för tomtmark en i planområdets västliga spets.  
 
4. Översilning och infiltration 
I den aktuell planen är översilning möjlig på samtliga växtbeklädda ytor vilket ska nyttjas. Detta 
är en relativt enkel åtgärd som skapar trögare system, renare avrinning och möjliggörande av 
infiltration. Genomsläppligt material såsom grus ska användas i stället för asfalt på körytor, 
vändplaner och ev. parkeringar eftersom detta skapar förutsättningar för infiltration och trögare 
avrinning.  
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5. Planerad höjdsättning 
Höjdsättningen anpassas dels övergripande, men dels också på lokal nivå, (exempelvis 
höjdsättning av vägar, diken, vändplaner mm) för att nå föreslagna dagvattenåtgärder samt för 
att skydda byggnader och övriga anläggningar. Det är viktigt att höjdsättningen i möjligaste 
mån bibehåller det nuvarande avrinningsmönstret. Detta skapar förutsättningar för att sprida 
dagvattnet jämnare över området.  
 
5.1 Skyfallshantering 
Området ska planeras höjdmässigt utifrån ett skyfallsscenario. Vid extrema regn över det 
dimensionerande regnet kommer dagvattnet avrinna på markytan eftersom marken bli mer 
mättad och anlagda dagvattensystem kommer gå fulla. Höjdsättningen ska anpassas så att 
dagvattnet rinner från byggnader och inga instängda områden får tillskapas där större 
dämningsdjup riskerar att skapas.  
 
 
6.  Snöupplag 
Uppläggningsytor för snö bedöms finnas i området i de intilliggande ytorna av naturmark samt 
vid de föreslagna vegetationstäckta öppna dikena där fastläggning av föroreningar och 
sedimentering kan ske. Vid snösmältning behöver vattnet ges möjlighet att avledas ytligt för 
översilning. Därför ska snöupplag undvikas i direkt anslutning till eller direkt över 
avrinningsstråk. 
 
7.  Omhändertagande av dagvatten under byggtiden 
I samband med att markarbeten utförs, och mark som tidigare varit vegetationstäckt blottläggs, 
så ökar risken för ökade flöden och sedimentationstransport. Under bygg- och etableringsfasen 
skall därför tillfälliga lokala sedimenteringsfällor anordnas inom planområdet om det föreligger 
risk för slamtransport.  
 
8. Drift och skötsel 
Det är önskvärt om drift- och skötselanvisningar arbetas fram då det skapar förutsättningar för 
god funktion över tid. Detta gäller inte minst de tillfälliga sedimentationsfällorna under 
byggtiden. Dessa anvisningar kan också överlämnas vid ett övertagande av driftansvaret efter 
avslutad etablering.   
 
 
Energihushållning och värme 
Ambitionen för byggnader som uppförs i området är att projektering sker med en god 
isolering samt med uppvärmningssystem som har hög verkningsgrad.  
En planbestämmelse får inte ange vilket uppvärmningssätt som ska användas i området. 
Ny bebyggelse ska dock uppfylla de krav som gäller för bostäder enligt energi-
hushållningsförskrifterna i 9 kap BBR. 

Uppvärmningssystemen ska vara projekterade för minsta möjliga miljöpåverkan och 
projekteras för att minska koldioxidutsläppen i största möjliga mån. Den energi som 
behöver tillföras bör baseras på förnyelsebara energikällor. 
 
Markvärmeanläggningar (jordvärme, bergvärme, grundvattenvärme) vilka innehåller 
köldbärarvätskor med frostskyddsmedel får inte anläggas utan tillstånd från miljö- och 
byggförvaltningen. 

 
El  
De nya tomterna ansluts till befintligt el-nät.  
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Avfall  
Avfallshantering föreslås skötas inom område avsatt för detta ändamål i angränsande 
plan, söder om det nu aktuella planområdet. Alternativt inom ett område utanför planen 
strax söder om väg 84 som idag används gemensamt för både den befintliga 
detaljplanen samt hotellet. 
 

 
 
 

 
Område markerat med blått som används idag för avfallshantering. 
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Tele och bredband  
Om befintliga el-, tele- eller andra ledningar inom området måste flyttas bekostas detta av 
exploatören.  

Anslutning till tele och bredband avgörs i samband med utförande av vägar och VA-
ledningar.  
 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING 
 
Organisatoriska frågor  
Tidplan  
Planen planeras skickas ut på samråd under första kvartalet 2021. Om inga särskilda 
synpunkter inkommer, kan planen antas under första kvartalet 2022.  
 
Genomförandetid  
Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft.  
 
Ansvarsfördelning  
Exploatören svarar för genomförande- och exploateringskostnader samt anläggande av 
övriga erforderliga åtgärder för exploateringens genomförande. 
 
Huvudmannaskap för allmän plats 
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark. Skäl till detta är att bebyggelsen 
främst antas bestå av fritidshusbebyggelse och att det råder enskilt huvudmannaskap för 
den allmänna platsmarken i omkringliggande områden. 
 
Exploateringsavtal 
Ett exploateringsavtal ska tecknas mellan kommunen och exploatören. I exploateringsavtalet 
klargörs vem som ansvarar både för utförande och kostnader för de åtgärder som krävs för 
planens genomförande. För att säkerställa att exploatören står fast vid sina åtaganden följs 
exploateringsavtalet upp av kommunen.  

Exploateringsavtal ska tecknas mellan exploatör och kommun i enlighet med 
kommunens riktlinjer för exploateringsavtal, antagen 2015-02-09, KF § 26. För denna 
plan rör exploateringsavtalet främst säkerställande av anläggande av vägar i enlighet 
med kommunens styrande dokument, avfallshantering och omhändertagande av 
dagvatten i enlighet med den framtagna dagvattenutredningen. 
 
FASTIGHETSKONSEKVENSBESKRIVNING 
Detaljplanen möjliggör att ca 36 fastigheter kan avstyckas från Malmagen 2:208. GATA, 
NATUR, områden för dagvattenhantering (g1 och dagvatten) samt område för avfallshantering 
föreslås skötas genom att en eller flera gemensamhetsanläggningar bildas som förvaltas av 
samfällighetsförening. Lämpligen bildas gemensamhetsanläggning där både de nya 
fastigheterna inom planområdet och fastigheterna i det angränsande planområdet ingår. 
 
Exploatören ansöker om och bekostar avstyckning hos lantmäteriet samt inrättande av 
gemensamhetsanläggning/ar för vägar, avfallshantering, dagvattenanläggning och naturmark. 
Exploatören ansvarar även för att säkerställa områden för el, tele och bredband. Om ledningsrätt 
behövs ansöker och bekostar exploatören detta. 
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EKONOMISKA FRÅGOR 
Planekonomi 
Kostnader för upprättande och genomförande av planen bekostas av exploatören.  
 
Tekniska frågor 
El, tele och data  
Området ansluts till befintligt elnät. Härjeåns AB har tagit del av planförslaget och anser att 
området kan försörjas med el.  
 
Vatten, avlopp och dagvatten  
Varje fastighet inom planområdet ansluts till kommunens vatten- och spillvattenledningsnät i 
förbindelsepunkt normalt i tomtgräns.  
Dagvatten från takytor, parkerings- och vägområden hanteras utifrån utförd dagvattenutredning. 

 
Brandvatten  
Brandvatten hämtas från befintlig brandpost ca 2,5 km öster om planområdet. 
 
Avfall 
Avfallshanteringen ska samordnas inom befintlig yta inom befintlig detaljplan strax söder om 
planområdet, alternativt inom yta strax söder om väg 84 som används idag för gemensam 
avfallshantering för den befintliga planen samt Fjällnäs hotell. 
 
Värme  
Ambitionen är att projektering av byggnader sker med en god isolering samt att 
uppvärmningssystem utförs med hög verkningsgrad. Uppvärmning av bebyggelsen bör 
företrädesvis ske med vattenburna system. Om möjligt bör flexibla uppvärmningssystem 
anpassade till förnyelsebar energi användas. Uppvärmningssystemen ska vara projekterade för 
minsta möjliga miljöpåverkan och projekteras för att minska koldioxidutsläppen i största 
möjliga mån.  
 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMAN  
Planhandlingarna har upprättats av Elise Nilsson, Josef Rundström och Malin 
Bernhardsson på uppdrag av miljö- och byggnämnden i Berg och Härjedalens kommun. 


