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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
I samrådsredogörelsen redovisar kommunen de synpunkter som har kommit 
in under samrådet för detaljplanen. Kommunen tar också ställning till 
synpunkterna och tydliggör vid behov bakgrunden till olika 
ställningstaganden. Synpunkterna är sammanfattade för att göra 
redogörelsen tydlig. Alla yttranden finns sin helhet längst bak i 
samrådsredogörelsen. De synpunkter som inte har blivit tillgodosedda är 
sammanställda under en egen rubrik. 
 
Ställningstagandena utgår i huvudsak från detaljplanens syfte som är att 
göra det möjligt att bygga ytterligare två flerbostadshus inom fastigheten 
Häggbäret 1. Fastigheten ligger nära Valla centrum och är sedan tidigare 
bebyggd med ett antal flerbostadshus i två våningar. Intentionen är att 
förtäta området med ett flerbostadshus på parkeringsytan i södra delen av 
fastigheten samt med ett flerbostadshus på norra delen av fastigheten, där ett 
hus nyligen revs efter en brand. Nya förråd och garage avses även uppföras. 

RESULTAT AV SAMRÅDET 
 
13 skriftliga yttranden har kommit in till miljö- och samhällsnämnden. 

Lista över de som har lämnat synpunkter 
Inkomna yttranden Datum Synpunkt 

Statliga och regionala myndigheter 
och organisationer 

  

Länsstyrelsen  2022-11-03 Riksintressen, 
Miljökvalitetsnormer, 
Buller, Gröna ytor, 
Trafiksäkerhet 

Trafikverket 2022-10-28 Flyghinder, 
Planbestämmelse, 
Buller 

Luftfartsverket 2022-10-26 Ingen synpunkt 

Kommunala förvaltningar och bolag  
 

Räddningstjänsten 2022-10-28 Brandposter, 
Uppställningsplatser, 
Avstånd mellan 
byggnader 

Lantmäterimyndigheten 2022-10-26 Planbestämmelse 
genomförandetid 

Övriga organisationer och företag  
  

Skanova 2022-10-11 Ingen synpunkt 
Postnord 2022-10-21 Placering av postlådor 
Jämtkraft 2022-11-03 Bebyggelse över 

ledning, Markreservat 
Jamtli 2022-11-04 Ingen synpunkt 
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Privatpersoner, bedömda sakägare  
  

S1. JB 2022-10-07 Utformning och höjd av 
ny bebyggelse, 
Komplementbyggnader 

S2. PE 2022-11-02 Trafik, Parkering, 
Friytor, Geotekniska 
förutsättningar, 
Byggnadshöjd 

S3. EI 2022-11-03 Förslag på utformning 

Privatpersoner övriga 
  

S4. TK 2022-11-06 Förslag på utformning 

Ändringar i planförslaget efter samrådet 
Med anledning av de synpunkter som har kommit in under samrådet har 
kommunen valt att göra följande ändringar i planförslaget: 

- En ny bullerutredning har tagits fram som komplement till den 
tidigare utredningen. 

- Planbeskrivningen revideras med ny text om miljökvalitetsnormer 
för vatten 

- Plankartan uppdateras med s.k. prickmark på all mark inom 12 meter 
från Rödövägens vägområde, på denna mark medges inte bebyggelse 

- Tillägg i planbeskrivning under kapitel Räddningstjänst. 
- Planbestämmelsen A1 ändras, genomförandetid gäller för hela 

området. 
- En planbestämmelse (u) införs för att skydda allmännyttiga 

underjordiska ledningar inom området. 
 
Övriga ändringar efter samrådet är: 

- Egenskapsgräns som reglerat indrag vid norra bebyggelsen ändras 
och ersätts med nya planbestämmelsen f6. 

- Ändring i egenskapsgräns mellan ytorna med respektive 
bestämmelse e1 och e6. 

- Bestämmelserna e3 och e2 har justerats efter ändring i 
egenskapsgräns. 

- Transformatorstation medges inte längre på ”korsmark” 
- Föreslagna åtgärder för hantering av dagvatten. Planbestämmelse n2 

samt text i planbeskrivningen. 
- Markytorna som byts mellan fastigheterna Valla 10:5 respektive 

Häggbäret 1 har utökats i omfattning, vilket innebär reviderade 
gränser mellan allmän plats och kvartersmark i södra delen av 
fastigheten. I planbeskrivningen beskrivs hur markbytet ska 
genomföras. 

- Ändrad formulering av bestämmelse m1. 
- Mindre redaktionella ändringar i planbeskrivningen. 
- Ändrat e1 från 50 m2 till 40 m2. 
- Reviderad egenskapsgräns mellan ytan med e6 och yta med e1. 
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Synpunkter som inte har blivit tillgodosedda  
Följande synpunkter under samrådet har inte blivit tillgodosedda: 

- Lägre byggnadshöjder. 
- Reducerad exploateringsgrad. 

 

SÅ HAR SAMRÅDET GÅTT TILL 
Detaljplanen har varit tillgänglig för synpunkter under tiden 2022-10-07 till 
2022-11-04. Information om samrådet skickades via brev eller e-post till 
berörda sakägare, myndigheter, organisationer, kommunala förvaltningar 
och hyresgäster samt andra boende/verksamma. Detaljplaneförslaget har 
också funnits på kommunens hemsida samt på Östersunds bibliotek. 
 
Samrådshandlingarna bestod av: 

• Plankarta med planbestämmelser 
• Illustrationskarta 
• Planbeskrivning 
• Grundkarta  
• Fastighetsförteckning med bedömda sakägare  
• Undersökning av betydande miljöpåverkan 
• Bullerutredning 
• Riskutredning 
• Geoteknisk utredning 1 
• Geoteknisk utredning 2 

 
Under samrådstiden ordnade kommunen ett samrådsmöte. Vid 
samrådsmötet deltog 21 personer. Synpunkter som dök upp under mötet var: 

• Bättre friytor bör ordnas inom fastigheten, framför allt lekytor för 
äldre barn/ungdomar. Dessa lekytor önskas förläggas så att de inte 
medför påtaglig störning mot bostäder 

• Motorvärmare önskas installeras vid nya parkeringsplatser 
• Vid snöröjning längs Rödövägen tenderar snö och is flyga och träffa 

bilar som står på det angränsande parkeringsområdet. En lösning på 
problemet efterfrågas 

• Goda möjligheter att ladda elbilar önskas ordnas till nya 
parkeringsplatser 

• Flera personer hade åsikter om vilket av de två alternativen på 
utformning i illustrationskartan som vore bättre. Det förekom delade 
meningar om vilket av alternativen som var det bättre 

 

SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDET 
De huvudsakliga synpunkterna i yttrandena handlade om buller och 
byggnadshöjder.  I texten nedanför följer en sammanfattning av 
synpunkterna och samhällsbyggnads ställningstaganden till dem. 
Fullständiga yttranden finns i en bilaga längst bak i samrådsredogörelsen. 
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Statliga och regionala myndigheter och organisationer 
 
Länsstyrelsen 
Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning 
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. 
 
Riksintressen 
Planområdet berör riksintresset för kulturmiljövård Z25, Storsjöbygden samt 
för friluftsliv FZ8 Storsjöbygden enligt 3 kap miljöbalken, MB (1998:808). 
Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning att planens 
genomförande inte kommer att påverka riksintresset.  
 
Området ligger i anslutning till väg 609 (Rödövägen) som är utpekad som 
väg av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ MB. Länsstyrelsen 
bedömer, i linje med kommunen, att detaljplanen inte kommer att påverka 
riksintresset. Samma bedömning gäller för riksintresset för influensområde 
flyghinder, Åre-Östersund flygplats. 
 
Planområdet berör också utpekat riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 
9§ MB, påverkansområde för väderradar och för civil flygplats. 
Länsstyrelsen instämmer med kommunen i att planens genomförande inte 
kommer att påverka riksintresset. 
 
Miljökvalitetsnormer - Vatten 
Planområdet är beläget inom avrinningsområde som mynnar i Storsjön. 
Miljökvalitetsnormer finns för kvaliteten på fisk- och musselvatten samt för 
yt- och grundvattenförekomster. Kommunen tar upp och beskriver status för 
Storsjön. Beskrivningen bör ta upp uppgifterna enlig cykel 3. 
 
Det är positivt att en dagvattenutredning kommer att tas fram inför 
granskningen. En hållbar dagvattenhantering är viktigt för att undvika 
negativ påverkan på vattenförekomsten 
 
Hälsa och säkerhet – Buller 
Bullerutredningen tar inte med den nya byggnaden närmast väg 609. Det är 
oklart om byggnaden klarar maximal ljudnivå 70 dB, vilket bör förtydligas. 
I bullerutredningen finns det otydligheter kring vilka indata har använts, 
exempelvis vad gäller vilket år är trafikuppgifter på s.5 samt varför 
presenteras inte beräkningen enligt trafikprognos 2040 som enligt rapporten 
innehar riktlinjerna. 
 
Råd och allmänna synpunkter 
Gröna ytor 
Länsstyrelsen ser positivt kommunens ambition att kompensera bortfallet av 
vissa gröna ytor och ekosystemtjänster genom att höja kvaliteten på 
kvarvarande samt nya gröna ytor. 
 
Trafiksäkerhet 
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Kommunen bör se över hur korsmark mot planområdets gräns vid väg 609 
förhåller sig till det generella byggnadsfria avståndet om 12 meter. 
Länsstyrelsen hänvisar i övrigt till Trafikverkets yttrande (bifogas). 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Miljökvalitetsnormer - Vatten 
Beskrivningen av miljökvalitetsnormer har uppdaterats med anpassning 
efter förvaltningscykel 3. 
 
Hälsa och säkerhet – Buller 
En ny bullerutredning har tagits fram med beräkningar anpassat efter den 
nya bebyggelsen och uppräknat enligt trafikprognos för 2040. 
 
Trafiksäkerhet 
Plankartan har reviderats och medger nu inga byggnader inom det generella 
byggnadsfria avståndet. 
 
Trafikverket 
Riksintressen 
Flygplatsen Åre/Östersund Airport är av riksintresse för kommunikationer 
och detaljplaneområdet är inom influensområde för flyghinder. Kommunen 
bör kontakta flygplatsen för att säkerställa att influensområdet inte påverkas.  
Även väg 609 är utpekad som riksintresse för kommunikationer då det är en 
anslutande väg från E14/E45 till flygplatsen.  
 
Trafiksäkerhet 
Plankartan har korsmark ändå ut till planområdesgräns och vi anser att det 
skulle vara lämpligt med en remsa prickmark närmast planområdesgräns, 
förslagsv is så att inte byggnader kan uppföras inom generella byggnadsfria 
avståndet om 12 meter.  
 
Buller 
Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216 och 
SFS2017:359) gäller och berör ljudnivåer utomhus. Kommunen ansvarar för 
att säkerställa att bebyggelsen anpassas utifrån de lokala förutsättningarna. 
Bra att en bullerutredning har gjorts. Lite otydligt om vilka trafikuppgifter 
som beräkningarna har utgått ifrån. I 3.1 Trafikuppgifter står det att följande 
trafikuppgifter har använts, framgår inte vilket år de är från? Under 4 
Fortsättning så står det att trafikprognos för år 2040 har beräknats… men 
presenteras inte i denna rapport. Om bullerberäkningar inte har gjorts med 
trafikuppgifter för år 2040 så bör bullerutredningen kompletteras med det 
och då även ta med den nya föreslagna byggnaden närmast väg 609.  
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Riksintressen 
Både Luftfartsverket och Åre-Östersund flygplats underrättades inför 
samråd. Flygplatsen har inte lämnat något yttrande. 
 
Buller och Trafiksäkerhet 
Se Samhällsbyggnads svar till Länsstyrelsens yttrande. 
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Luftfartsverket 
Ingenting att erinra. 

Kommunala förvaltningar och bolag 
Räddningstjänsten 
Brandpost 
Närmsta brandpost ligger vid den södra infarten till planområdet. Om det är 
möjligt bedömer räddningstjänsten det som lämpligt att komplettera med 
brandpost i den norra delen av området, speciellt då området i och med 
planen förtätas och byggnadshöjden ökar. 
 
Utrymning 
Om räddningstjänstens stegutrustning är en del av byggnadens 
utrymningsstrategi är det viktigt att beakta behovet av uppställningsplatser. 
Utrymningen kan dock lösas på olika sätt i byggskedet. 
 
Brandspridning 
Observera att risken för brandspridning mellan byggnader behöver beaktas i 
byggskedet. Enligt BBR 5:61 erhålls tillfredställande skydd generellt om 
byggnader uppförs med ett avstånd som överstiger 8 meter. Utifrån 
plankartan ser det på vissa ställen ut att finnas möjlighet till kortare avstånd 
mellan nya och befintliga byggnader. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Brandpost 
För den föreslagna bebyggelsen anger Räddningstjänstens riktlinjer att det 
bör finnas ett flöde på minst 1200 l/min, inom 200 meter från byggnader för 
brandvatten. Vid södra gränsen av fastigheten finns en brandpost med 
tillräcklig kapacitet. Avståndet från befintlig brandpost till nya bostäder 
uppgår till cirka 200 meter. 
 
Efter inkommen synpunkt har Samhällsbyggnad utrett möjlighet till 
anläggning av ny brandpost i norra delen av planområdet, vilket har gjorts i 
dialog med Räddningstjänsten, Teknisk förvaltning och sökanden. 
Förutsättningarna att skapa en ny brandpost i det aktuella området har visat 
sig vara dåliga med hänsyn till bristande kapacitet på det privata 
ledningsnätet. Möjliga placeringarna på kommunala ledningar utanför 
fastigheten bedöms som mest medföra en marginell förbättring.  
 
Med befintlig brandpost uppnås Räddningstjänstens riktlinjer för vatten till 
brandsläckning. Med denna bakgrund och eftersom en ny brandpost på 
befintliga ledningsnät endast kan medföra en marginell förbättring har ingen 
förändring gjorts avseende brandposter i planförslaget. 
 
Utrymning 
Synpunkten har noterats och planbeskrivningen har uppdaterats med 
information om hur utrymning kan ordnas beroende på utformning av 
byggnader.  
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Brandspridning 
Vid eventuellt bygglov utreds risk för brandspridning. Om byggnader 
placeras närmare än 8 meter från närmsta befintlig byggnad krävs särskilda 
åtgärder. Sammanbyggda byggnader i två plan kan använda en 
brandcellsgräns mellan byggnaderna. En brandvägg bör användas för att 
separera sammanbyggda byggnader som har fler än två våningar. Brandvägg 
krävs även när en byggnad på två våningar sammanbyggs med en byggnad 
med fler våningar. I vissa fall krävs analytisk dimensionering, till exempel 
när två flerbostadshus placeras inom 8 m från varandra men inte byggs 
samman. Planbeskrivningen har uppdaterats med text om brandspridning. 
 
Lantmäterimyndigheten 
I planbeskrivningen framgår det att detaljplanens genomförandetid är fem 
år. På plankartan finns inom vissa egenskapsområden en indexerad 
bestämmelse om genomförandetid (A1) . När en indexerad bestämmelse 
används så kan det antyda att genomförandetiden inte ska vara samma över 
hela planområdet. Det blir då otydligt vad som avses med 
genomförandetiden för övriga områden i plankartan som saknar en 
bestämmelse. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Planbestämmelsen (tidigare A1) har reviderats för att tydliggöra 
genomförandetidens omfattning. 

Övriga organisationer, företag och privatpersoner 
 
Skanova 
Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. Skanovas 
teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat 
planförslag men vill påminna om att ett fastighetsnät med kopparkablar 
finns inom området. Om Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder 
eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova 
att den part som initierar åtgärden även bekostar den. Om så önskas kan 
ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Synpunkten har noterats. 
 
Postnord 
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 
 
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man 
ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
 
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med 
nybyggnation eller förändring av befintlig detaljplan. 
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En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Synpunkterna har noterats. 
 
Jämtkraft 
Jämtkraft Elnät AB 
Jämtkraft Elnät har inga invändningar mot föreslagen detaljplan. 
 
Jämtkraft AB, Fjärrvärme 
Om parkeringsgarage byggs enligt illustration kommer de att hamna över 
fjärrvärmeledning. Eventuell flytt av ledning bekostas av exploatör. 
Alternativt flyttas läget på byggnaderna. Ledningen önskas skyddas med u-
område. 
 
Jämtkraft AB, Elproduktion 
- 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Fjärrvärme 
Ett markreservat för underjordiska ledningar (u-område) läggs in i 
plankartan. Vid eventuell flytt av värmeledning ska ledning förläggas till 
markreservatet på bekostnad av exploatören. 
 
Jamtli 
Jamtli har givits möjlighet att lämna yttrande om rubricerat ärende. Jamtli 
har inget att erinra om förtätningen av Häggbäret 1 enligt detta förslag. Det 
vore dock önskvärt om tillkommande bebyggelse kunde vara av samma 
höjd som övrig bebyggelse i kvarteret. 
  
Samhällsbyggnads kommentar:  
De nya byggnadernas höjder kommer avvika från befintliga höjder inom 
kvarteret men förhåller sig till den nya bebyggelsen på fastigheten Tanken 1, 
som angränsar planområdet i söder. Samhällsbyggnad vidhåller att de nya 
höjderna är acceptabla inom stadsdelen. Vid höjdsättning av byggnader har 
skuggning och insyn beaktats. Högre byggnader kan uppföras i utvalda 
lägen, där påverkan av insyn och skuggning bedöms vara lägre. 
 
S1. JB 
Jag tycker att man förstör helheten utav området med denna detaljplan. Man 
får gärna bygga upp ett hus där ett har brunnit ner, men bygg det isåfall i 
enlighet med de andra husen som redan finns i området så det smälter in. 
Alltså ett likadant tvåvåningshus som stod där innan det brann. Jag tycker 
inte om förslaget att slå upp ett nytt hus på parkeringsytan och riva 
nuvarande förråd och garage. Det blir för tätt och jag överväger att flytta om 
denna detaljplan träder i kraft. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
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Synpunkterna har noterats. Se Samhällsbyggnads svar till Jamtli om 
byggnadshöjder. Detaljplanen styr några aspekter som har bedömts vara 
viktiga för mötet mellan ny och befintlig bebyggelse. Den nya bebyggelsen 
avses anpassas efter de befintliga gårdsstrukturerna inom kvarteret, vilket 
har styrts indirekt i detaljplanen genom att ange inom vilka ytor nya 
byggnader får uppföras. Det finns även bestämmelser som reglerar 
bebyggelsens utformning gällande tak, fasader och eventuella takkupor. 
Detaljplanen ger utrymme för nya förråd och garage som kan ersätta de som 
rivs. 
 
S2. PE 
Jag som boende i område i anslutning till Häggbäret 1 tycker att förslaget är 
dåligt ,mindre bra. 
 
Trafiksituationen som redan nu är dålig med in och utfarter som är för få för 
den ökade trafikmängden som blivit under senare år. 
 
Skolan får ge upp utomhusmiljön för skolbarnen redan idag då afffären 
bygger ut.Det byggs även 4 stycken höghus på en blöt, myrmark som 
packats med sten och betong i 2 omgångar för att husen inte ska sjunka.Det 
är samma typ av mark som finns vid Häggbäret 1 (Nya Snorres) Ett 
argument för att inte bygga på ”annersia” var dålig mark för byggnation. 
 
Huset som brann var i två plan och borde för miljön i området och djurlivet 
som finns ersättas med ett lägre hus i två plan och inget hus med flera 
våningar. 
 
På vägarna runt om står bilar dubbelparkerade och i kurvor vilket blir en 
farlig miljösituation eftersom området redan nu är för litet för alla som vill 
bo och verka i området. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Se Samhällsbyggnads svar till Jamtli angående byggnadshöjder. 
 
Parkering 
Vid en inventering av parkeringsplatser på fastigheten Häggbäret 1, som 
utfördes våren 2022 fanns ett överskott av parkeringsplatser som inte 
nyttjades. Det nya planförslaget följer kommunens parkeringspolicy, som 
antogs av kommunfullmäktige 2016. Samhällsbyggnad bedömer 
sammantaget att det finns goda förutsättningar att skapa tillräckligt med 
parkeringsplatser inom området. Om det finns felparkerade bilar som utgör 
ett hinder bör detta i första hand anmälas till kommunen via Kundcenter, om 
bilarna utgör en fara i trafiken ska polisen kontaktas.  
 
Trafik 
Synpunkterna har noterats. 
 
Utomhusmiljö 
Samhällsbyggnad bedömer att det finns väl tilltagna friytor inom 
planområdet. Om området bebyggs enligt förslag ser Samhällsbyggnad att 
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det vore lämpligt att höja kvalitén på områdets grönytor, vilket har 
förmedlats till fastighetsägare och beskrivs i planbeskrivningen.  
 
Geotekniska förhållanden 
Geotekniska utredningar har genomförts för området, en nyare utredning har 
genomförts för södra delen av fastigheten med rekommendationer på hur 
grundläggning kan ske för ny bebyggelse. Samhällsbyggnad bedömer att det 
är möjligt att bebygga marken på ett säkert vis. 
 
S3. EI 
Ang. Byggplaner på Häggbäret i Valla, tycker jag att förslag 2 var bäst och 
röstar på det. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Synpunkten har noterats. Illustrationskartan visar endast exempel på hur ny 
bebyggelse skulle kunna utformas och är på inget vis bindande. 
 
S4. TK 
Jag tycker att byggförslag 2 var bästa alternativet. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Synpunkten har noterats. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Joel Semb, Planarkitekt 
 
 
 
Östersund den 11 januari 2023 
 
 
 
Maria Boberg Joel Semb 
Stadsarkitekt Planarkitekt 
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BILAGA SAMRÅDSYTTRANDEN 



 1 (2) 

 
Samrådsyttrande 
  

 
 
 
 
 

Datum Ärendebeteckning 
2022-11-03 
  

402-7232-22 
   

 

 

Samhällsenheten 
 
 Östersunds kommun 

samhallsbyggnad@ostersund.se 
 
  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Samråd om förslag till detaljplan för bostäder, Häggbäret 
1, Östersunds kommun 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har fått planhandlingar för samråd. Detaljplanen handläggs med 
standardförfarande enligt bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförandet av två nya flerbostadshus 
inom ett bebyggt bostadsområde på fastigheten Häggbäret 1 på Frösön.  

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  
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. 

Riksintressen 
Planområdet berör riksintresset för kulturmiljövård Z25, Storsjöbygden samt för 
friluftsliv FZ8 Storsjöbygden enligt 3 kap miljöbalken, MB (1998:808). 
Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning att planens genomförande 
inte kommer att påverka riksintresset. 
Området ligger i anslutning till väg 609 (Rödövägen) som är utpekad som väg av 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8§ MB. Länsstyrelsen bedömer, i linje 
med kommunen, att detaljplanen inte kommer att påverka riksintresset. Samma 
bedömning gäller för riksintresset för influensområde flyghinder, Åre-Östersund 
flygplats. 
Planområdet berör också utpekat riksintresse för totalförsvaret enligt 3 kap 9§ MB, 
påverkansområde för väderradar och för civil flygplats. Länsstyrelsen instämmer 
med kommunen i att planens genomförande inte kommer att påverka riksintresset. 

Miljökvalitetsnormer  

Vatten 
Planområdet är beläget inom avrinningsområde som mynnar i Storsjön. 
Miljökvalitetsnormer finns för kvaliteten på fisk- och musselvatten samt för yt- och 



 2 (2) 

Samrådsyttrande 

Datum Ärendebeteckning 

 

2022-11-03 402-7232-22 
 

 
grundvattenförekomster. Kommunen tar upp och beskriver status för Storsjön. 
Beskrivningen bör ta upp uppgifterna enlig cykel 3. 
Det är positivt att en dagvattenutredning kommer att tas fram inför granskningen. En 
hållbar dagvattenhantering är viktigt för att undvika negativ påverkan på 
vattenförekomsten. 

Hälsa och säkerhet 
Buller 
Bullerutredningen tar inte med den nya byggnaden närmast väg 609. Det är oklart 
om byggnaden klarar maximal ljudnivå 70 dB, vilket bör förtydligas. 
I bullerutredningen finns det otydligheter kring vilka indata har använts, exempelvis 
vad gäller vilket år är trafikuppgifter på s.5 samt varför presenteras inte beräkningen 
enligt trafikprognos 2040 som enligt rapporten innehar riktlinjerna. 

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. 

Gröna ytor 
Länsstyrelsen ser positivt kommunens ambition att kompensera bortfallet av vissa 
gröna ytor och ekosystemtjänster genom att höja kvaliteten på kvarvarande samt nya 
gröna ytor. 
Trafiksäkerhet 
Kommunen bör se över hur korsmark mot planområdets gräns vid väg 609 förhåller 
sig till det generella byggnadsfria avståndet om 12 meter. Länsstyrelsen hänvisar i 
övrigt till Trafikverkets yttrande (bifogas).  

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av samhällsplanerare Pietro Marcianó med arkitekt Massimo Cati 
som föredragande. 

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
 
Bilaga: 
Trafikverkets yttrande 



Från: lena.eriksson@trafikverket.se <lena.eriksson@trafikverket.se> 
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Skickad: den 28 oktober 2022 10:54 
Ämne: Trafikverkets yttrande angående samråd gällande detaljplan för Häggbäret 1 med flera, 
Östersunds kommun 

 
TRV 2022/117519 
  
Trafikverkets yttrande angående samråd gällande detaljplan för Häggbäret 1 med flera, Östersunds 
kommun 
  
Flygplatsen Åre/Östersund Airport är av riksintresse för kommunikationer och detaljplaneområdet är 
inom influensområde för flyghinder. Kommunen bör kontakta flygplatsen för att säkerställa att 
influensområdet inte påverkas.  

Även väg 609 är utpekad som riksintresse för kommunikationer då det är en anslutande väg från E14/E45 
till flygplatsen.  

Plankartan har korsmark ändå ut till planområdesgräns och vi anser att det skulle vara lämpligt med en 
remsa prickmark närmast planområdesgräns, förslagsvis så att inte byggnader kan uppföras inom 
generella byggnadsfria avståndet om 12 meter.   

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216 och SFS2017:359) gäller och berör 
ljudnivåer utomhus. Kommunen ansvarar för att säkerställa att bebyggelsen anpassas utifrån de lokala 
förutsättningarna. Bra att en bullerutredning har gjorts. Lite otydligt om vilka trafikuppgifter som 
beräkningarna har utgått ifrån. I 3.1 Trafikuppgifter står det att följande trafikuppgifter har använts, 
framgår inte vilket år de är från? Under 4 Fortsättning så står det att trafikprognos för år 2040 har 
beräknats… men presenteras inte i denna rapport. Om bullerberäkningar inte har gjorts med 
trafikuppgifter för år 2040 så bör bullerutredningen kompletteras med det och då även ta med den nya 
föreslagna byggnaden närmast väg 609.  

  

  
  
Med vänlig hälsning 
  
Lena Ericsson 
Samhällsplanerare 
Region Mitt  
  
lena.eriksson@trafikverket.se 
Telefon: 010-123 61 89 
  
Trafikverket 
Box 810  
781 28 Borlänge  
Besöksadress: Kyrkgatan 43B, Östersund  
Telefon: 0771-921 921  
www.trafikverket.se 
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Lantmäterimyndigheten 
Östersunds kommun                                                                             1 (1) 

SAMRÅDSYTTRANDE 
Datum: 2022-10-26 

Skede: Samråd 

Dnr: 89/2022 

 Byggnadsnämnden 
Östersunds kommun 

Samrådsyttrande gällande detaljplanen Häggbäret 1. Bostäder 

Vid genomgång av planens handlingar har följande noterats: 

 I planbeskrivningen framgår det att detaljplanens genom-
förandetid är fem år.  På plankartan finns inom vissa egen-
skapsområden en indexerad bestämmelse om genomfö-
randetid (A1) . När en indexerad bestämmelse används så 
kan det antyda att genomförandetiden inte ska vara 
samma över hela planområdet. Det blir då otydligt vad 
som avses med genomförandetiden för övriga områden i 
plankartan som saknar en bestämmelse.  

 

 

För Lantmäterimyndigheten: 

Olof Bergstedt, förrättningslantmätare. 
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Från: Skanova-Remisser-Nord /Telia Sverige AB /Solna <Skanova-Remisser-Nord@teliacompany.com> 
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Skickad: den 11 oktober 2022 13:42 
Ämne: Samråd - Underrättelse om samråd detaljplan för Häggbäret 1 m.fl. - Svar från Skanova [ErrandId: 
CSY02721030] [ResponseId:4845451] 

 

 
2022-10-11 
 
Skanova ( Telia Company)  AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, 
och låter framföra följande: 

Yttrande 

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen. 
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag men vill 
påminna om att ett fastighetsnät med kopparkablar finns inom området.  

Om Skanova tvingas vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att möjliggöra 
exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 

 Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan. 
Kontakta https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oiDel-0001x5-
3R&d=4%7Cmail%2F90%2F1665488400%2F1oiDel-0001x5-
3R%7Cin11i%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C634556B39A42A08898F7AF9A3E
4E775B&s=kNPAU4Ep9i3Lvry_-PwgyqHLQJM&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsnew.snigldes.nellok 

 Kabelanvisning beställs via https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oiDel-0001x5-
3R&d=4%7Cmail%2F90%2F1665488400%2F1oiDel-0001x5-
3R%7Cin11i%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C634556B39A42A08898F7AF9A3E
4E775B&s=kNPAU4Ep9i3Lvry_-PwgyqHLQJM&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsnew.snigldes.nellok 

 För ledningssamordning kontakta Skanova-Remisser-Nord@teliacompany.com 

Mvh 
 
Kenneth Byström 
 

Nationell nätförvaltare 

Telia Infra | Fixed Access Services | Operation 
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Sidnummer 

  1 (1) 

Datum  Handlingsnr  
 2022-11-03 Jämt22/xxx/203 
     
   
   
 

Postadress Besöksadress Telefon E-post  

JÄMTKRAFT  063-14 90 00 (växel) lantmateri@jamtkraft.se  

Box 394 JÄMTKRAFT  Telefax Webbplats  

831 25 Östersund Kyrkgatan 21 063-10 64 41 http://www.jamtkraft.se  
 

 
 Östersunds kommun 

samhallsbyggnad@ostersund.se 
 

 

Svar på remiss, samråd detaljplan 
Häggbäret 1, Östersunds kommun 

Dnr: P 2022-16, MSN 89-2022 
 

  
Jämtkraft Elnät AB 
Jämtkraft Elnät har inga invändningar mot föreslagen 
detaljplan. 
/Håkan Åsander 

Kontakt: 
Håkan Åsander, 063-15 27 07 
e-post: hakan.asander@jamtkraft.se 

 

  
Jämtkraft AB, Fjärrvärme 
Om parkeringsgarage byggs enligt illustration kommer 
de att hamna över fjärrvärmeledning. Eventuell flytt av 
ledning bekostas av exploatör. Alternativt flyttas läget 
på byggnaderna. Ledningen önskas skyddas med u-
område. 
/Per Wik 

Kontakt: 
Morgan Nielsen, 063-14 92 98  
e-post: morgan.nielsen@jamtkraft.se  
Per Wik, 063-14 92 85 
e-post per.wik@jamtkraft.se  
 

  
Jämtkraft AB, Elproduktion 
- 

Kontakt: 
Yvonne Berglin, 063-14 90 31, 
e-post: yvonne.berglin@jamtkraft.se 
 

 

Ö
stersunds kom

m
un, M

S
N

 – D
nr P

 2022-000016 – Inkom
 2022-11-03





Från: 
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Skickad: den 7 oktober 2022 16:40
Ämne: Synpunkter Häggbäret 1
 
---------------------------------------------------------------
 
Hej!
Här är mina synpunkter gällande Häggbäret 1 i Valla:
 
Jag tycker att man förstör helheten utav området med denna detaljplan.
Man får gärna bygga upp ett hus där ett har brunnit ner, men bygg det isåfall i enlighet med de
andra husen som redan finns i området så det smälter in.
Alltså ett likadant tvåvåningshus som stod där innan det brann.
Jag tycker inte om förslaget att slå upp ett nytt hus på parkeringsytan och riva nuvarande förråd
och garage.
Det blir för tätt och jag överväger att flytta om denna detaljplan träder i kraft.
 
 
Hälsningar,
 

 

Ö
stersunds kom

m
un, M

S
N

 – D
nr P

 2022-000016 – Inkom
 2022-10-07

JOESEM
Textruta
S1. JB



JOESEM
Textruta
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Från:  
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Skickad: den 4 november 2022 10:52 
Ämne: Byggplaner Häggbäret 

 
Hej! Ang. Byggplaner på Häggbäret i Valla, tycker jag att förslag 2 var bäst och röstar på det. 
MVh   
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Från:  
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Skickad: den 6 november 2022 20:56 
Ämne: Hej. Angående byggplanerna på kvarteret Häggbäret, Valla på Frösön. Jag tycker att byggförslag 2 
var det bästa alternativet. 

 
Hälsningar  

 
  
Skickades från E-post för Windows 
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