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Johanna Lindberg

Från: Nadja Tulner <nadja.tulner@gmail.com>
Skickat: den 21 oktober 2020 20:44
Till: samhallsbyggnad
Ämne: Byggprojektet Frösö Berge 21-121

Hej kära kommun, 
  
Vi vill kommentera byggprojektet Frösö Berge 21-121 (Bo Klok på Frösö IF) 
  
Det valda området är inte lämpligt för det stora antalet lägenheter.  
  

1.    Redan i år (den 23 juni) meddelade kommunen att det inte fanns tillräckligt med vatten för 
Tanne, Mosebacke och Hjelmtorpet. Det kommer att finnas fler hus i Mosebacken-området. Det 
pågår också byggande i Hjelmtorpsvägen. Hur blir det när det finns 64 lägenheter till? 
2.    Detsamma gäller avlopp och vägar som ska vara på gång enligt detaljplan. 
3.    Det finns inga cykelvägar på Bergsgatan. Det är redan så farligt att cykla! 
4.    Bussförbindelsen till staden är väldigt liten. 
5.    Därav följer att det kommer att finnas många fler bilar på Bergsgatan. Det är redan mycket 
hjortkorsningar idag. Massor av rådjur korsar gatan. Ökar risken för olyckor? Var leker då våra 
barn? 
6.    Kommunen resonerar att vi som bor i villaområden runt om ska bekosta våra vägar själva (vad 
vi betalade i år) och helt plötsligt ska de bygga ett hyresområde mitt bland alla enskilda vägar. Är 
det rättvist? 
7.    För närvarande är detta område ett uteslutande villaområde. Vi emigrerade särskilt hit från 
Tyskland för att bo i ett exklusivt, rymligt, inte tätt bebyggt område. Det skulle vara synd om ett stort 
hyreshus tillkom. Naturligtvis vill man också behålla värdet på sin fastighet. 

  
Vi hoppas att du kommer att ompröva byggprojektet och kanske hitta en mer lämplig plats. Vi är glada om 
det kommer att finnas fler boendealternativ, men situationen på Frösön är inte särskilt lämplig. 
  
Med vänliga hälsningar 
Nadja Tulner 
Mosebacken 22 
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Till		
Samhällsbyggnadskontoret	
samhallsbyggnad@ostersund.se	

Angelika	&	Rolf	Lindahl	
Per	Magnérs	Gård		
Bergsgatan	110	
Frösö-Berge	21:206	
83296	FRÖSÖN	

	 	 	 	 	 Frösön,	2020-10-21	
Synpunkter/anmärkningar	på	planförslaget		
Detaljplan	för	Frösö-Berge	21:121	
Dnr	MSN	00203-2019	
Dnr	ByggRP	2019-27	

	
Inledningsvis	vill	vi	tacka	för	möjligheten	att	få	inkomma	med	synpunkter	på	detta	
genomarbetade	planförslag.	Det	märks	att	planhandläggarna	har	lagt	ner	stor	möda	på	
att	utarbeta	ett	förslag,	som	både	tar	hänsyn	till	helheten	som	också	boendets	
attraktivitet.	Det	är	mycket	positivt	att	samhällsstrukturen	i	stort	beaktas	vid	detta	
planförslag,	och	att	det	redan	inledningsvis	påpekas	att	planområdet	ligger	inom	
riksintresse	för	vattenförsörjningen,	kulturmiljövården,	friluftslivet	samt	inom	
influensområdet	för	flyget.	Nybebyggelse	inom	området	påverkar	delvis	värdena	och	
riksintresset	skadas,	om	än	inte	påtagligt,	vilket	också	planen	påpekar	(s.10).	Det	är	
därför	särskilt	viktigt	att	särskåda	motiveringarna	till	varför	dessa	intressen	ska	behöva	
påverkas	negativt	och	skadas.	I	våra	synpunkter	tar	vi	upp	några	av	dessa	påverkande	
faktorer,	som	vi	anser	bör	bedömas	på	ett	annat	sätt,	och	som	kräver	förändringar	i	det	
aktuella	förslaget.	Vi	tar	också	upp	alternativa	lösningsförslag	för	att	undvika	påtagligt	
negativ	påverkan.				

Det	är	huvudsakligen	4	synpunkter	vi	vill	anföra:	

1) Tomtens	ändamål/Syfte	med	gåvobrev	
2) Försvarsbeslut	och	allmän	bullernivå	
3) Grönstråk	och	lantlig	miljö	
4) Strandskydd	och	skydd	av	orkidéer	

1) Tomtens	ändamål/Syfte	med	gåvobrev	

Vår	gård	Per	Magnérs	Gård	byggdes	1910	av	Per	Magnér,	bonde	och	markägare	i	
Nedre	Berge.	I	hela	det	aktuella	bostadsområdet	fanns	då	i	stort	sett	enbart	
denna	bondgård,	tills	Per	Magnér	avyttrade	delar	av	sina	åkrar	och	ängar	på	60-	
och	70-talet	till	förmån	för	skapandet	av	tomter	längs	Per	Magnérs	väg	samt	
Hjelmtorpsvägen.	Han	skänkte	även	marken,	som	numera	ägs	av	Frösö	IF	(Frösö-
Berge	21:121)	till	idrottsföreningen	under	samma	tidsperiod,	något	som	också	
planförslaget	omnämner	(s.17).	Vi	köpte	1993	fastigheten	Frösö-Berge	21:206	av	
Per	Magnérs	styvsöner	Carl-Haqvin	och	Erik-Gunnar	Lindgren,	som	själva	hade	
ärvt	gården	efter	Per	Magnér	efter	hans	död	i	slutet	på	70-talet.	Genom	samtal	
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med	styvsönerna	fick	vi	höra	gårdens	och	områdets	historia,	och	vi	fick	även	
vetskap	om	att	Per	Magnér,	som	hade	ett	stort	friluftsintresse,	skänkte	mark	
(numera	Frösö-Berge	21:121)	till	Frösö	IF	med	syfte	att	densamma	skulle	
användas	till	rekreation	och	friluftsaktiviteter.	Tack	vare	gåvan	hade	Frösö	IF	
möjlighet	att	upprätta	Frösö	Sportstuga	och	bygga	upp	sin	
orienteringsverksamhet,	som	tog	utgångspunkt	i	Frösö	Sportstuga.		

Vad	vi	förstår	finns	det	ett	gåvobrev	där	detta	syfte	med	gåvan	skriftligen	finns	
fastlagt.	Vi	undrar	om	Östersunds	kommun	har	fått	vetskap	om	detta	gåvobrev	
och	gåvans	syfte,	som	genom	den	föreslagna	bebyggelsen	på	den	aktuella	
marken	skulle	åsidosättas.	Det	bör	prövas	om	en	försäljning	av	Frösö-Berge	
21:121	till	andra	ändamål	är	lagenligt	och/eller	följer	god	etik.		

2) Försvarsbeslut	och	allmänt	bullernivå	

Planområdet	ligger	inom	influensområdet	för	flyget.	Genom	de	nyligen	
aktualiserade	försvarsbesluten	har	det	återigen	öppnats	möjligheter	för	att	
militärflygets	verksamhet	kommer	att	återupptas	respektive	utökas:	

Det	är	mot	bakgrund	av	det	strategiska	läget	viktigt	att	i	fredstid	förstärka	den	
militära	närvaron	i	Östersund,	med	bland	annat	utbildning	av	värnpliktiga.	I	det	
sammanhanget	behöver	också	möjligheten	att	använda	infrastruktur	kopplad	till	
flygplatsen	på	Frösön	säkerställas.	Östersund	har	en	strategisk	betydelse	för	
Försvarsmaktens	framtida	utveckling.	(Källa:	Överenskommelse	om	förstärkning	
av	Försvarsmaktens	grundorganisation.	Försvarsdepartementet	12	oktober	
2020)	

När	det	senast	fanns	en	aktiv	militärflygverksamhet	var	ingen	nybyggnation	
inom	bl.a.	Berge	möjlig.	Skälen	var	höga	bullernivåer	kopplat	till	flygplatsens	
verksamhet	och	inflygningsridåer.	Efter	F4s	nedläggning	har	flera	nya	områden	
anvisats	för	ny	bebyggelse,	i	tron	på	att	verksamheten	under	lång	tid	framåt	
skulle	sättas	på	paus	eller	överhuvudtaget	ej	återupptas.	Efter	försvarsmaktens	
senaste	utlåtanden	är	det	dock	nu	snarare	sannolikt	att	militärflyget	kommer	att	
ta	upp	någon	form	av	verksamhet.	Till	dess	att	det	finns	tydligare	planer	kring	
flygets	verksamhet	och	vilka	konsekvenser	det	kan	tänkas	ha	på	översiktsplaner	
och	detaljplaner,	bör	ny	bebyggelse	inom	det	aktuella	området	inte	vara	
prioriterat.		

Förutom	ovannämnda	frågetecken	kring	eventuella	framtida	bullernivåer	från	
den	eventuella	militärflygverksamheten	finns	också	en	del	synpunkter	kring	
ökade	bullernivåer	längs	Bergsgatan.	Vi	instämmer	inte	att	påverkan	från	buller	
och	ökad	trafikmängd	bedöms	liten	(s.9).	Däremot	bör	den,	som	förslagits	i	
planförslaget,	utredas	särskilt	i	en	bullerutredning	(Norrconsult	2020-06-18,	
redan	genomfört?),	men	även	under	beaktande	av	annan	relevant,	tilltänkt	och	
sannolik	nybyggnation	och	ändrad	användning	av	fritidshus	till	året-runt-
boende)	i	området	Berge/Tanne/Lövtorpsvägen.		

De	senaste	åren	har	ett	stort	antal	året-runt-boenden	tillkommit,	vilka	använder	
Bergsgatan	som	självklar	huvudled.	Dessa	är	två	bostadsområden	öst	



(Bergtorpsvägen	med	tvärvägar)	och	nord	(Daltorpsvägen	och	Ängsstigen)	om	
det	planlagda	området,	ett	större	antal	tomter	och	villor	i	området	Mosebacken	
samt	ett	ökat	antal	fritidsboenden	längs	Lövtorpsvägen	och	Nordöstra	-Frösö-
stranden,	vilka	används	som	åretruntboende.	Det	finns	dessutom	planer	att	
bebygga	Frösö-Zoos	areal,	planförslaget	anmärker	tom	att	vid	en	eventuell	
framtida	planläggning	av	intilliggande	mark	tillhörande	Frösö	Zoo	bör	det	
planeras	för	en	förskola	(s.24).	Det	senare	skulle	med	stor	sannolikhet	innebära	
att	bilar	från	Övre	Berge	och	Tanne	trafikerar	Bergsgatan	för	lämnande	av	barn,	
och	det	är	realistiskt	att	utgå	från	fler	villor	respektive	omfunktionerade	
fritidsstugor	längs	Lövtorpsvägen.	De	senaste	åren	har	trafiken	längs	Bergsgatan	
ökat	markant,	och	de	planerade	och	sannolika	framtida	nya	områdena	kommer	
att	utöka	trafiken	än	mer.		

Under	punkt	5.3	i	bullerutredningen	(Norrconsult)	antas	det	att	trafiken	troligast	
kommer	att	fördelas	både	åt	öster	och	åt	väster	på	Bergsgatan,	och	ökningen	av	
dBA	skrivs	därför	ner.	Så	är	dock	med	all	sannolikhet	inte	fallet,	då	flest	bilar	rör	
sig	in	mot	stan	(österut)	på	morgonen	och	ut	från	stan	(västerut)	på	em/kväll.	
Dessutom	bör	de	ovannämnda	större	perspektiven	vara	relevant	vid	en	
bedömning	av	bullernivå.	

Detta	gör	att	vi	anser	att	ett	större	avstånd	mellan	Bergsgatan	och	de	två	
nordligaste	tilltänkta	huskropparna	ska	hållas,	vilket	gör	att	de	hamnar	i	”grönt	
område”	(se	kartan	nedan).	Skogsridån	mellan	Bergsgatan	och	bostadsområdet	
bör	därför	vara	dubbelt	så	stort	som	angivet.		

	

	

Bilden	är	tagen	ur	Bullerutredningen	Norrconsult	2020-06-18	och	visar	att	de	
nordligaste	huskropparna	ligger	inom	det	gula	bullerområdet	Närmast	vägen	
överskrids	riktvärdena	med	upp	till	5	dBA	vilket	innebär	att	uteplatser	som	
placeras	här	måste	kompletteras	med	annan	uteplats	som	klarar	riktvärdena.		



Då	vår	gård	direkt	gränsar	till	Bergsgatan	och	dess	uteplatser	alla	logiskt	nog	är	
riktade	mot	söder,	dvs.	mot	Bergsgatan,	berörs	vi	i	betydande	grad	av	den	redan	
ökade	och	den	med	största	sannolikhet	än	mer	ökande	trafiken.	Vi	önskar	därför	
att	någon	slags	stenmur	upprättas	som	bullerskydd	som	skydd	för	vår	gård.			

För	att	reducera	hastigheten	längs	en	allt	starkare	traffikerad	Bergsgatan,	som	
helt	korrekt	utpekas	som	del	av	ett	promenadstråk	kring	Frösöberget,	bör	minst	
ytterligare	ett	farthinder	upprättas.	Detta	bör	förslagsvis	ske	i	höjd	med	
busshållplatsen	vid	Frösö	Sportstuga.	Det	säkerställer	att	bilarna	håller	tillåten	
hastighet	i	det	område	där	barn	stiger	på	och	av	bussen.		

Planförslaget	pekar	på	att	turtätheten	och	möjligheten	att	åka	kollektivt	behöver	
förbättras,	något	vi	instämmer	i.	Detta	behov	har	förstärkts	ytterligare	genom	de	
senaste	årens	avsevärt	ökande	trafik	längs	Bergsgatan.	

3) Grönstråk	och	lantlig	miljö	

För	att	bibehålla	den	lantliga	känslan	som	utgör	områdets	speciella	karaktär,	bör	
i	första	hand	inga	tvåvåningshus/radhus	byggas.	Vi	förstår	det	finns	en	tanke	
kring	integrerat	boende	och	flyttkedjor	(s.8),	men	området	är	ingen	stadsdel	
utan	ett	kulturområde	med	insprängt	villabebyggelse,	vars	karaktär	ändras	
avsevärt	genom	att	tillföra	bebyggelse	som	snarare	påminner	om	en	stadsdel	
eller	förort.		

Vid	detaljplanearbetet	kring	Bergtorpsvägen	gjordes	det	gällande	att	
villatomterna	ej	skulle	understiga	2000kvm	med	hänvisning	till	att	området	är	
av	lantlig	karaktär,	och	att	ny	bebyggelse	skulle	integreras	med	närliggande	skog	
och	rekreationsområden.	Vi	ser	att	det	finns	liknande	intentioner	och	
skrivningar	i	föreliggande	planförslag	och	det	framstår	därför	som	inkonsekvent	
att	förorda	radhusbebyggelse,	dessutom	med	hög	exploateringsgrad.	Vi	förstår	
att	Bo	Klok	kräver	hög	exploatering,	dvs.	tätbyggda	hus,	för	att	kunna	skapa	
ekonomi	i	byggandet.	Dessa	ekonomiska	skäl	bör	dock	inte	vara	överordnade.	

Planförslaget	omfattar	8	byggnader	med	sammanlagd	66	lägenheter,	(se	s.18),	
och	detta	på	en	lika	liten	om	inte	något	mindre	yta	än	för	de	6	huskroppar,	som	
byggdes	av	Bo	Klok	vid	Frösö	Strand.		Denna	höga	exploateringsgrad	kan	inte	
balanseras	av	övriga	grönstråk	i	syfte	att	bibehålla	den	lantliga	karaktär.	
Dessutom	är	de	prefabricerade	husens	anpassningsbarhet	till	kuperad	mark	
begränsad,	varpå	det	blir	svår	att	spara	träd	(s.19).	Påståendet	att	förtätningen	
anpassas	till	platsens	karaktär	(s.7)	måste	alltså	starkt	ifrågasättas,	då	även	stora	
delar	av	rekreationsskog	försvinner	(s.26).	



	

Bo	Klok	areal	vid	Frösö	Strand,	
samma	skala	som	bilden	bredvid	

	

Planerad	bebyggelse,	Frösö-Berge	

För	att	inte	förstöra	områdets	lantliga	helhetsintryck	bör	särskilt	de	synliga	
grönstråken	längs	Bergsgatan	(som	tillsammans	med	Byvägen	är	en	ringled	runt	
Frösö	Berget	och	alltså	används	som	rekreationsstråk)	och	Sportstugevägen	
bibehållas,	något	som	planförslaget	föreslår:	Slänt	inklusive	praktfulla	tallar	
utmed	Bergsgatan	skyddas	med	anledning	av	dess	karaktär.	…	(s.	12)	samt	
Trädrad	utmed	gatumark	ska	också	stärka	sammanhängande	rekreationsstråk.	
Naturmark	samt	skyddande	träd	utmed	Bergsgatan	ska	finnas	för	att	bibehålla	
den	ursprungliga	skogskaraktären	(s.	23).		

Det	innebär	dock	att	en	skogsridå	på	minst	10	m	(likt	den	man	kräver	kring	
helavverkningar)	bör	behållas	längs	dessa	två	visuella	stråk.	All	erfarenhet	kring	
skogsridåer	visar	att	smalare	bälten	ej	fyller	sitt	syfte,	dvs.	ej	upplevs	som	
bibehållen	skog,	ej	kan	erbjuda	skydd	mot	vind	etc.,	själva	är	extremt	utsatta	för	
just	vindar	och	allmänt	tenderar	att	”krympa”.	Om	det	dessutom	ska	uppföras	ett	
två	meter	brett	dike	längs	Bergsgatan	(s.25)	så	kan	de	nordligaste	huskropparna	
(längs	Bergsgatan	samt	i	hörnet	Bergsgatan/Sportstugevägen)	omöjligen	
placeras	som	utarbetat	i	planförslaget.	

	

Streckad	linje:	bibehållen	skogsridå	



Vi	förslår	därför	två	olika	alternativ:	1.	Att	avstå	helt	från	placeringen	av	de	två	
nordligaste	huskropparna	som	ligger	längs	Bergsgatan,	alternativt	2.	att	
förskjuta	hela	området	till	sydväst.	Detta	skulle	leda	till	flera	positiva	resultat:	a)	
skogsridån	kring	Bergsgatan	breddas	och	bulleravstånd	utökas,	b)	grönstråket	
förskjuts	längs	med	Sportstugevägen	och	c)	strandskyddet	gentemot	bäcken	
bibehålls		(detta	argument	fördjupas	under	punkt	5).	

Grönstråket	är	i	det	liggande	planförslaget	planerat	mellan	nya	villatomter	längs	
Tigervägen	och	flerbostadsområdet.	För	att	det	ska	ansluta	på	ett	smidigt	sätt	till	
grönstråket	på	norra	sidan	Bergsgatan	bör	den	nord-västligaste	huskroppen	
omplaceras	och	ev.	en	villatomt	tas	bort.	På	det	sättet	binds	de	allmänna	
grönstråken,	så	som	formulerat	som	mål	i	plan	för	naturvård	och	park	(se	s.7),	
bättre	samman.	

	

Exempel	på	möjlig	omstrukturering	som	bibehåller	strandskydd	och	som	skapar	
bredare	skogsridåer	gentemot	Bergsgatan	samt	bäcken	

Mellan	bäcken	(c)	och	det	öppna	grönområdet	(som	inrymmer	bl.a.	fotbollsplan	
och	grillplats)	finns	idag	endast	en	tunn	skogsridå	(a)	bestående	av	björk	kvar.	
Nästan	alla	gamla	tallar	och	granar	har	tagits	ner	för	enbart	något	år	sedan.	
Ridån	mellan	bäcken	och	Sportstugevägen	är	därför	visuellt	mycket	permeabel	
och	har	en	helt	annan	karaktär	än	den	uppvuxna	skogen	(b)	som	finns	väster	om	
Sportstugevägen.			



	

Förslag	på	bibehållen	skogsridå	(b)	väster	om	Sportstugevägen	för	att	stärka	upp	
den	mycket	utarmade	parkliknande	björkridån	(a).		

För	att	huskropparna	ska	kunna	smälta	in	i	skogsområdet	behövs	därför	också	
en	tydlig	skogsridå	väster	om	Sportstugevägen.	I	det	liggande	förslaget	går	
huskropparna	ända	fram	till	vägen	och	blir	därför	väl	synliga	på	långt	håll.		

4) Strandskydd	och	skydd	av	orkidéer	

Det	starkaste	argumentet	för	att	förflytta	huskropparna	längre	bort	från	
Sportstugevägen	är	dock	bibehållen	strandskydd.	Strandskyddet	regleras	i	7	kap	
MB	och	omfattar	bäcken,	som	rinner	inom	området.	Strandskyddet	har	de	
senaste	årtionden	åsidosatts	i	hög	utsträckning	i	Östersunds	kommun.	Ett	stort	
antal	privata	fastigheter	liksom	nya	större	byggprojekt	kring	Storsjön	har	fått	
dispens.	Dispens	från	strandskydd	ska	dock	enbart	ges	i	undantag	och	vid	
särskilda	skäl.		

Kommunen	bedömer	i	planen	att	särskilda	skäl	skulle	föreligga	för	upphävande	
av	strandskyddet:	a)	Sportstugevägen	avskiljer	området	från	planerad	
exploatering,	b)	Området	är	delvis	redan	ianspråktaget	och	c)	angeläget	allmänt	
intresse	att	tillgodose	kommunens	behov	av	tätortsutveckling	föreligger	(s.14)	

Motargumentation:	Följande	anges	som	särskilda	skäl	i	miljöbalken	7	kap	18c	§:	

Som	särskilda	skäl	vid	prövningen	av	en	fråga	om	upphävande	av	eller	dispens	från	
strandskyddet	får	man	beakta	endast	om	det	område	som	upphävandet	eller	
dispensen	avser:	
1.	redan	har	tagits	i	anspråk	på	ett	sätt	som	gör	att	det	saknar	betydelse	för	
strandskyddets	syften	(kan	ej	tillämpas:	avgörande	är	att	ett	området	inte	längre	



är	allemansrättsligt	tillgängligt,	vilket	detta	område	är)	
2.	genom	väg,	järnväg,	bebyggelse,	verksamhet	eller	annan	exploatering	är	väl	
avskilt	från	området	närmast	strandlinjen	(vägen	är	en	enkel,	ej	asfalterad	
skogsväg,	som	används	i	stort	sett	enbart	för	att	nå	Frösö	Sportstuga	och	kan	inte	
betraktas	som	väl	avskilja	området	närmast	strandlinjen)		
3.	behövs	för	en	anläggning	som	för	sin	funktion	måste	ligga	vid	vattnet	och	
behovet	inte	kan	tillgodoses	utanför	området	(kan	ej	tillämpas)	
4.	behövs	för	att	utvidga	en	pågående	verksamhet	och	utvidgning	inte	kan	
genomföras	utanför	området	(kan	ej	tillämpas)	
5.	Behöver	tas	i	anspråk	för	att	tillgodose	ett	angeläget	allmänt	intresse	som	inte	
kan	tillgodoses	utanför	området,	(kan	ej	tillämpas:	om	intresset	kan	tillgodoses	
utanför	strandskyddsområdet	ska	dispens	inte	medges,	vilket	är	fallet	i	området)	
eller	
6.	Behöver	tas	i	anspråk	för	att	tillgodose	ett	annant	mycket	angeläget	intresse	
(tillämpningen	bör	vara	särskilt	restriktiv	när	det	gäller	enskilda	intressen:	kan	
ej	tillämpas)	

Hänsyn	till	växt-	och	djurlivet:	
En	dispensprövning	ska	också	alltid	omfatta	den	påverkan	åtgärden	får	på	växt-	
och	djurlivet.	Om	de	biologiska	värdena	påverkas	på	ett	sätt	som	inte	kan	
accepteras	ska	dispens	inte	ges,	även	om	något	av	skälen	ovan	kan	åberopas	(i	så	
fall	bör	alltså	inte	ens	vägskälet	(se	punkt	2	ovan)	vara	tillräckligt).		

Källor:		
Stöd	i	miljoarbetet/Vagledningar/Skyddad-natur/Strandskydd/Sarskilda-skal-for-
strandskyddsdispens.	www.naturvardsverket.se	
Strandskydd	–	en	vägledning	för	planering	och	pövning.	Handbok	2009:4	
Utvidgad	strandskydd.	Handbok	2010:4	

Det	finns	inte	många	bäckar	på	Frösön	som	för	vatten	året	runt.	Bäcken	är	en	
viktig	faktor,	som	ger	området	karaktär	och	bör	skyddas	på	ett	tillbörligt	sätt.	
Det	framstår	att	det	inte	finns	tillräckliga	och	legitima	skäl	för	att	ge	dispens	från	
strandskyddet	för	ny	bebyggelse	inom	området.	Mer	än	hälften	av	byggnationen	
inom	Frösö-Berge	21:121	omfattas	av	strandskydd	gällande	denna	bäck	(s.13),	
vilket	gör	det	oacceptabelt	att	ge	strandskyddsdispens	när	en	mindre	
omstrukturering	av	planen,	dvs.	en	förskjutning	av	den	tilltänkta	bebyggelsen	till	
sydväst,	leder	till	att	a)	strandskyddet	inte	behöver	upphävas	(eller	enbart	på	ett	
väldigt	litet	område)	och	att	b)	skogsridån	mot	Bergsgatan	och	ängsmarken	
(21:126)	förstärks	och	fyller	en	funktion.	Området	(Frösö	Berge	21:121	samt	
21:126)	ligger	vidare	delvis	inom	primärzon	för	vattenskyddsområdet	och	i	sin	
helhet	inom	sekundärzon	för	vattenskyddsområdet.	Strandskyddsdispenser	bör	
endast	mycket	restriktivt	förkomma.	

Enligt	MB	ska	hänsyn	också	tas	till	växt-	och	djurliv.	Planförslaget	uttrycker	att	
området	bedöms	ha	låga	naturvärden	vid	en	översiktlig	inventering.	Som	redan	
nämnts	har	dock	den	uppvuxna	blandskogen,	som	fanns	kring	bäcken	(21:126),	
röjts	av	kommunen	så	att	endast	en	parkliknande	yta	bestående	av	
huvudsakligen	björk	och	sly	kvarstår.	Det	är	på	den	för	bebyggelse	utvisade	
sidan	av	Sportstugevägen	som	uppvuxen	skog	med	gamla	träd	finns	kvar.	Därför	
är	en	skogsridå	på	den	västra	sidan	av	Sportstugevägen	viktigt,	dels	för	att	



upplevelsen	att	flytta	in	i	ett	område	omgiven	av	natur	(s.12),	dels	för	bibehållen	
känsla	av	allmäntillgängligt	skogslandskap	med	grönstråk.	Stora	delar	av	
området	nära	huskropparna	som	regleras	som	allmän	plats	NATUR	kommer	
däremot	inte	att	upplevas	som	allmänt	tillgängliga,	utan	som	tillhörande	
gårdsstrukturen,	vilket	även	planförslaget	medger:	Områdets	disposition	kommer	
att	upplevas	halvprivat,	och	i	första	hand	vara	till	för	de	boende…	(s.25).		

På	vår	tomt	(21:206),	i	den	blöta	ängsmarken	närmast	uppfarten	till	Frösö	
Sportstuga,	finns	olika	orkidéarter	(bl.a.	Jungfru	Marie	Nycklar	och	Tvåblad).	Vi	
uppmärksammades	på	detta	redan	när	vi	tog	över	gården	1993	av	Carl-Haqvin	
Lindgren.	Ett	upphävande	av	strandskyddet	kring	bäcken	riskerar	att	negativt	
påverka	dessa	fridlysta	växter	och	bör	ses	som	ett	till	argument	att	inte	bevilja	
dispens.	

Rörande	strandskydd	och	biologisk	mångfald,	respektive	skydd	av	fridlysta	
växter,	är	det	därför	enligt	vår	mening	inte	utan	tvivel	att	genomförandet	av	
planen	inte	kommer	att	innebära	en	betydande	miljöpåverkan,	så	som	det	
formuleras	i	samrådshandlingen	(s.9).	

	

Avslutningsvis	

Vi	hoppas	att	våra	synpunkter	och	tilläggsinformation	kan	bidra	till	en	
konstruktiv	dialog	för	en	hållbar	utveckling	av	området	med	stor	respekt	för	
gröna	värden	och	strandskydd	samt	med	största	möjliga	hänsyn	till	lyckad	
integration	av	bebyggelse	i	ett	kultur-,	rekreations-	och	skogsområde.			

Vi	ingår	i	en	grupp	grannar	i	närområdet	som	gärna	skulle	vilja	ta	tillfället	i	akt	
att	få	komma	till	ett	MSN-sammanträde,	där	vi	får	framföra	och	argumentera	för	
våra	synpunkter.	

	

Mvh		

Angelika	och	Rolf	Lindahl	
0730-369725,	0705-923200	
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Johanna Lindberg

Från: Bea Gellerbrant <bea.gellerbrant@gmail.com>
Skickat: den 22 oktober 2020 11:00
Till: samhallsbyggnad
Ämne: Ändringsförslag Frösö Berge 21:121

Hej!  
 
Eftersom det ursprungliga syftet till att Per Magner skänkte marken till Frösö if var att främja fysisk aktivitet bland 
unga, men också för att i nuläget erbjuda de som redan bor i området något positivt när ett grönområde i deras 
absoluta närhet försvinner, föreslår jag ändringar till den presenterade planen.  
Genom att ta bort ett eller båda husen som i nuläget är placerade på grusplanen skapas en yta för ett utegym och t 
ex en cykelbana.  
Det blir då tillgängligt både för dem som bor i de nya husen men även för alla som bor här sedan tidigare och som i 
stor utsträckning tränar och cyklar i sin vardag. Området som byggs bort i och med den befintliga planen används i 
stor utsträckning av barn, ungdomar och motionärer i dagsläget och det här skulle vara ett sätt att behålla den 
möjligheten och samtidigt erbjuda något nytt. Det utegym som tidigare fanns uppe vid elljusspåret går inte längre 
att använda och det här skulle då kunna ersätta det.  
 
Vänliga hälsningar, 
Beatrice Gellerbrant  
 
Skickat från min iPhone 

Privatperson 12



Synpunkter/anmärkning ang. detaljplan Frösö-
Berge 21-121 mfl. 
 
Med anledning av den detaljplan som nu ligger ute för samråd avseende Frösö-Berge 21-121 
mfl vill vi framföra följande synpunkter. 
 
Östersund är en kommun med ökande befolkning vilket är positivt men kräver naturligtvis 
också ett utökat utbud av bostäder. Östersunds attraktionskraft ligger inte i de värden som 
kan erbjudas i storstäder utan snarare i att kunna erbjuda ett liv med naturen vid dörren, en 
känsla av svängrum och frihet. Ett förtätande byggande som nu är den trend som nu råder 
innebär att den karaktär och lockelse som Östersund har mer och mer försvinner.  
 
I tidigare beslut som fattats för intilliggande område tas hänsyn till bevarande av de värden 
som gör vår kommun attraktiv. I beslutet, Dnr 1246/2006, framgår vikten av att befintlig 
och tillkommande bebyggelse ska omges av gröna ytor för att undvika stora 
sammanhängande bebyggelseområden. Tomtstorlekar på 2000-2500m2 bör eftersträvas för 
att området ska få en lummig, naturnära karaktär. Nya byggnader ska inpassas med 
varsamhet i terrängen och innanför skogsbryn så att det omgivande odlingslandskapets 
gränser förblir tydliga. Det framgår även att Frösö Sportstuga med omgivning reserveras 
som rekreationsområde. 
 

 Detaljplanen strider mot tidigare beslut om att reservera Frösö Sportstuga med 
omgivning för rekreation.  

 Detaljplanen frångår de intentionerna för området som beslutats i detaljplanen för 
intilliggande område där vikten av en varsam anpassning till miljön och att undvika 
stora sammanhängande bebyggelseområden framhålls. Bebyggelse med 8 
flerfamiljshus i två plan med en höjd på 11 meter till nock samt 4 villor på en mycket 
liten yta förändrar områdets karaktär väsentligt.  

 Planering finns att åtgärda trottoar/cykelväg längs Bergsgatan ner mot Hornsberg. 
Konsekvenser av ökad biltrafik på sträckan är dock inte tillräckligt utredd och 
åtgärdsplan saknas. Det är redan idag en trång passage i möte med bussar, lastbilar 
och hästtransporter och än mer under vintertid.  

 Hänsyn har inte tagits till befintlig bebyggelse efter Sportstugevägen. Den vall som 
idag finns mellan Sportstugevägen och fotbollsplanen ska enligt planen schaktas 
ned. Den nya bebyggelsen på fotbollsplanen bör flyttas närmare Tigervägen så att en 
avskiljning med skogsparti kan skapas. 

 
Synpunkter/anmärkningar inlämnat 2020-10-21 av: 
 
Bodel och Peder Göransson, Frösö-Berge 21:150, Sportstugevägen 5 
Peter Engman, Frösö-Berge 21:152, Sportstugevägen 3 
Rolf Nilsson, Frösö-Berge 21:149, Sportstugevägen 9 
Ivar Nilsson, Frösö-Berge 21:151, Sportstugevägen 7 
 
Kontaktuppgift: Bodel Göransson, tel 070-674 02 84, bodel@bahnhof.se 

Privatperson 3-6
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Johanna Lindberg

Från: Brita Eriksson <brieri59@hotmail.com>
Skickat: den 13 oktober 2020 21:13
Till: samhallsbyggnad
Ämne: Frösö-Berge

Kategorier: Plan & Bygg

 
Angående ny byggnation Frösö-Berge 21-121 med synpunkter innan 22/10. 
Innan något bygge över huvud taget görs här uppe i vårt vackra område måste definitivt infrastrukturen ordnas. Då 
vi som fastighetsägare vet att det inte fungerar nu hur skall det då fungera med den nya bebyggelsen!  Hoppas att 
det finns en stads och landskapsarkitekt som värnar om miljön här på Frösön, som kan motivera en byggnation av 
flerfamiljshus i denna miljö.     Vi kan inte förstå tanken i detta, förstöra lantidyllen, varför inte bara villor som 
smälter in i redan byggda områden och hästhagar.     Vägen måste först göras något åt då den är en livsfara både 
sommar och vintertid, bussar bilar, cyklister skidåkare och knappt trottoar, går till det händer något.  
Mvh 
Brita & Van Eriksson 
Bergtorpsvägen 16 
Frösö bor sedan 2 år  
Skickat från min iPhone 
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Johanna Lindberg

Från: Crister Jaarnek <crister_jaarnek@hotmail.com>
Skickat: den 5 oktober 2020 10:00
Till: samhallsbyggnad
Ämne: Synpunkter detaljplan Frösö-Berge 21:121 m.fl.

Hej! 
 
Några synpunkter på ovan detaljplan. 
- vattensituationen för oss på bergtorpsvägen? Vad händer för oss som ligger på slutet av ledningen när fler 
abonnenter ska ha vatten före oss? Redan nu är vi bitvis utan vatten! 
- grönområdet runt Frösö sport stuga är idag det enda området som alla barn runt Bergtorpsvägen, per magners osv 
kan använda. Vad har kommunen för plan för oss som redan bor runt området? Vi brukar till och med spola upp 
isbana åt barnen själva då kommunen inte bygger/ ser till att det finns något för befintligt boende.  
- trafik situation, som det är idag är det extremt svårt för barn att ta sig till och från skolan med tex buss? Planer på 
utbyggd kollektivtrafik?  
 
Med vänlig hälsning, Crister Jaarnek 
Bergtorpsvägen 22  
832 96 Frösön 
070-3941040 
 
Skickat från min iPhone 

Privatperson 15
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Johanna Lindberg

Från: Hermansson, Fredrik <Fredrik.Hermansson@miun.se>
Skickat: den 19 oktober 2020 21:04
Till: samhallsbyggnad
Ämne: Detaljplan för Frösö-Berge 21:121 - synpunkter från Daltorpsstigens vägsamfällighet

Hej 
 
I samband med vår samfällighets årsstämma som genomfördes 19 oktober kommer här ett antal synpunkter från 
vår samfällighet: 
 

- GC-väg och breddning av Bergsgatan vid Alpbacken. Trafikmätningen i bullerutredningen från Norconsult är 
utförd under perioden 2019-05-10 till 2019-05-17 där andelen tung trafik uppmättes till 5,6%. Under 
vintertid förekommer dagligen många transporter med tung trafik till och från snötippen längs 
Lövtorpsvägen vilket gör att andelen tung trafik är betydligt högre än vad som uppmättes i början av maj 
2019. För att stimulera fler att välja cykel som transportmedel är det viktigt att det finns en riktig GC-väg för 
att möjliggöra en säkrare transport per cykel och till fots. Här gäller det för kommunen att verkligen göra en 
översyn kring vilken lösning som är den bästa säkerhetsmässigt, och då särskilt sträckan kring Alpbacken. 
Här är nuvarande väg väldigt smal vilket medför problem (framförallt vintertid) vid möten med lastbilar och 
bussar. GC-vägen kanske inte måste ligga på samma sida som den nuvarande trottoaren? Vidare har vår 
samfällighet vid upprepade tillfällen påtalat faran med den bristfälliga vattenavrinningen där en stor del av 
dagvattnet rinner över vägbanan. Vid minusgrader ger detta en tunn ishinna som resulterat i många olyckor, 
både bland cyklister och personbilar. När en GC-väg byggs är det därför viktigt att även åtgärda den 
bristfälliga vattenavrinningen så att inte fordon tappar kontrollen och hamnar på GC-vägen vilket kan få 
ödesdigra konsekvenser. Om/när det väl blir en GC-väg kan vi anta att fler familjer vågar släppa iväg sina 
skolbarn med cykel till Östbergsskolan vilket gör det ännu viktigare med en trafiksäker GC-väg där det inte 
finns möjlighet till lastbilar eller bussar att gena upp på trottoaren (eller GC-vägen) vid möten med andra 
fordon. I dagsläget är tyvärr detta något som förekommer alldeles för ofta, framförallt vintertid när det finns 
snödrivor som gör Bergsgatan ännu smalare än vad den vanligtvis är. 
 

- Snötransporter vintertid. Med en ökad inflyttning där merparten kommer vara barnfamiljer borde 
kommunen försöka hitta ett nytt upplag för tippning av snö. Bergsgatan och Lövtorpsvägen är smala gator 
vilket gör det svårt för bilister att möta lastbilar och bussar vintertid. Många av skolbarnen i närområdet 
åker buss till och från skola vilket gör att de måste röra sig längs Bergsgatan och Lövtorpsvägen för att sig 
mellan busshållplats och sitt hem. Vintertid utgör lastbilarna en stor fara eftersom vägarna då är smalare än 
vanligt, höga plogkanter kan lätt dölja gående barn osv. Vidare har vi även miljöaspekten, håller verkligen 
snötippen för dagens miljökrav som ställs på denna verksamhet? 
 

- Farthinder vid hållplatserna Lövtorpsvägen. Många fordon håller för hög hastighet när de passerar 
övergångsstället vid hållplatserna för Lövtorpsvägen. Med ett nytt bostadsområde vid Frösö Sportstuga är 
ett rimligt antagande att fler barn kommer nyttja bussen vid resa. Barn kommer alltid vara barn vilket 
innebär att de inte alltid korsar vägen vid övergångsstället. Då merparten av fordonen håller hög fart finns 
en överliggande risk för allvarliga olyckor, många bryr sig inte om att stanna vid övergångsstället behövs 
någon typ av fartdämpande åtgärd för att minska hastigheten. Detta gäller framförallt fordon som kommer 
uppifrån Tanne och Frösö Zoo. Vi fick ”bråka” i många för att kommunen skulle anlägga ett övergångsställe i 
anslutning vid busshållplatserna men det behövs ytterligare åtgärder för att sänka hastigheten. 
 

- I nuläget är Tigervägen en gemensamhetsanläggning men i detaljplanen föreslås att Tigervägen ska bli 
allmän plats med kommunal drift. Tidigare har Östersunds kommun varit tydliga mot vår vägsamfällighet 
och Bergtorpets vägsamfällighet att områden där fastigheterna sålts av privat exploatör alltid ska drivas som 
gemensamhetsanläggningar. Kommunal drift är endast aktuellt där Östersunds kommun sålt fastigheter. I 
vårt område sålde Östersunds kommun 3 av tomterna men det bedöms varken som tillräcklig grund för 
driftsbidrag eller kommunal drift av vägarna. Om kommunen då tar över driften för Tigervägen, vars tomter 

Samfällighetsförening
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sålts privat av Åke Netterström, ger otroligt märkliga signaler. Speciellt med tanke på att Östersunds 
kommun inte säljer mark vid Frösö Sportstuga, där är det Frösö IF som säljer marken. Av den anledningen 
borde Östersunds kommun även ta över gemensamhetsanläggningarna vid Daltorpsvägen/Ängsstigen och 
gatorna vid Bergtorpet. Om så inte är fallet, vad är anledningen till att Östersunds kommun tar över en 
privat gemensamhetsanläggning och inte de andra i närheten? Om det är för att säkra användningen vid 
exempelvis orienteringstävlingar är det värt att notera att många löpare även rör sig på 
Daltorpsvägen/Ängsstigen och Bergtorpet med kontroller emellanåt utsatta i samfälligheterna. 
 

- Allmänna ytor och lekområde. I detaljplanen finns en skrivelse om att grönområden med ytor för lek ska 
anläggas. Här tycker vi att det behövs en mer precis beskrivning där detta istället är ett krav. Det är många 
boende i närområdet som nyttjar grusplanen och stigarna vid Frösö Sportstuga för att cykla, det finns en 
fotbollsplan vid korsningen Sportstugevägen/Bergsgatan som används flitigt sommartid osv. Vår 
förhoppning är att det satsas på ett lekområde som är öppet för allmänheten och som ersätter de ytor som 
försvinner i samband med den nya bebyggelsen. Det kan handla om en lekpark med gungor samt någon typ 
av allaktivitetsplan för fotboll, basket och andra bollsporter. 

 

Med vänliga hälsningar 

Daltorpsstigens vägsamfällighet genom dess ordförande 

Fredrik Hermansson 
_____________________________________________  
Fredrik Hermansson  

Tel: 072-500 18 16  
e-post: fredrik.hermansson@miun.se 
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Johanna Lindberg

Från: dennis sandström <dennis_sandstrom@hotmail.com>
Skickat: den 22 oktober 2020 17:17
Till: samhallsbyggnad
Ämne: 21:121

hej! 
Jag var på erat möte som ni hade tillsammans med Boklok för några veckor sen ang eventuella planer på 
byggnationer av lägenheter på fastighet 21:121 vid Frösö sportstuga. 
 
Jag har en del synpunkter på dessa planer. 
 
Till att börja med så köpte och byggde jag här för 8 år sedan nu. Anledningen var att det var stora tomter mycket 
och fina naturområden. Det var en ”lantlig” villaidyll inte långt från stan. Min personliga åsikt är att flera 
lägenhetskroppar i detta område skulle förstöra den miljön som nu har bevarats med enbart villor. Det skulle 
förstöra för omgivningen och oss boende i området på många sätt. 
- vad händer med villapriserna som redan finns i området när det ska byggas lägenheter i ett attraktivt villaområde?  
- hur påverkas den dåliga och redan nu hårt trafikerade bergsgatan? Viss man kan breda förbi bergrummet och 
skapa en säker cykelväg Men vad ska man göra förbi husen på Bergsgatan från bron och till Krejto? 
-Vägen borde vara en prioritet långt innan några fler byggplaner påbörjas i detta område 
- Vi har redan idag jättedåligt vattentryck i våra kranar i övre området av bergtorpsvägen och det kommer ju inte bli 
bättre om inte detta åtgärdas. 
-Bussförbindelser är i stort sett obefintliga idag. 
-Sen kan jag inte begripa hur man kan överväga ett övertagande av vägföreningen på tigervägen före ett 
övertagande av bergtorpsvägen. 
Bergtorpsvägen är klar för övertagande med asfalt enligt kommunal standard och lysen, det är inte tigervägen? 
 
Man ska behandla alla kommuninvånare lika, det är där vi borde börja!  
Sen kan man bygga villor istället för lägenheter då vägar och område inte skulle tåla denna stora ökning av trafik och 
människor. 
 
Orolig boende på bergtorpsvägen  
//Dennis Sandström 
 
Skickat från min iPhone 
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Synpunkter på förslaget för ny detaljplan för Frösö Berge 21:121 

 

Allmänt 

Vi som skriver är en familj om 5 personer boende på Per Magnérs väg 23, fastigheten 

Kungsörnen 1. Vi har varken fått kallelse eller kännedom om detta ärende från Östersunds 

kommun, utan fått reda på förslaget till ny detaljplan via en granne av en ren slump. Vi 

hävdar att vi är sakägare i detta ärende, liksom alla boende på Per Magnérs väg ovan 

Bergsgatan. Detta eftersom vi delar samma väg och tillgång till närområdets natur och 

friluftsvärden (bla annat det tänkta byggområdet) likväl som förmodat ökat buller, ökad 

biltrafik, minskad närnatur mm med våra grannar på andra sidan gatan (de med 

fastighetsbeteckning Jaktfalken). Varför var inte vi kallade till samrådsmöte brevledes och fick 

kännedom om denna förändring i vår vardag? 

När vi valde vart vi skulle bosätta oss var det Frösö Berge-områdets lugna och lantliga läge 

med tillgång till natur- och friluftsvärden runt knuten som lockade. Vi kan cykla, gå och skida 

ut från dörren, vilket inte går i en tätbebyggd stadsdel. Östersunds kommen säger sig ha en 

miljö och naturprofil, men den rimmar dåligt när man ser hur mycket närnatur runt 

Östersund/Frösön som bara det senaste decenniet förvandlats till bostadsområden med 

följden att bilåkandet ökat för att komma ut just i den natur man nyss byggde bort. Vi minns 

att Mäklaren sade att ”här är det färdigbyggt” när vi var på visning i Frösö Berge. Mantrat 

som alla känner till vid bostadsköp om ”läget, läget och läget” när det kommer till priset på 

fastigheter gällde såklart även oss. Priset var högt men det är också livskvalitén. Om 

omgivningarna, dvs ”läget” plötsligt förändras och riskeras försämras vill man som boende 

såklart vara delaktig. 

 

Till att börja med har vi en fråga.  

Vilken rätt har Frösö IF att utifrån den gåva på marken (de fått för att uppföra Sportstugan) 

att avyttra densamma och samtidigt förvandla ett område som allmänheten indirekt haft fullt 

tillträde till, till ett enskilt bostadsområde? Är det möjligt att få ett klargörande i detta av er 

eller är det en ren sakfråga för föreningen Frösö IF? Det verkar märkligt om en gåva i en 

välvillig allmänsyftande anda från en privatperson, plötsligt kan förvandlas till pengar och ett 

bostadsområde för enskildas intressen. 

”Små” byggprojekt eller annan mindre exploatering beskrivs ofta som att de inte har 

betydande påverkan på miljön. Det gör det även i detaljplanens bilaga ”Betydande 

miljöpåverkan”.  I det flesta fall, liksom i detta ärende, finns dock en kumulativ påverkan på 

trafikmängd, ökat buller, minskad yta av närnatur mm om man räknar in både nyliga och 

kommande projekt i samma område. Vem ska göra den avvägningen om inte det offentliga i 

detta fall kommunen klarar av att göra det? Ett som är säkert är i alla fall att de enskilda 

exploatörerna som vill tjäna pengar inte kommer att göra det. Aldrig. I vårt närområde har 

stora exploateringar för bostadsändamål skett de senaste 10 åren (Bergtorpsvägen, 

Mosebacke och området vid korsningen Lövtorpsvägen/Bergsgatan). Avsaknaden av cykelväg 
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ner till Östersund har varit stor och bara ökar varje år. Biltrafiken likaså. Ökar alltså. 

Hastighetsgränsen om 40 km/h hålls inte. 

Vi anar vad som händer med f.d. Frösö Zoo-området inom snar framtid. Nya detaljplaner. Nya 

bostäder. ”Ingen betydande miljöpåverkan”. Ökad biltrafik. Minskad närnatur. Minskad by- 

och lantlig känsla. Till slut bor vi i en ny ordinär stadsdel bland andra. Allt det vi inte ville ha 

när vi valde bostadsområde. 

Vi blir glada när vi läser att  en projektering av cykel- och gångväg är på gång 2021. Minst lika 

viktigt är förbättrad kollektivtrafik (turtäthet, rejälare bussfickor mm). Idag trängs våra barn 

med 6-8 andra stycken vid en trång hållplats där bussen ej kan svänga av vid av- och 

påstigning. Det kommer bli fler barn framöver. 

Det är centralt att infrastrukturen med cykel/gång/kollektivtrafik också är på plats innan 

exploatering av nya bostadsområden. Detta eftersom människan, som flera studier visat, har 

mycket svårt att anamma nya vanor som tex minskat bilåkande till förmån för 

cykel/gång/kollektivtrafik om dessa möjligheter saknas initialt. Då tar man bilen till jobbet 

och affären och sedan fortsätter man i hög grad det användandet. 

 

Förslag på förbättringar.  

Vi har i takt med den ökade inflyttningen i närområdet känt att det vore trevligt med en 

allmän rastplats/lekplats som knutpunkt för oss som bor här. Förslagsvis på naturmarken 

öster om bäcken. Idrottsplanen vid Frösö Sportstugan har ibland spolats upp vintertid av 

boende i närområdet till glädje för skridskoåkande barn och vuxna. Men kommunens 

engagemang har saknats. Finns det möjligheter att det satsas även här nu så att man inte 

behöver ta bilen för att sporta och leka med barnen? 

Vad händer med den lilla vägen som förbinder Sportstugevägen och Per Magnérs väg? Vi är 

oroliga om biltrafiken ökar på den, då bör kommunen fundera på lösningar. 

 

Vi yrkar på att 

1. den nya detaljplanen avslås och att Östersunds kommun istället samverkar med 

boende och Frösö IF i att utveckla Sportstugeområdets och Frösö Berges samlade 

friluftsvärden till allmänhetens gagn. 

2. I andra hand minskar antalet huskroppar till hälften för att kunna bibehålla något av 

Frös Berges karaktär av lantlig bykänsla. 

 

Med vänliga hälsningar 

Kristoffer Sivertsson och Wiebke Neumann Sivertsson med familj 
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P.S. Kunde man tänka sig att planhandläggarna är tillgänglig lite per telefon i samband med 

att deadline vid planärende närmar sig? Det har varit svårt att få kontakt och därmed utöva 

sitt ord i demokratisk anda. 
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Johanna Lindberg

Från: Anna Synderå
Skickat: den 27 november 2020 11:31
Till: Johanna Lindberg
Ämne: Försvarsmakten yttrande

 
 

Från: Börjesson Skölling, Emilia <emilia.borjesson-skolling@mil.se> 
Skickat: den 24 november 2020 16:22 
Till: Anna Synderå <anna.syndera@ostersund.se> 
Ämne: SV: [ES] Detaljplan Frösön Telefonsamtal/teams  
  
Hej,  
  
Ursäkta att svaret dröjt men vi behöver inte titta på detaljplanen. Vi ser inte att det kommer påverka våra 
riksintressen negativt.  
  
  
Med vänlig hälsning  
Emilia Börjesson Skölling  
  

 
  
Emilia Börjesson Skölling 
Samhällsplanerare  
Fysisk planering  
  
FÖRSVARSMAKTEN 
HKV PROD RPE INFRA 
107 85 STOCKHOLM  
Besöksadress: Banérgatan 62 
  
Tel: 08 – 788 78 42 
Mobil: 073- 448 43 53 
e-post: emilia.borjesson-skolling@mil.se 
e-post: fysplan@mil.se 
www.forsvarsmakten.se 
  
  
  

Från: Anna Synderå [mailto:anna.syndera@ostersund.se]  
Skickat: den 24 november 2020 13:30 
Till: Börjesson Skölling, Emilia <emilia.borjesson-skolling@mil.se> 
Ämne: Sv: [ES] Detaljplan Frösön Telefonsamtal/teams 
  
Hej Emilia,  
  
Ring gärna upp mig idag eller imorgon om du har hunnit kika men inte har haft tid att skriva. Det börjar 
närma sig deadline för granskning här.  
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072 544 92 25 
  
MVH 
Anna Synderå 
Planhandläggare Östersund 

Från: Börjesson Skölling, Emilia <emilia.borjesson-skolling@mil.se> 
Skickat: den 18 november 2020 13:01 
Till: Anna Synderå <anna.syndera@ostersund.se> 
Ämne: SV: [ES] Detaljplan Frösön Telefonsamtal/teams  
  
Hej Anna,  
  
Jag kommer granska detaljplanen och återkommer senare i veckan till dig.  
  
  
Med vänlig hälsning  
Emilia Börjesson Skölling  
  

 
  
Emilia Börjesson Skölling 
Samhällsplanerare  
Fysisk planering  
  
FÖRSVARSMAKTEN 
HKV PROD RPE INFRA 
107 85 STOCKHOLM  
Besöksadress: Banérgatan 62 
  
Tel: 08 – 788 78 42 
Mobil: 073- 448 43 53 
e-post: emilia.borjesson-skolling@mil.se 
e-post: fysplan@mil.se 
www.forsvarsmakten.se 
  
  
  
  

Från: Anna Synderå <anna.syndera@ostersund.se>  
Skickat: den 18 november 2020 09:25 
Till: EXP-HKV <exp-hkv@mil.se> 
Ämne: [ES] Detaljplan Frösön Telefonsamtal/teams 
  
Hej,  
  
Jag jobbar med en detaljplan på Frösön, och blev förvånad över att inte ha fått något yttrande av er i 
samband med samrådet.  
  
 Eftersom det både ligger inom riksintresse för totalförsvar och riksintresse flyghinder influensområde så 
vore det skönt att få en bekräftelse på att jag har gjort en korrekt bedömning i att detaljplanens låga 
bebyggelse och bevarade rekreationsstråk inte krockar med era intressen.  
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Jag har deadline för granskningshandlingar nästa vecka och tar gärna ett kort resonemang innan dess för 
att inte få en hård överraskning i ett sent skede.  
  
Har ni en person inom området som kan ringa upp mig eller boka ett kort möte snarast? 
  
https://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplaner-och-
detaljplaner/detaljplanering/detaljplaner-pa-gang.html 
  
Detaljplan Frösö-Berge 21:121      Samråd. 
  
  
MVH 
Anna Synderå 
Planarkitekt 
Östersunds kommun 
072-544 92 25 
  
  
  
  
  
När du kommunicerar med Östersunds kommun via e-post kommer dina uppgifter att behandlas av 
kommunen. All hantering av personuppgifter i e-post sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 
Du kan läsa mer om Östersunds kommuns hantering av personuppgifter på www.ostersund.se/dataskydd.  
  
Informationsklassificering av Försvarsmaktens utgående e-post. 
När du får ett e-postmeddelande från Försvarsmakten står det ES framför rubriken på e-postmeddelandet. 
Detta står för att avsändaren bedömer att meddelandet inte innehåller någon sekretessbelagd information 
enligt offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). Varje medarbetare inom Försvarsmakten klassificerar 
den information som man skickar via e-post och det sker för att säkerställa att rätt information når behörig 
person. 
Classification of information in e-mails from the Swedish Armed Forces. 
When you receive an e-mail from the Swedish Armed Forces you will notice the letters ES in front of the 
headline of the message. These letters indicate that the sender of the message has assessed that the message 
does not contain classified information. 

  
När du kommunicerar med Östersunds kommun via e-post kommer dina uppgifter att behandlas av 
kommunen. All hantering av personuppgifter i e-post sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning. 
Du kan läsa mer om Östersunds kommuns hantering av personuppgifter på www.ostersund.se/dataskydd.  
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Johanna Lindberg

Från: Hans-Åke Falkeström <hans-ake.olofsson@tele2.se>
Skickat: den 2 oktober 2020 13:22
Till: samhallsbyggnad
Kopia: hanna@advexa.se
Ämne: Detaljplanen för Frösö-Berge 21:121 till samråd

Hej, ser att detaljplanen för Frösö-Berge 21:121 är ute till samråd 
Vi är boende på Bergtorpsvägen och har under de 10 åren vi bott i området haft mycket dåligt vattentryck i kranarna 
och det eskalerade i somras då vattnet vid ett flertal tillfällen tog slut helt för oss som bor högts upp i området. Detta 
felanmäldes vid ett flertal tillfällen till kommunen. 
 
Hur tänker ni kring utbyggnad av vattennätet då det byggs mer och mer i området? 
Vi tolererar inte att det inte finns leverans av vatten till området utan detta måste åtgärdas innan det byggs mer i 
området Frösö Berge! 
 
Hans-Åke Falkeström 
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Johanna Lindberg

Från: Hetaarbeten Tak & Energi AB <info@hetaarbeten.net>
Skickat: den 12 oktober 2020 12:05
Till: samhallsbyggnad
Kopia: sandra_lavesson@hotmail.com
Ämne: Synpunkt Frösö-Berge 21:121

Kategorier: Plan & Bygg

Hejsan  
Jag är boende i området ”frösö berge” bergtorpsvägen.  
 
Jag sitter även med i styrelsen i samfälligheten,  dock skriver jag inte detta som representant från styrelsen, men av 
interna dialogerna att döma är de flesta fastighetsägare i området av samma uppfattning som mig.  
 
Vi hade representanter från området/styrelsen på mötet ni hade förra veckan på frösö sporstuga, där några av dessa 
punkter togs upp.  
 

- Många av boende i detta område har köpt/byggt sin villa just pga denna lantliga miljö och dess karaktär som 
området har, att bygga lägenhetshus i detta område skulle förstöra den bilden avsevärt och även trycka ner 
prisbilden/värdet som husen i detta område har fått mycket pga kringliggande miljö.  Detta är ett område 
som är uppbyggt med villor, fritidshus, hästgårdar osv och så har det sett ut även historisk i tiden.  Denna 
plats är inte alls lämpat för lägenhetshus, det skulle förstöra den lantliga bilden av området helt och hållet.  

 
- Vattentrycket är otroligt begränsat som det är redan idag, så den punkten MÅSTE absolut vara löst innan 

man ens spekulerar på en utökning av fastigheter. 
Idag skulle det bli problem att få fram nog med vatten och tryck för att tex. släcka en större brand, då det i 
somras var problem att bara kunna spola vatten i kran på vissa fastigheter längre upp på Bergtorpsvägen.  

 
- Vägen/cykelvägen förbi framförallt bergrummet måste vara breddad och utförd så det blir säkert att vistas 

på för både fordonstrafik att mötas och för barnvagn/cyklar och gående utan att behöva gå ut i vägen och 
riskera livet. Det är både trångt på väg och trottoar som det är idag samt dåliga siktförhållanden . Dessa två 
faktorer är inte en bra combo.  Denna vägfråga MÅSTE också vara löst innan någon byggnation spekuleras , 
speciellt viktigt då en byggarbetsplats skulle medföra ett större tryck av både mindre och större fordon på 
våra vägar .  Ett alternativ är inte att dessa transporter tar vägen runt berget då det är likvärdiga 
förutsättningar även där.  Så runt hela berget råder i princip samma problematik.  

 
-  Sen finns flera punkter av enklare karaktär som behövs ses över redan som det är idag , som tex.    

 
- Bussförbindelserna.   

 
- Övertagande av väg ( Bergtorpsvägen med tillhörande stickvägar )  otroligt konstigt att denna väg inte redan 

är övertagen ? 
 

- Gemensamhetsytor, lekplatser, fotbollsplan, hockeyrink osv. finns inget av detta idag, trots att flera nya 
villaområden byggts upp.  Planen ovanför Frösö sporstuga skulle vara optimal för att kunna göras om till 
fotbollsplan/bollsport/cykling under sommar och skridskobana/vinteraktivitet under vinter. Både belysning 
och vattenpost finns redan och ett stort intresse från boende i området att vara behjälplig. Vi i detta område 
har på eget initiativ uppfört en spolad isbana under några vintrar, då i samspråk med markägare och även 
kommunen för att få nyttja vattenposten.   
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Ovan är några av våra synpunkter i kommunens spekulationer av byggnation av lägenhetshus i berört område Frösö 
– Berge 21:121 
 
 
Mvh  
Patrik Westner & Sandra Lavesson 
Bergtorpsvägen 27  
832 96 Frösön  
 
 
 
 
 
 
 
Mvh 
 
Patrik Westner 
Verkställande direktör 
Mobil : 070-363 21 61 
 
 

 
 
Heta arbeten Tak & Energi AB 
Nifsåsvägen 11 
831 52 Östersund 
Orgnr: 556769-9706 
 
 
Klicka på länken nedan för att se vår företagspresentation! 
 

 
 
https://www.hetaarbeten.net/hetaarbetentakochenergi/ 
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Johanna Lindberg

Från: Jens Blom <jblom800@gmail.com>
Skickat: den 18 oktober 2020 10:34
Till: samhallsbyggnad
Ämne: Frösö-Berge 21:121 samråd

Kategorier: Plan & Bygg

Följande synpunkter  
 
Hur tänker ni lösa trafiksituationen på Bergsgatan och (Byvägen från Tanne svängen till Ladängen)?. Framförallt är 
alpbacken besvärlig på vintern redan idag. Nu ska ytterligare 66 lgh byggas det är minst 120 personer som ska 
trafikera dessa gator varje dag.  
 
Hur kommer ni bygga ut kollektivtrafiken? 
 
Mvh 
 
 
Jens Blom 076-1474577  
 
 
 
 
 
 
--  
Skickat från Gmail Mobile 
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Sidnummer 

  1 (1) 

Datum  Handlingsnr  

 2020-10-20 Jämt20/ 

     
   

   

 

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 samråd detaljplan Frösö-Berge 

21:121 , Östersunds kommun 

Dnr: P 2019-27 

  
Jämtkraft Elnät AB 

 

Jämtkraft Elnät har inga invändningar mot föreslagen 

detaljplan. 

Kontakt: 

 

Håkan Åsander, 063-15 27 07 

e-post: hakan.asander@jamtkraft.se 

 

  

Jämtkraft AB, Fjärrvärme 

 

"Fjärrvärme kommer att dras fram till området." står 

det i planbeskrivnigen. Det är dock inte beställt ännu 

men jag hoppas det blir klart den närmaste tiden. 

/Jerker S. 

Kontakt: 

Jerker Snell, 063-14 90 04, 

e-post: jerker.snell@jamtkraft.se  

Malin Olofsson, 063-14 93 98 

e-post malin.olofsson@jamtkraft.se  

 

  

Jämtkraft AB, Elproduktion 

 

Kontakt: 

Yvonne Berglin, 063-14 90 31, 

e-post: yvonne.berglin@jamtkraft.se 

 

 

mailto:hakan.asander@jamtkraft.se
mailto:jerker.snell@jamtkraft.se
mailto:malin.olofsson@jamtkraft.se
mailto:yvonne.berglin@jamtkraft.se
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Yttrande
 
Datum Diarienummer
2020-07-01
 

402-4256-20
 

Samhällsenheten

Östersunds kommun
samhallsbyggnad@ostersund.se 
 

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

Fax
010-225 30 10

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Undersökningssamråd, detaljplan för Frösö-Berge 
21:121 m fl. i Östersunds kommun

Ärendebeskrivning 
Östersunds kommun har genomfört en undersökning enligt 6 kap. 5 § miljöbalken 
för att bedöma om detaljplan för Frösö-Berge 21:121 m fl. kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan. Kommunen har begärt samråd med Länsstyrelsen om 
undersökningen enligt 6 kap. 6 § miljöbalken. 
Syftet med planförslaget är att möjliggöra bostadsbebyggelse samt säkerställa ytor 
som allmän plats, avsedda för natur och rekreation.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte kommer medföra någon 
betydande miljöpåverkan och att det därmed inte krävs någon strategisk 
miljöbedömning. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Synpunkter inför kommande planarbete 

Buller/Trafik   
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att trafik- och bullersituationen behöver 
utredas. Trafikutredningen bör även ta hänsyn till eventuella framtida exploateringar 
i närområdet.
Dagvatten
Länsstyrelsen ser positivt på att dagvattenfrågan ska utredas i planarbetet. Det är 
viktigt att utreda dagvattenfrågan noggrant och att beredskap finns för hantering av 
släckvatten och brandskum. Utredningen bör ta höjd för framtida klimatförändringar 
och skyfall. 
Strandskydd
Kommunen konstaterar i sin undersökning att planområdet berörs av strandskydd. 
För att upphäva strandskydd i detaljplan krävs att det föreligger särskilda skäl. Vid 
upphävande av strandskydd behöver dessutom en fri passage längs vattendraget 
säkerställas för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv samt säkerställa 
allmänhetens tillgång till strandlinjen.
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Yttrande

Datum Diarienummer
2020-07-01
 

402-4256-20

Vattenskyddsområde
Delar av området ligger inom vattenskyddsområde, detta innebär att 
schaktningsarbeten ska anmälas till miljö- och samhällsnämnden. 
Förorenad mark

Det finns inga kända föroreningar inom det tilltänkta planområdet. Uppmärksammas 
misstänkta föroreningar i samband med avbaning, schaktning eller anläggning ska 
tillsynsmyndigheten kontaktas.

Barnperspektiv
Länsstyrelsen ser positivt på att barnperspektivet särskilt ska beaktas. 
Natur 
Det finns inga kända naturvärden inom det aktuella området. Länsstyrelsen ser att en 
naturvärdesinventering behöver göras i detaljplanearbetet. 
Länsstyrelsen tycker likt kommunen att skogen inom planområdet utgör en viktig 
ekosystemtjänst, i de fall det går att spara uppvuxna träd är det positivt eftersom 
återplantering av träd ger effekt först på längre sikt när dessa vuxit till sig. 
Planområdet ligger inom en gräsmarksvärdetrakt som identifierats inom arbetet med 
grön infrastruktur. I kommande handlingar behöver kommunen föra ett resonemang 
kring hur exploatering kan påverka den gröna infrastrukturen och vad som kan göras 
inom detaljplanen för att stärka den gröna infrastrukturen.

De som deltagit i beslutet
Beslut i detta ärende har fattats av samhällsplanerare Carolin Haglund efter 
föredragning av samhällsplanerare Emilie Cedervärn. 

Carolin Haglund Emilie Cedervärn 

Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.
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Samrådsyttrande
 
Datum Diarienummer
2020-10-21
 

402-6827-20
 

Samhällsenheten

Östersunds kommun
samhallsbyggnad@ostersund.se 
 

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

Fax
010-225 30 10

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Samråd för detaljplan för Frösö-Berge 21:121, 
Östersunds kommun

Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har fått planhandlingarna för samråd. Detaljplanen handläggs med 
utökat planförfarande enligt bestämmelse i plan- och bygglagen (PBL) (2010:900).

Planen syftar till att möjliggöra för byggande av naturnära samt rekreationsnära 
bostäder med en blandning av lägenheter och villor i två plan samt till att säkerställa 
rekreationsstråken som passerar genom området.

Undersökning av betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att detaljplanens genomförande inte medför någon betydande 
miljöpåverkan. Länsstyrelsen har i sitt yttrande 2020-07-01 (Diarienummer 402-
4256-20) delat kommunens bedömning.

Synpunkter enligt Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden
Länsstyrelsen anser att synpunkter kopplat till miljökvalitetsnormer, strandskydd 
och översvämning behöver beaktas inför granskningsskedet. Se vidare synpunkter 
under rubrikerna Miljökvalitetsnormer, Strandskydd samt Hälsa och säkerhet. 
Vad gäller de andra ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL bedömer länsstyrelsen 
att ett antagande av detaljplan enligt förslaget och med hänsyn till nu kända 
förhållanden inte kommer att prövas.

Riksintressen

Friluftsliv

Kommunen beskriver att planområdet ligger delvis inom riksintresse för rörligt 
friluftsliv, Länsstyrelsen upplyser om att planområdet ligger delvis inom området 
”FZ 08-Storsjöbygden” som är av riksintresset för friluftslivet enligt 3 kap. 6 § och 
inte för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap. 2 § Miljöbalken (MB) (1998:808). 
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Kommunikation

Kommunen beskriver att planområdet ligger inom riksintresse för influensområde av 
flyghinder. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver förtydliga av att området 
som berörs är utpekat enligt 3 kap. 8 § MB. 

Totalförsvar

Länsstyrelsen upplyser om att planområdet ligger även inom riksintresse för 
totalförsvar militär del ” Påverkansområde civil flygplats ”enligt 3 kap. 9 § MB. 
Hänvisning till riksintresset saknas i planbeskrivningen.

Miljökvalitetsnormer
Utomhusluft

Kommunen bedömer att föreslagen användning kan komma att innebära en 
marginell ökning av antalet bilresor men att miljökvalitetsnormen för utomhusluft 
enligt 5 kap. MB inte kommer att överskridas vid ett genomförande av detaljplanen. 
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
Ytvatten

Av planbeskrivningen framgår att markens permeabilitet är begränsad inom 
planområdet och marken sluttar norrut mot den bäck som rinner i områdets östra del 
och sedan ut i Storsjön. Storsjön omfattas av miljökvalitetsnormer för ytvatten enligt 
5 kap. MB. Länsstyrelsen anser att dagvattenhantering är av stor vikt med hänsyn till 
möjligheter att inte försämra miljökvalitetsnormen för ytvatten för Storsjön. Detta på 
grund av dem beskrivna topografiska och geologiska förutsättningarna inom 
planområdet och i omgivningen. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver 
redovisa hur eventuella förändrade dagvattenmönster till följd av exploateringen 
kommer att påverka miljökvalitetsnormen för Storsjön och vilka åtgärder som 
planeras för att inte försämra statusen. 
Fisk- och musselvatten

Storsjön omfattas även av miljökvalitetsnormer för fisk- och musselvatten enligt 5 
kap. MB. Länsstyrelsen saknar kommunens bedömning om planens påverkan på de 
ovannämnda miljökvalitetsnormerna. 

Strandskydd
Av planbeskrivningen framgår att strandskydd gäller inom planområdet på grund av 
en bäck som rinner i naturområdet öster om Frösö Sportstuga. Planförslaget avser 
upphäva strandskyddet på gatu- och kvartersmark med hänvisning till 7 kap. 18 c § 
första stycket 1,2 och 5 MB. Kommunen bedömer att området är delvis redan 
ianspråktaget, att Sportstugevägen avskiljer området från planerad exploatering samt 
att det är ett angeläget allmänt intresse att tillgodose kommunens behov av 
tätortsutveckling. Fri passage längs med stranden enligt 7 kap. 18 f § MB 
säkerställas genom att planlägga för allmän platsmark ”Natur” i närheten av bäcken. 



3 (6)

Samrådsyttrande

Datum Diarienummer
2020-10-21 402-6827-20

Länsstyrelsen anser att kommunen behöver komplettera och förtydliga sitt förslag 
till upphävande av strandskyddet med hänsyn till dem särskilda skälen som 
åberopas. 
Som framgår av planbeskrivningen, består stora delar av området där strandskyddet 
planeras upphävas av skogs- eller gräsytor förutom en grusplan. Inom området finns 
det två stugor som innehåller föreningslokal, bastu och omklädningsrum. Området 
används i nuläget som rekreationsområde enligt kommunens beskrivning av 
platsförhållande.  
Mark som har tagits i anspråk utgörs ofta av etablerade tomtplatser runt bostadshus 
(prop. 2008/09:119 s. 105). Länsstyrelsen anser att dem befintliga stugorna inte ger 
intryck av att avhålla allmänheten från att beträda området. Byggnaderna, ger alltså 
inte upphov till någon hemfridszon utöver den yta som de upptar på marken. 
Länsstyrelsen anser, som belyses i planbeskrivning, att området kan betraktas som 
ett allemansrättsligt tillgängligt rekreationsområde i nuläget. Enligt Länsstyrelsens 
uppfattning kan området inte anses vara ianspråktaget på ett sätt som gör att det 
saknar betydelse för strandskyddets syften enligt 7 kap. 18 c § första stycket 1 MB.
Av förarbetena (prop. 1997/98:45 del 2 s. 89) framgår att större vägar kan betraktas 
som avskiljande. Av tolkning av flygbilder samt av bilden som redovisas i 
planbeskrivningen (s. 28) framgår att Sportstugevägen är en mindre ej asfalterad 
kommunal gata som servar ett fåtal bostadsfastigheter samt rekreationsområdet. 
Länsstyrelsen finner att Sportstugevägen inte anses avskiljande enligt 7 kap. 18 c § 
första stycket 2 MB i linje med rättspraxis (se bland annat MÖD 2017-06-02 P 
9377–16).
Länsstyrelsen konstaterar att kommunen har redovisat målet att knyta ihop alla 
stadsdelar genom att förtäta staden längs prioriterade förtätningsstråk i sin 
kommuntäckande översiktsplan. Länsstyrelsen konstaterar vidare att planområdet 
ligger inom ett av de utpekade stråken och att den i detaljplanen aktuella 
tätortsutvecklingen får anses utgöra ett sådant angeläget allmänt intresse som avses i 
7 kap. 18 c § första stycket 5 MB. 
Länsstyrelsen upplyser om att för att det särskilda skälet ska föreligga krävs att det 
angelägna allmänna intresset inte kan tillgodoses utanför området. Det innebär att 
man måste pröva om åtgärden måste genomföras inom strandskyddsområdet (prop. 
2008/09:119 s. 106). En förutsättning för att kunna åberopa 7 kap. 18 c § första 
stycket 5 MB är att det kan visas att en annan lokalisering utanför strandskyddat 
område är omöjlig eller i vart fall orimlig för att tillgodose det angelägna allmänna 
intresset (se MÖD 2016:13). Länsstyrelsen konstaterar att ett sådan redovisning inte 
framgår av planbeskrivningen. 
Länsstyrelsen saknar även kommunens bedömning om varför ianspråktagandet av 
området väger tyngre än strandskyddsintresset, i linje med 4 kap. 17 § PBL och 7 
kap. 18 § andra stycket MB.
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Hälsa och säkerhet
Översvämning
Av planbeskrivningen framgår att detaljplanen avses kompletteras med 
dagvattenutredning samt åtgärder i granskningsskedet. Länsstyrelsen ser positivt på 
att planbeskrivningen redovisar vissa åtgärder som har redan vidtagits för att kunna 
ta hand om dagvatten inom planområdet. Enligt Länsstyrelsens kännedom finns det 
tydliga tecken på stora flöden av dagvatten nedströms planområdet och dessa tyder 
på att dagvatten inte verkar hinna infiltreras uppströms redan i nuläget. 
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver redovisa hur planområdet och dess 
tillåtna markanvändning förväntas påverka områden nedströms planen. För att 
säkerställa att dagvatten kan hanteras inom planområdet samt för att minimera 
risken för översvämning inom eller utanför planområdet rekommenderas att 
tillräckliga ytor för genomförandet av eventuella åtgärder säkerställs på plankartan. 

Råd och allmänna synpunkter
Under samrådet ger Länsstyrelsen råd om tillämpningen av 2 kap. Plan- och 
bygglagen, PBL. Om det behövs från allmän synpunkt ger Länsstyrelsen även råd i 
övrigt om tillämpningen av PBL.

Förhållande till översiktsplan
Planförslaget bedöms ha stöd i den kommuntäckande översiktsplanen Östersund 
2040. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
Länsstyrelsen ser som positivt att stora delar av planområdet planeras som 
naturmark och att man därigenom säkerställer rekreationsstråken. Det är också 
positivt att kommunens övergripande plan för naturvård och park beaktas och att 
man därigenom säkerställer andra typer av ekosystemtjänster, exempelvis för 
omhändertagande av dagvatten.
Det är positivt att kommunen avser bevara vissa tallar genom att införa en 
planbestämmelse om markens anordnande och vegetation samt krav på marklov för 
fällning. Länsstyrelsen informerar om att planbestämmelsen med beteckning  𝑛1
”Trädet får inte fällas” bör inte längre användas med hänsyn till Boverkets 
föreskrifter (2020:5) om detaljplan och Boverkets allmänna råd (2020:6) om 
redovisning av reglering i detaljplan. Vegetationsbestämmelsen behöver formuleras 
på ett sådant sätt att trädet ska finnas kvar men får tas ned om det föreligger 
särskilda omständigheter, till exempel säkerhetsskäl. Idag används följande 
bestämmelse istället: ”Trädet får endast fällas om det är sjukt eller utgör en 
säkerhetsrisk ”med beteckning .𝑡𝑟ä𝑑#

Det är positivt att planförslaget avser behålla områdets naturkaraktär samt verka för 
att underlätta infiltration av dagvatten på plats genom att begränsa asfalterade ytor. 
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Det är mycket positivt att en planbestämmelse införts och den kombineras med krav 
på marklov för åtgärder som förändrar markens genomsläpplighet. Länsstyrelsen 
informerar om att planbestämmelsen med beteckning  ” Markytan får ej 𝑛4
asfalteras.” bör inte längre användas med hänsyn till Boverkets föreskrifter (2020:5) 
om detaljplan och Boverkets allmänna råd (2020:6) om redovisning av reglering i 
detaljplan. Man borde använda följande bestämmelse istället: ”Marken ska vara 
genomsläpplig ” med beteckning . Bestämmelsen borde fortfarande kombineras 𝑏#
med en administrativ bestämmelse om att marklov krävs för åtgärder som kan 
försämra markens genomsläpplighet.

Artskyddsförordning
Av planhandlingarna framgår att ”en naturvärdesinventering behövs ej då området i 
huvudsak består av ett ganska hårt belastat rekreationsområde. Vid en översiktlig 
inventering bedömdes området ha låga naturvärden”. Länsstyrelsen kan inte utläsa 
av planbeskrivningen när den översiktliga inventeringen gjordes, hur den 
genomfördes samt vilket resultat den gav. Länsstyrelsen upplyser om att 
planområdet ligger inom Jämtlands kambrosilurområde vilket gör att det potentiellt 
kan finnas orkidéer och andra värden kopplade till kalkhaltig mark. Gamla träd eller 
hålträd inom området kan hysa fridlysta fåglar och fladdermöss. Såväl orkidéer, 
fåglar och vissa fladdermössarter är fridlysta. 

Länsstyrelsen betonar om att ändrad markanvändning kan medföra en påverkan på 
eventuella fridlysta arter och artskyddsfrågor behöver utredas tidigt i 
detaljplaneprocesser. Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald enligt 8 kap. 
MB och artskyddsförordningen (2007:845) gäller fullt ut parallellt med PBL. 
Artskyddsförordningen innebär förbud mot att genomföra vissa fysiska åtgärder som 
kan skada fridlysta arter. En lagakraftvunnen detaljplan innebär inte att en åtgärd 
som är förbjuden i § 4 i artskyddsförordningen får ske utan en dispens enligt 14 § 
artskyddsförordningen. Av rättspraxis framgår att frågan om skyddade arter ska 
komma in tidigt i planering 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. 

För att inte upptäcka eventuella fridlysta arter sent i detaljplane-processen, och 
därmed riskera att artskyddsförordningen aktualiseras, rekommenderar 
Länsstyrelsen att kommunen utför en mer grundlig naturvärdesinventering.

Bebyggelsens utförande, utformning och placering
Av planbeskrivningen framgår att planförslaget syftar till att anpassa den nya 
bebyggelsen på Tigervägen till befintliga villor vad gäller utsikt och kontakt med 
befintligt skogsparti. Länsstyrelsen anser att utförandebestämmelsen  ” Gavel ska 𝑏2
vara vänd mot gatan” skulle kunna betecknas som placeringsbestämmelse  på 𝑝#
grund av att den syftar till att reglera byggnadsverks placering snarare än att reglera 
byggnadsteknik.
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Av planbeskrivningen framgår även att planförslaget syftar till att ge villorna på 
Tigervägen en sammanhållen form och karaktär. Länsstyrelsen anser att 
utförandebestämmelsen  ”Takkupor får ej finnas” skulle kunna betecknas som 𝑏5
utformningsbestämmelse  på grund av att den syftar till att reglera byggnadsverks 𝑓#
form snarare än att reglera byggnadsteknik.
I planbeskrivningen beskrivs att fasadbredden på byggnaderna är reglerad och att 
även denna bestämmelse syftar till att reglera bebyggelsens form och karaktär. 
Länsstyrelsen anser att utförandebestämmelsen  ” Max fasadbredd mot gata 𝑏3
inklusive huvudbyggnad och garage är 13 meter per fastighet. Balkong, farstubro 
eller inglasad altan ej inräknade” skulle kunna betecknas som 
utformningsbestämmelse  på grund av att den syftar till att reglera byggnadsverks 𝑓#
form snarare än att reglera byggnadsteknik.

De som deltagit i beslutet
Beslut i detta ärende har fattats av samhällsplanerare Carolin Haglund efter 
föredragning av samhällsplanerare Pietro Marcianó.

Carolin Haglund Pietro Marcianó
Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.
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Johanna Lindberg

Från: magnus@thegraciousgroup.com
Skickat: den 4 oktober 2020 17:12
Till: samhallsbyggnad
Ämne: Synpunkter på samrådsförslag gällande Frösö Berge

Hej, 
 
Jag tycker det är mycket illa att man ska riva Frösösportstuga. 
Den borde behållas och det borde behållas ett skogsområde på minst 15 meter runt omkring Frösösportstuga. 
 
Frösösportstuga borde K-märkas. Jag tycker att det är helt obegripligt att man ska riva Frösösportstuga. Hur kommer det sig att 
man beslutat sig för att riva denna anrika byggnad? 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Magnus 
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Johanna Lindberg

Från: Malin Bergstrand Edfeldt <bergstrandmalin@hotmail.com>
Skickat: den 15 oktober 2020 22:08
Till: samhallsbyggnad
Ämne: Synpunkter på planförslaget Frösön -Berge 21:121

Kategorier: Plan & Bygg

Synpunkter gällande fastigheten Frösö-Berge 21: 121 m.fl. planförslaget beskriver inte hur trafiksituationen längs 
bergsgatan fram till det planerade bostadsområdet ska lösas på ett tillfredsställande sätt. Vägen är redan idag för 
trafikerad och smal. På delar genom tätbebyggda området för smal för cykel, gång och trafik. Trafiken håller också 
en för hög hastighet på sträckan bergsgatan 37- 54 som påverkar boende på denna stäcka avsevärt.  
 
// Namn: Malin Edfeldt  

Privatperson 9
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Johanna Lindberg

Från: Mikael Sundvall <micke@ravniare.com>
Skickat: den 4 oktober 2020 22:06
Till: samhallsbyggnad
Ämne: Frösö sportstuga Frösö Berge 21

Jag gillar inte idén med lgh och villor vid frösösportstuga.   
Är orolig att det kommer att skugga på andra sidan vägen och tycker att det kommer att bli fult. 
Måste finnas andra ställen att bygga på.  
Bäcken som rinnner vad händer med den? Måste få vara kvar.  
Träd växtriket som finns där vad tänker man kompensera det med? 
Nej till utbyggnad. Är min mening.  
Med vänlig hälsning, Mikael Sundvall 
Ängsstigen 2 83296 Frösön  
Tel 0703325299 

Privatperson 8(aPriva)
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Johanna Lindberg

Från: Priscilla Sundvall <priscilla.mora.s@gmail.com>
Skickat: den 7 oktober 2020 09:30
Till: samhallsbyggnad
Ämne: Frösö-Berge 21:121 m.fl. - Ekologiska kompensation

Kategorier: Plan & Bygg

Hej 
 
Jag har sett bilderna på planförslaget, och även om jag förstår att staden måste växa, jag och mina döttrar är mycket 
tveksamma och besvikna att det ska byggas "precis" vid den här så mycket fint område.    
 
Jag vill få ta del av information gällande vad har ni för ekologiska kompensation för de superfina biologiska 
mångfald som finns där omkring området.  Jag vill inte veta något om "grillplatser" eller rekreativa aktiviteter utan 
specifik, vad ska ni göra åt mot alla fina insekter och vegetation som finns omkring; myror, ekorrar, allt vegetation 
och träd och bäck. Biologiska mångfald.    Ni måste göra något åt, måste de finnas någon typ av ekologiskt 
kompensation.  
 
Det känns inte positivt att område bara ska försvinna om ni inte har tänkt kompensera.  
 
Priscilla Sundvall 
771004-1489 
Ängsstigen 2; 83 296 Frösön 
0763 116480  
 
Tamara Sundvall  
100215-1569 
 Ängsstigen 2; 83 296 Frösön   
 

Privatperson 8 (b)



 YTTRANDE Sida 1 (1) 

 

  
Datum  Saknr  Diarienr (åberopas) 
2020-10-13           596 A558.969/2020 

Er referens:  

  

 Polisregion Nord 

LPO Östersund 

Anders Könberg 

Handläggare 

 
 
 
 

  

  

ÖSTERSUNDS KOMMUN Samhällsbyggnad, 

Plan och bygg 

 c/o 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

RÅDHUSGATAN 

831 82 ÖSTERSUND 

 

     
Postadress Besöksadress Telefon Webbplats E-post 
BOX 463 
UMEÅ 

RIDVÄGEN 10 11414 polisen.se  

 

Detaljplan för Frösö-Berge 21:121, Östersunds kommun 
  
Polismyndigheten, Polisområde Jämtland har ingen erinran mot detaljplanen Frösö-Berge 

21:121. Polismyndigheten påminner i vanlig ordning om att utryckningsfordons framkomlighet 

beaktas.  

 

 
  
  
Anders Könberg 
Handläggare 
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Johanna Lindberg

Från: Robert Mårtensson <robert.martensson@telia.com>
Skickat: den 18 oktober 2020 17:30
Till: samhallsbyggnad
Ämne: Angående Detaljplan Frösö-Berge 21-121 mfl. Nya bostäder (fas: Samråd)

Kategorier: Plan & Bygg

Hej! 
 
Jag vill tydligt påpeka det olämpliga med att bygga flerfamiljshus, i det av Frösö IF tilltänkta området där idag Frösö 
Sportstuga ligger. 
 
Vid planeringen för att massivt utöka antalet villatomter i Södra Berge ca 2005 så var kravet från Kommunen att 
områdets lugna karaktär och naturnära känsla skulle bevaras. Då sas det att de nya villatomterna skulle vara stora 
och genom det inte skapa en alltför tät bebyggelse. Detta har fungera bra och området har kvar den delen även fast 
det blev många hus byggda.  
 
Att nu på en mycket mindre yta planera för 8 st flerfamiljshus med totalt 66 lägenheter känns helt ologiskt när man 
tänker på vad som sas 2005. Genom det antalet lägenheter så blir den befolkningen i områden i princip dubblerad. 
 
Det skrivs att tanken med att bygga flerfamiljshus ska skapa en möjlighet för bostadsväxling, dvs de som bott klart i 
hus ska ha möjlighet att bo kvar i området fast i en mindre bostad. Detta argument känns för mig som har utflyttade 
barn och kanske skulle vara tänkt för detta inte realistiskt. Då vi inte vill eller orkar bo kvar i huset, vill vi bo centralt 
med närhet till service mm, Inte här ute. 
 
Ska det byggas i det området anser jag att det ska byggas villor med stora tomter och behålla tänket från 2005, för 
att bevara södra Berges naturnära känsla och lugna karaktär. 
 
Hälsningar! 
Robert Mårtensson 
070-5970748 
Per Magnérs Väg 25 
Tornfalken : 1 
 

Privatperson 22
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Johanna Lindberg

Från: Ronny Bergh <ronnybergh@gmail.com>
Skickat: den 22 oktober 2020 21:04
Till: samhallsbyggnad
Ämne: synpunkter nybyggnation Frösö Berge 21–121mfl

Angående nybyggnation Frösö Berge 21–121 mfl. 

Jag tycker att det är underligt när kommunen frångår sin tidigare egna beslutade praxis. Om man läser program 
för bebyggelseutveckling Frösö-Berge så handlar det mycket om hur viktigt det är att bevara den lantliga miljön 
och att tomter för nybyggnation inom planen ska ligga på storlekar runt 2000–2500 m². Det nämns också om 
att ny bebyggelse ska passa väl in med den redan befintliga. Att uppföra ett nytt bostadsområde som helt avviker 
från de tidigare beslutade riktlinjerna och då samtidigt för all framtid ändra på utseendet för Frösö Berges sköna 
naturområden, känns väldigt beklagligt. Man kan förvisso inte hindra att området fortsatt byggs ut men man 
kan ställa krav på att det utförs i samma utformning som tidigare. 

Jag anser att det fortsatt ska byggas endast villor i det diskuterade området och då med tomter i 
storleksordningen som efter Tigervägen. 

Med vänlig hälsning 

Ronny Bergh 

Bergtorpsvägen 23 
83296 Frösön 
E-Post: ronnybergh@gmail.com 
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Svar på samråd för Frösö-Berge 21:121 m.fl. 
Östersunds Kommun. 

Bakgrund 
Skanova AB (Skanova), som är en del av Telia Company koncernen har 
tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, och låter framföra följande: 

Yttrande 
 
Skanova har en markförlagd kabel och på stolpar inom/anslutning till berört 
planområde som matar detta kvarter och fastigheter. Se karta nedan. 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintlig teleanläggning i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som 
uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i 
planhandlingarna.  
  
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för 
att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar 
åtgärden även bekostar den.  
 
För ledningssamordning kontakta Skanovas Nätförvaltning för det aktuella 
området på tfn 08-901 00. 
 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas 
på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se 
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se 
 
Med vänlig hälsning 

Kenneth Byström 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.ledningskollen.se/
https://www.ledningskollen.se/
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DELEGATIONSBESLUT 
Tekniska nämnden 

Sida 

1(4) 
Datum 

2020-10-22 
Referens 

TN 00074-2020 
DokID 3446 

 

Ärenderubrik Yttrande över detaljplaner 2020 

Dokumentbeskrivning Samrådsyttrande gällande detaljplan för Frösö-Berge 21:121 

 
Handläggare 

 
Tore Johansson 

Delegat 
(pkt i styrelsen/nämndens 
delegationsbestämmelser) 

Ansvarig handläggare enligt tekniska nämndens delegationsbestämmelser 
punkt SA 1 

 

Beslut 

 

Synpunkter Avfall Återvinning, kontaktperson Linnea Broström 

Synpunkter på illustrationskartan 
Placering miljörum 
Det mittersta miljörummet längst Sportstugevägen är olämpligt placerat då man 
behöver backa in på parkeringen eller köra runt framför entréerna till ett hus för 
att kunna köra till och från miljörummet. Miljörummet flyttas lämpligtvis ut till 
huset närmast Sportstugevägen eller till placeringen ovanför där det idag står T. 
  
Diskussioner har förts angående lutningar för parkering av sopbilen längst 
vägen. Vi har den 22/10-2020 varit på plats med en sopbil och kontrollerat och 
det bedöms inte vara något problem att ställa sopbilen på angivet ställe längst 
Sportstugevägen med befintlig lutning. Enligt 17§ i lokala föreskrifter om 
avfall anges följande ”Backning är inte tillåtet”. Bilväg som är återvändsgata 
ska därför ha vändmöjlighet”. Ur säkerhetssynpunkt hade det varit mycket 
bättre om avfallet kan hämtas direkt från sportstugevägen som de andra. Att åka 
runt miljöhuset och ner är också ett sämre alternativ då det ökar risken för 
olyckor när man kör med tunga fordon utan för husentréer på gator som 
normalt ska vara fordonsfria. Den angivna placeringen av miljöhuset uppfyller 
inte de krav man säger att man ska uppfylla i planbeskrivningen under kapitlet 
gatunät och väghållare. 
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Hämtväg 
Hämtvägen mellan soprumsdörr och sopbilens uppställningsplats ska vara 
hårdgjord och inte luta mer än 1:20. Vägen ut från soprummen är inte markerad 
på illustrationskartan. 
 
Vändzonen 
Idag vänder sopbilarna genom backning in på en privat gårdsplan precis 
nedanför där bilden tar slut då sportstugevägen idag saknar vändmöjlighet. 
Detta är inte lämpligt idag och det blir ännu sämre lösning när området är 
utbyggt då bilarna som hämtar tidningar och förpackningar också behöver 
vända. Att göra en separat vändmöjlighet som inte är på en privat gårdsplan är 
en klar förbättring mot idag Vändzonen behöver vara på plats innan sophusen 
tas i bruk. För att minska risken för gångare som kommer i vägen vid backning 
i samband med vändning bör den markerade gångvägen avskärmas från 
vändzonen. Kanske genom flytt av befintlig jordvall? Det vore bra om det på 
nedre sedan av vändzonen finns plan yta för 4 kärl så kan huset där vi backar 
upp idag (Sportstugevägen 7) och huset nedanför (sportstugevägen 9) Som drar 
upp tunnorna till det andra huset) placera tunnorna där och slippa att vi backar 
in på deras gårdsplan. 
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Dimensionering 
Planen reglerar inte storleken på områdena för avfallshantering. 
Dimensionering av utrymmena kan därför skjutas till bygglovet. Alternativ till 
de i planen angivna miljöhusen är djupbehållare viss anpassning kan behöva 
göras mot illustrationskartan (behöver kunna köra upp med långsidan mot 
avfallsutrymmet men det bedöms som möjligt med nuvarande plan).  
 
Kapitlet Avfall 
Är i huvudsak bra formulerat sista stycket skulle kunna ändras  
 
Nuvarande formulering 
”Från och med 1 april 2025 införs kvartersnära insamling för alla 
bostadsfastigheter, men redan 2021 ska 60 % av fastigheterna omfattas av det 
nya systemet. Förutom kompost och brännbart ska alltså även hushållens 
returpapper och förpackningsavfall av de vanligast förekommande materialen 
forslas bort från respektive bostadsfastighet.” 
 
Förslag på ny formulering 
I området ska det finnas möjlighet att sortera minst följande fraktioner 
Restavfall, matavfall, papper-, plast-, metall- och glasförpackningar 
(färgade/ofärgade) samt tidningar och farligt avfall.  
 
Kommentar ikraftträdande datumet är uppskjutet ett år till 2022 men egentligen 
är tidsplanen inte så relevant för ny bebyggelse där behöver fraktionerna finnas 
på en gång. Stöd för att införa det finns förutom i avfallsförordningen i BBR 
och i kommunens lokala avfallsföreskrifter. Är det inte bättre att bara beskriva 
vilka fraktioner som man behöver plats för? 
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Synpunkter Vatten och avlopp sida 34 i planbeskrivning, kontaktperson 
Oskar Laring 

Tillräcklig kapacitet finns inte för vatten och avlopp i området. 
Iordningsställande sker i dialog med teknisk förvaltning och Avfall VA. 
Planen är att färdigställa ledningen under 2021. 
 
Föreslås ändras med: 
 
Ledningsnätet för dricksvatten och avlopp saknar kapacitet för att försörja 
föreslagen byggnation. Avfall VA planerar att anlägga nya allmänna ledningar 
för att öka kapaciteten. Det arbetet beräknas färdigställas under 2021. 
Exploatörers byggnation i området kommer inte få tillgång till VA-tjänster 
innan Avfall VA:s nya ledningar är färdiga. 

 

 

Underlag för beslut Samrådshandlingar gällande detaljplan för Frösö-Berge 21:121 

Bakgrund Teknisk förvaltning, Avfall VA, Strategi, mottog 2020-10-01 underrättelse om 
samråd gällande detaljplan för Frösö-Berge 21:121. Samhällsbyggnad, Plan & 
bygg vill ha svar senast 22 oktober. 

 

 
 
 
Underskrift 
 

 
 
 
Tore Johansson 
Utredningsingenjör 
 
 

Beslutet skickas till 
 

samhallsbyggnad@ostersund.se 

 
Beslutskopia 
skickad 
(skall skrivas direkt på 
originalet) 

 
Kopia expedierad av _______________________Datum________________ 
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Johanna Lindberg

Från: Tom Jansson <helli720@gmail.com>
Skickat: den 12 oktober 2020 07:46
Till: samhallsbyggnad
Ämne: Frösö-Berge 21:121

Hej. 
Synpunkter gällande byggnationer Frösö sportstuga. Frösö-Berge 21:121 
 
Så som det har byggts på denna sida av Frösön så är bergsgatan från frösöbron till gamla Zoo en katastrof. Möts 2 
större fordon vid bergrummet så måste en av dem ta upp på trottoaren för det finns för lite plats. Går/cyklar någon 
där är katastrofen ett faktum. Kommer vi till vintern är det än sämre. 
Vatten/avlopp är inte heller dimensionerat som det är nu, ej mindre om det skall upp ett 70-tal lägenheter i första 
läget. De som bor längst upp på bergtorpsvägen för att ta ett exempel blir helt utan vatten då och då under 
sommaren. Detta är helt oacceptabelt år 2020. Tar Östersunds kommun ut en avgift för vatten/avlopp skall de också 
kunna leverera. 
 
På denna sida av Frösön finns enbart villor vilket också var ett argument för att bevara den lantliga miljön. Sätta upp 
hyreshus känns helt malplacerat och idiotiskt. Folk har olika skäl till varför man bosätter sig på olika platser. Alla som 
köpt eller byggt nytt hus på denna sida är just det att man vill bo i villa, nära till allt men även att behålla en lantlig 
miljö vilket hela tiden varit andemeningen för detta område.Det vill ni helt ta bort i syfte på vad?? 
 
Finns många Tomter i denna kommun som är mycket mer lämpad för hyreshus. Dels för att infrastrukturen gällande 
vatten/avlopp, vägar mm redan är dimensionerade för detta samt att det redan finns liknande byggnader i området. 
 
Men er prioritet nu skall ligga på att ni tar tag i problematiken med vägar och vatten/avlopp som är helt försatt. 
Tomter har sålts och bygglov har getts utan att ni har undersökt om det finns möjlighet till det. Hur många olyckor 
på Bergsgatan skall ske innan ni gör något åt vägen och skall alla som inte har vatten åka till någon av sporthallarna 
där de kan ev duscha och laga mat. 
 
Bygga/köpa hus är för många den absolut största investeringen man gör i livet och det beslutet tas med beaktning 
på område och många gånger att marknadsvärdet i alla fall inte skall gå ner. Bygga hyreshus i ett område med bara 
villor är inte bara korkat utan även en ekonomisk käftsmäll till de som bosatt sig på denna sida av Frösön. Tror ingen 
av er heller skulle tycka det är ok när andras mindre lyckade beslut skulle nagga pengar ur en plånbok. 
 
Sluta agera egoistiskt med någon ekonomisk vinning i detta utan tänk lite längre och ta hänsyn till alla som verkligen 
blir påverkad av detta beslut. 
 
Med vänliga hälsningar. 
En orolig medborgare som undrar vad ni tänker med. 
 
 

Marksamfällighet
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Johanna Lindberg

Från: Tore Eliasson <tore.eliasson@bredband2.com>
Skickat: den 12 oktober 2020 19:33
Till: samhallsbyggnad
Ämne: Yttrande detaljplan Berge 21:121.

Info till boende i har inte nått fram vilket gör att många inte vet om vad som är på gång. Tidsfristen för yttrande är 
alltför kort.  
Vi köpte vårt hus för att det ligger i en fin lantlig miljö men ändå ganska stadsnära.Det var ju också argumentet som 
kommunen hade när det här området skulle byggas att det inte fick förtätas för att bevara den lantliga miljön. Om 
man nu bygger hyreshus här kommer den fina miljön att förstöras. Det passar bättre med villatomter.  
Bergsgatan är trafikfarlig som den är idag med mycket biltrafik blandat med cykel och gångtrafikanter,många barn o 
föräldrar som cyklar till skolan och jobb. Hur man än breddar o bygger om bergsgatan förbi bergsrummen så blir ju 
fortsättningen in mot stan lika smal o farlig med busshållplatser mitt i gatan. Eftersom det står hyreshus på båda 
sidorna blir det väl svårt o lösa den problematiken.  
VA frågan måste lösas då vi ibland saknar vatten i våra kranar.Vad händer om vi får en brand i området? 
 Vi anser det helt olämpligt med så många fler hushåll i området  
Tore Eliasson/Hilde Olsen Bergtorpsvägen 20 


