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I samrådsredogörelsen redovisar kommunen de synpunkter som har kommit 
in under samrådet för detaljplanen. Kommunen tar också ställning till 
synpunkterna i samrådsredogörelsen och tydliggör vid behov bakgrunden 
till olika ställningstaganden. De synpunkter som inte har blivit tillgodosedda 
är sammanställda under en egen rubrik. Synpunkterna är sammanfattade för 
att göra redogörelsen tydlig. Alla yttranden finns i sin helhet längst bak i 
samrådsredogörelsen. 
 
Ställningstagandena utgår i huvudsak från detaljplanens syfte som är att 
möjliggöra för bostadsbyggande med en blandning av lägenheter och villor i 
två plan. En karaktär av närhet till naturen skall råda där en av de två 
befintliga stugorna planeras stå kvar och fungera som gemensamma lokaler. 
En grön struktur ska uppmuntras och andelen hårdgjorda ytor ska minimeras 
så långt som möjligt. Befintliga rekreationsstråk i området ska säkerställas.  
 

 
32 skriftliga yttranden har kommit in till miljö- och samhällsnämnden. 

  

Försvarsmakten 24/11 Ingen erinran 
Polisen 13/10 Ingen erinran, 

utryckningsfordons 
framkomlighet ska 
beaktas 

Länsstyrelsen 21/10 Komplettering och 
förtydligande gällande 
upphävande av 
strandskydd., 
naturvärdesinventering 
samt resonemang 
gällande dagvatten 
nedströms 

Skogsstyrelsen 15/12 Inget att tillägga 
  

Tekniska nämnden 22/10 Placering miljörum, 
hämtväg, vändzon 

Kultur och Fritid 17/11 Rekreation  
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Jamtli 22/10 Inget att erinra ur 
kulturhistorisk synvinkel.  

Jämtkraft 20/10 Väntar på 
ansökan/beställning av 
fjärrvärme 

Skanova 15/10 Eventuell flytt av ledning 
bekostas av exploatör. Se 
bifogad ledningsritning 

  

Frösö-Berge 21-206, 
privatperson 1 

21/10 Gåvobrev Försvarsbeslut 
och bullernivå. 
Grönstråk och lantlig 
miljö. Strandskydd och 
skydd av orkidéer 

Frösö-Berge ga:6, 
Samfällighetsförening 

18/10 Trafik, hastighet och 
säkerhet, snö, ägande av 
lokalgator 

Frösö-Berge 21-205, 
Privatperson 2 

21/10 Trafik 

Frösö-Berge 21:150, 
Privatperson 3  

21/10 Trafik 

Frösö-Berge 21:152, 
Privatperson 4 

21/10 Bebyggelsen blir för nära 
inpå 

Frösö-Berge 21:149, 
Privatperson 5 

21/10 Förändring av områdets 
karaktär, ovarsam 
anpassning till miljön 

Frösö-Berge 21:151, 
Privatperson 6 

21/10 Strider mot tidigare beslut 
om att reservera Frösö 
Sportstuga med 
omgivning för rekreation.  

Frösö-Berge 21:127, 
Marksamfällighet

12/10 Vattentryck, lantligt, 
trafik, villapriser 

  

Pilgrimsfalken 3, Privatperson 8 7/10 Naturvärden 
Stenhuggaren 2, Privatperson 9 15/10 Trafik 
Glasmästaren 8, Privatperson 10 18/10 Trafik 
Aftonfalken 3, Privatperson 11 13/10 Trafik, Vattentryck, 

lantligt - flerbostadshus 
Tornugglan 3, Privatperson 12 10/10 Gåvobrev, rekreation 
Lärkfalken 2, Privatperson 13 5/10 Lantligt, vattentrycket 

Trafik, ägande 
Rekreation 

Kärrhöken 2, Privatperson 14 2/10 Vattentryck 



5 

 

Havsörnen 2, Privatperson 15 5/10 Vattentryck, rekreation, 
trafik 

Lärkfalken 1, Privatperson 16 22/10 Lantligt, villapriser, 
trafik, vattentryck, 
samfälligheter 

Frösö-Berge 21:140 Privatperson 
17

22/10 Lantligt -flerfamiljshus 

Privatperson 18 10/11 Rekreation, trafik, snö 
Privatperson 19 4/10 K-märka sportstuga 
Mosebacken 22, Privatperson 20 21/10 Trafik, rekreation, Villa-

flerbostadshus-Värde 
Kungsörnen 1, Privatperson 21 22/10 Gåvobrev, kumulativa 

effekter, lantligt, trafik  
Tornfalken 1, Privatperson 22 18/10 Villa-Flerbostadshus-

Lantligt 
 
 

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

- Området har glesats ut. Två av de längre modellerna huskroppar 
kortas av och möjliggör istället sparande av ytterligare några 
befintliga tallar samt fler ytor för grönska. Befintliga tallar kommer 
att kunna stå kvar vid knutpunkten mellan Sportstugevägen och 
rekreationsstråket upp mot berget.  

 
- De två bostadshusen på grusplanen har förskjutits närmre naturmark 

för att skapa utrymme för trädrad mot Sportstugevägen.  
 

- På den tillkommande villatomten längst söderut på Tigervägen läggs 
sju meter prickmark (mark som inte får bebyggas) mot söder för att 
huskroppen inte ska placeras nära naturmark och krympa den 
upplevda bredden av den.  

 
- En dagvattenutredning har färdigställts och planförslaget har 

justerats utifrån den. Kvartersmark vid Sportstugevägens utfart till 
Bergsgatan görs om till allmän platsmark NATUR för 
infiltrationsdamm och omhändertagande av 20-årsregn. 

 
- Förtydliganden har gjorts gällande utlovad naturlek/grillplats, och 

bro/stig i naturområdet mellan Sportstugevägen och baksida till Per 
Magnérs väg.  
 

- Förtydliganden görs angående möjlig reglering av fastigheten Frösö-
Berge 21:125 som sträcker sig över Bergsgatan, samt de delar av 
rekreationsstråket och Bergsgatan som idag tillhör samfällighet S 15 
och ingår i detaljplaneområdet. 
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- Justeringar är gjorda utifrån synpunkter från Avfall Återvinning 

samt Vatten och avlopp Tekniska nämnden.  
 

- En Naturvärdesinventering är framtagen för området. Finns att läsa i 
planbeskrivningen under rubriken NATUR samt bilaga (Väg & 
Miljö 2020-12-10) 

- Till följd av fynd av objekt med påtagligt naturvärde utökas allmän 
platsmark NATUR i nordöstra hörnet av Frösö-Berge 21:121 och 
byggrätt för en huskropp försvinner. Därmed minskar antalet 
lägenheter från 66 till 58 lägenheter.   

- Utöver redan föreslagna naturstråk i området samt enstaka skyddade 
träd är åtgärdsförslag för att minska negativ påverkan på naturvärden 
kommunicerade till ansvariga för omhändertagande av allmän 
platsmark NATUR 

- Hänsyn behöver visas i områden med rödlistade arter samt 
signalarter. Dispensansökan blir aktuellt där Knärot påträffades. 
Dispensansökan kommer att sökas för område 10 på NVI-kartan i 
enlighet med 8 § ASF (artskyddsförordningen) samt ASF 4 § 
fågeldirektivet.  

- Argumenten för upphävande av strandskydd förtydligas. 
 

- Justeringar är gjorda i plankarta och planbeskrivning med 
utgångspunkt i länsstyrelsens yttrande gällande planbestämmelser 
och riksintressen.  
 

- Hörnet vid Bergsgatan/Sportstugevägen planläggs som allmän plats 
där en öppen fördröjningsdamm krävs för att klara 20-årsregnen.  

 
- Bo Klok har för avsikt att plantera träd när den nya utemiljön 

anläggs. Längst upp i det södra hörnet har kryssmark ersatts med 
prickmark vilket innebär att marken inte kan bebyggas med 
komplementbyggnad.  

 

Följande synpunkter under samrådet har inte blivit tillgodosedda: 
 

- Området bör lämnas oförändrat. 
 

- Östersunds kommun bör samverka med boende och Frösö IF i att 
utveckla Sportstugeområdets och Frösö Berges samlade 
friluftsvärden till allmänhetens gagn.  
 

- Antalet huskroppar föreslås minskas till hälften för att kunna 
bibehålla något av Frösö Berges karaktär av lantlig bykänsla. 
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- Bulleråtgärder för befintliga boende för en eventuell ökning av 
bullernivån ska bekostas av kommun eller exploatör i samband med 
detaljplan.  
 

- Ta bort snötippen 
 

- Vidta hastighetssänkande åtgärder såsom farthinder eller refuger 
framför busshållplatser.  
 

- Bevara trädridåer utmed hela Sportstugevägen.  
 

- Det borde byggas villor istället för lägenheter.  
 

- Befintlig grusplan sparas till områdets förfogande. 
 

Detaljplanen har varit tillgänglig för synpunkter under tiden 1-22 oktober. 
Information om samrådet skickades via brev eller e-post till berörda 
sakägare, myndigheter, organisationer, kommunala förvaltningar och 
hyresgäster och andra boende/verksamma. Detaljplaneförslaget har också 
funnits på kommunens hemsida och facebook sida och den har kungjorts 
genom annons i ortstidningarna den 1 oktober respektive den 4 oktober samt 
på länsbibliotekets anslagstavla. 
 
Samrådshandlingarna bestod av: 

 Plankarta med planbestämmelser 
 Planbeskrivning 
 Grundkarta  
 Fastighetsförteckning med bedömda sakägare  
 Undersökning 
 Illustrationsplan, sektioner 

 
Utöver det ingick bullerutredning och geoteknisk undersökning som 
bilagor.  

 
Under samrådstiden ordnade kommunen öppet hus som även det 
annonserades i ortstidningarna. Där deltog kring 30 personer. 
 

De huvudsakliga synpunkterna i yttrandena handlar om byggnation av 
flerfamiljshus i området, försvinnande av lantlig miljö samt om att 
rekreationsyta och spontanidrottsplats försvinner. Många är bekymrade för 
trafiksituationen på Bergsgatan. Synpunkter berörde även säkerheten för 
barn och unga utmed Bergsgatan inklusive busshållplatser. 
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Länsstyrelsen anser att synpunkter kopplat till miljökvalitetsnormer, 
strandskydd och översvämning behöver beaktas inför granskningsskedet. 
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.  
 
Länsstyrelsen ser det 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 ekosystemtjänster, 
exempelvis för omhändertagande av dagvatten. Det är positivt att 
kommunen avser bevara tallar genom bevarande av naturmark samt genom 
bestämmelser på kvartersmark.  
 
Länsstyrelsens synpunkter hanteras under respektive rubrik.  

Yttrande: Länsstyrelsen anser, 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 enlig 7 kap. 
18 c § första stycket 1 MB. 
 
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. Länsstyrelsen konstaterar att en 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. 
 
Samhällsbyggnads kommentar: Planbeskrivningen har kompletterats utifrån 
länsstyrelsens synpunkter.  

Synpunkter: Länsstyrelsen rekommenderar att kommunen utför en mer 
grundlig naturvärdesinventering att för att inte upptäcka eventuella fridlysta 
arter sent i detaljplane-processen, och därmed riskera att 
artskyddsförordningen aktualiseras. Sakägare uttryckte oro för den 
biologiska mångfalden samt eventuellt förekommande orkidéer.      
 
Samhällsbyggnads kommentar: En översiktlig inventering gjordes i 
samband med undersökning om behov av MKB i oktober 2019 och fann 
inga spår av arter av högre värde. En kontroll gjordes i hösten 2020 av 
kommunekolog efter yttrandet från länsstyrelsen. En naturvärdesinventering 
påbörjades omgående. (Väg & miljö 2020-12-10) Planbeskrivningen har 
kompletterats utifrån denna.  
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Samhällsbyggnad menar att förslaget redan är anpassat till att spara miljöer 
för djur och natur i och med bevarande av naturmark i rekreationsstråk och 
utvalda träddungar. Denna del utökas något i det bearbetade förslaget då två 
av husen kortas av och ännu en träddunge med befintliga träd sparas. 
Samtliga komplementbyggnader får sedumtak och villatomter hålls nere i 
storlek, avstånd hålls till jordbruksmark för att bevara biologisk mångfald i 
den befintliga miljön. Områden med naturvärdesklassning 3 påträffades 
under naturvärdesinventeringen. Bäcken sparas, byggrätten närmst 
Bergsgatan försvinner och dispensansökan krävs invid Tigervägen då fynd 
har gjorts men de kommer att störas av omkringliggande byggnation. 
 

Enligt länsstyrelsen finns tydliga tecken på stora flöden av dagvatten 
nedströms planområdet och dessa tyder på att dagvatten inte verkar hinna 
infiltreras uppströms i nuläget. Länsstyrelsen anser att kommunen behöver 
redovisa hur planområdet och dess tillåtna användning 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. I ett yttrande nämndes 
vatten som rinner över vägen som fryser till is men platsen var ej preciserad. 
Inom planområdet löses det i samband med dagvattenhanteringen, se nedan. 
Yttrandet är vidarebefordrat till teknisk förvaltning.   
 
Samhällsbyggnads kommentar: Detaljplanen har kompletterats med 
dagvattenutredning samt resonemang angående omhändertagande av 
dagvatten nedströms. Justeringar är gjorda i plankarta och planbeskrivning. 
med utgångspunkt i länsstyrelsens yttrande. 

Synpunkter: I flera yttranden ifrågasätts etiken i att sälja den mark som Per 
Magnér, bonde och markägare i Nedre Berge skänkte till dåvarande Frösö 
Idrottsförening i 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. Sakägare efterlyser gåvobrevet där syftet 
med gåvan skriftligen finns fastlagt. De vill också se en prövning om en 
försäljning av Frösö-Berge 21:121 till andra ändamål är lagenligt och/eller 
följer god etik. 
 
Samhällsbyggnads kommentar: Gåvobrevet finns i det kommunala arkivet. 
Marken skänktes genom ett gåvobrev den 8 november 1935 utan skriftliga 
syften eller förbehåll från Per Magnér till Föreningen Frösö Sportstuga 
u.p.a. 
 
Frösö IF´s intention är att använda pengarna till att bekosta sin verksamhet 
för barn och unga och utöka den på annan plats (Lövsta).  
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Samtliga frågor som rör trafik, säkerhet och hanterande av snö har 
vidarebefordrats till trafikansvariga.  
 
De yttranden som handlar om områden utanför planen föranleder inga 
förändringar av detaljplan. Frågan angående vatten som bildar ishalka på 
Bergsgatan löses genom dagvattenhanteringen inom planområdet där ett 
dike kommer att grävas utmed cykelvägen (se under rubrik dagvatten). 
Yttranden som kräver åtgärder utanför detaljplan är vidarebefordrat till 
tekniska nämnden.  
 

Synpunkter: Närboende oroar sig för ökade trafikmängder och hänvisar till 
beräkningarna gjorda i samband med bullerutredningen. 
Bullerberäkningarna i den anses vara missvisande pga man har räknat med 
att trafikökningen kommer att fördelas jämnt åt höger och vänster, dvs in 
mot stan respektive mot Tanne. Man ställer sig också tveksam till att 
trafikmätningen vid Hjälmtorpet som bullerutredningen lutar sig mot, är 
representativ för en vinterdag då sakägaren menar att andelen tung trafik 
ökar och därmed höjer bullernivån för de boende utmed Bergsgatan. En 
sakägare hävdar även att hen har rätt att få en bullermur uppförd vid sin 
fastighetsgräns. 
 
Oro finns även för ökad biltrafik på den lilla vägen som förbinder 
Sportstugevägen med Per Magnérs väg.  
 
Samhällsbyggnads kommentar: En växande stad innebär fler människor i 
rörelse, vilket leder till en förändrad trafiksituation. Exempelvis kan längre 
tid med långsammare flöde vid korsningspunkter i rusningstid bli en 
konsekvens. Kommunens bedömning är att det är en acceptabel konsekvens 
av fler boende i Östersund. Bedömningen är också att kommunen behöver 
fortsätta med generella satsningar på ökat resande med kollektivtrafik och 
gång- och cykel, framför allt i staden där alternativa transportmedel redan 
finns, för att minska det totala bilanvändandet per person. 
 
Årsdygnstrafiken är idag 1550 fordon/dygn. Trafiken beräknas öka med 400 
bilar/dygn. Enligt tidigare trafikanalyser på Frösön så genererar varje bostad 
5-6 bilresor per dygn och bostad i tillkommande trafik. Rimligtvis är dessa 
siffror högt räknade då man i områden med lägenheter begränsar antalet p-
platser/bostad och fler ensamstående/bostad än i villor. En kombination av 
tätare bussturer och en förbättrad cykelväg kommer förhoppningsvis också 
att bidra till färre bilturer och på sikt också till minskat buller.  
 
 5,6 % av trafiken är tung trafik enligt Trafikrapport vid Hjälmtorpet maj 
2019 -05-10   2019- 05-17. Det kan vara en rimlig iakttagelse att den tunga 
trafiken ökar vid de tillfällen snötippen i Lövtorpet behöver nyttjas eftersom 
mätningen är gjord i maj. Enligt bullerutredningens högt räknade siffror 
beräknas bullerökningen för befintliga boende inte öka mer än på 0,5 - 1 
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dBA vilket inte överskrider gällande riktlinjer och därmed inte föranleder 
bullerskydd.      
 
Samhällsbyggnad menar att boende på Per Magners väg inte delar 
tillfartsväg med Sportstugevägen såvida cykelvägen inte används som 
bilväg.  
 

Synpunkter: Flera av de boende i området oroar sig för en stor ökning av 
antalet bilar och trafik på Bergsgatan nu när befolkningen fördubblas. Flera 
vill även se hastighetsåtgärder på Bergsgatan eftersom hastigheten 40 km/h 
inte hålls. Flera yttranden efterlyser ökad säkerhet vid busshållplatser utmed 
Bergsgatan, exempelvis refuger eller större ytor för att säkerställa att bilarna 
håller tillåten fastighet i det område där barn stiger på och av bussen. I ett 
par yttranden påpekar man behovet av gallring av skogen framför 
Bergsgatan 46.  
 
Samhällsbyggnads kommentar: Yttranden med förslag att förse alla 
busshållplatser med refuger regleras ej i detaljplan och gallring av skogen 
framför Bergsgatan 46 är utanför planområdet. Yttranden är 
vidarebefordrade till Trafik och park. 
 

Synpunkter: Flera närboende menar att vägen är för smal för att rymma både 
cykel, gång och trafik. Många har kommenterat vikten av en cykelväg 
utmed Bergsgatan. Det påpekas också att det är av hög vikt att ha en 
färdigställd cykelväg vid inflyttning till området, samt flera fungerande 
busstider för att från början få in vanan att cykla samt att åka kollektivt. 
 
Samhällsbyggnads kommentar: Cykelväg från Per-Magners väg till 
Hornsberg beräknas färdigställas under 2021.Cykelvägen kommer att gå 
från planområdet efter Bergsgatan fram till bebyggelsen och börjar sedan 
vika av ner till Norra strandvägen. Vid den överfarten kommer en vägbula 
placeras för att få ner hastigheten. Cykelvägen utmed Bergsgatan kommer 
att öka säkerheten för cyklister och gående. Förbi planområdet anser man att 
cykelvägen är fullgod.  
 

Synpunkter: En tätare busstrafik behöver vara på plats redan vid inflyttning i 
de nya bostäderna för att sätta vanan att ta bussen.  
 
Samhällsbyggnad kommentar: Synpunkten angående bussförbindelserna till 
området inklusive vikten av att ligga ett steg före är förmedlad till VY 
stadsbussarna som ansvarar för busstrafiken. 
 

Synpunkter: Sakägare önskar flytt av snötippen vid Lövtorpet med oro för 
barn som leker där och misstänker att snön innehåller bly och gift.  
Vatten som rinner över vägen skapar ishalka. Yttranden har också kommit 
in gällande placering av snön och skymd sikt vid busshållplats. 
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Samhällsbyggnads kommentar: Det finns inga planer på att flytta snötippen 
vid Lövtorpet. I dagsläget ska snötippen vid Lövtorpet endast nyttjas när 
snötippen i Odenskog är full. Yttranden gällande snöröjning och mätningar 
av gift vid snötippen vid Lövtorpet är vidarebefordrade till 
snöröjningsansvarig inklusive miljö och hälsa. Regelbundna mätningar 
utförs av grundvattnet nedströms.  
 

Synpunkter: 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. Detaljplanen strider mot tidigare beslut om att 
reservera Frösö Sportstuga med omgivning för rekreation.  
 
I flera yttranden skriver närboende att nära tillgång till rekreation var en stor 
anledning till att de bosatte sig i området och att det behöver finnas den här 
typen av rekreationsområden nära. Man upplever det som väldigt beklagligt 
att nära grönytor inte värnas i större utsträckning. Det nämns även att 
grusplanen används flitigt och att den borde finnas kvar så att man kan 
fortsätta spola is på vintrarna. Fler aktiviteter efterlyses på den kvarvarande 
naturytan och aktivitetsytor för barn och unga.  

Kultur och fritid trycker på att den iordninggjorda grusplanen behöver 
ersättas på annan lämplig yta och då helst med tillhörande parkeringsyta. 
Dessutom trycker de på vikten av att kvinnliga respektive manliga aspekter 
behöver prioriteras vid skapande av utemiljö för vistelse, kreativ lek och 
rörelse både på kvartersmark och allmän plats.  Utöver en bollsportsplan 
som av tradition och i huvudsak är en manlig aktivitet behöver det finnas 
möjligheter att klättra som i större utsträckning är en kvinnlig sysselsättning 
bland unga. Innebörden behöver framgå tydligt. 

Ett förtydligande i planbeskrivningen krävs av hur utemiljön kommer att 
vara attraktiv och stimulera till vistelse, kreativ lek och rörelse för alla åldrar 
samt skapa möjligheter för social interaktion. 

En sakägare utmed Bergsgatan föreslår att de synliga grönstråken längs 
Bergsgatan (som tillsammans med Byvägen är en ringled runt Frösöberget 
och alltså används som rekreationsstråk) och Sportstugevägen bibehållas. 
En tio meter bred trädridå mellan Bergsgatan och bostadsområdet föreslås 
mellan Bergsgatan och bostadsområdet samt mellan Sportstuguvägen och 
bostadsområdet.  

 
Samhällsbyggnads kommentar: Det är Frösö Idrottsförening (Frösö IF) som 
har tillhandahållit området öppet för allmänheten i alla år. Frösö IF flyttar 
sin verksamhet och finansierar den på annat håll med hjälp av försäljning av 
den här marken. Delar av marken köps in av kommunen för att det fortsatt 
ska finnas rekreationsstråk som är tillgängliga för allmänheten.    
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Den bärande idén i utbyggnadsförslaget är att tillgång till rekreation ska 
finnas kvar om än i något annan form eller utsträckning. Stråken/stigarna till 
kringliggande områden ska fortsatt bindas ihop med hjälp av naturmark som 
löper mellan Frösö Sportstuga och de föreslagna villatomterna. 
Naturmarken framför Per Magnérs gård kan utvecklas varsamt med naturlek 
inklusive klättermöjlighet och grillplats i anslutning till den gräsplan som 
boende har anlagt. Aktiviteter på denna yta ska inbjuda till mindre 
könsbunden lek i kombination med klättring/hinderbana som komplement 
till befintlig plan. Eventuellt kan en mindre grusyta/stenmjölsyta anläggas i 
nära anslutning till cykelvägen. Kopplingen mellan Frösöberget och 
Storsjön finns kvar.  
 
Samhällsbyggnad har inte för avsikt att anlägga parkeringsplatser/hårdgjord 
yta på naturytan och därmed uppmuntra att man tar bilen till 
rekreationsområdet.  
 
Förslaget med bibehållna trädridåer mot Bergsgatan respektive 
Sportstugevägen är inte realistiska för ett genomförande. 
 

Synpunkter: Flera hänvisar till tidigare riktlinjer för området angående 
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. Vidare rekommenderas tomtstorlekar på 2000-2500 
kvm 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. 
Boende i området befarar att den lantliga idyllen försvinner när 
befolkningen i området fördubblas.  
 
Intentioner för området nämns i yttrande gällande intilliggande detaljplaner 
där 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.  
 
I flera yttranden uttrycks en önskan att om det byggs villor med stora tomter 
i området om det ska byggas så att södra Berges naturnära känsla och lugna 
karaktär bevaras. Någon anser att tvåvåningshus påminner om en stadsdel 
eller förort och att Bo Kloks hus är svåra att anpassa till kuperad mark.  
 
En viss oro råder för att tillskott med lägenheter i området ska ändra 
karaktären på området och sänka värdet på deras villor. I ett yttrande 
nämndes att mäklaren hade försäkrat dem om att området var färdigbyggt. 
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Sakägare längst upp på Sportstugevägen har flera synpunkter men framför 
allt är de angelägna om att ha en trädridå som skiljer av de nytillkomna 
bostäderna på befintliga grusplanen från deras egna bostäder. 
 
Ett yttrande berörde föreningslokalerna och vill att de anrika byggnaderna 
står kvar.  
 
Samhällsbyggnads kommentar: Enligt programmet för 
bebyggelseutveckling från 2006 var syftet med stora tomtstorlekar att få en 
lummig, naturnära karaktär. På Tigervägen är det skogsmark som försvinner 
där villatomter tillskapas. Genom att göra mindre storlekar på villatomter 
kan mer naturmark sparas. Den biologiska mångfalden kan ofta minska i 
samband med skapandet av nya villatomter när träd huggs ned och 
skogsmark ersätts med klippta gräsmattor. Av den anledningen hålls 
tomterna mindre och större andel skog och naturmark behålls. 
Byggnadernas färg och mörkhetsgrad regleras så att de smälter in i naturen. 
 
I programmet för bebyggelseutveckling 2006 nämns också att nya 
byggnader ska inpassas med varsamhet i terrängen vilket också eftersträvas 
med bestämmelser på Tigervägen och har varit ett genomgående tema i 
arbetet med placeringen av bostäderna. Bebyggelsen placeras och anpassas 
till befintlig topografi efter höjdkurvorna i största möjliga mån. Den nya 
bebyggelsen varvas med partier av sparade tallar osv. 
 
En programhandling inger en riktlinje för ett område och är ej ett juridiskt 
dokument. 2020 befinner sig Östersunds kommun i ett annat läge än 2006 
och efterfrågan på bostäder i form av både villor och lägenheter är hög.  
Omvärderingar behöver göras när en stad växer. Staden måste växa inifrån 
och ut. Frösö Berge ligger tillräckligt centralt för att klassas som ett 
attraktivt läge med möjligheter att bygga ut service för att få till ett hållbart 
boende med cykelväg och tätare mellan bussturerna.  
 
Blandad bebyggelse är önskvärt för att det ska gå att bo kvar i samma 
stadsdel/område även om behoven förändras, samt att jämlika livsvillkor 
och social blandning eftersträvas. Även den som inte vill bo i villa ska 
kunna ta del av den här miljön.  
 
En viss täthet krävs för att ge underlag för t ex kollektivtrafik samt för att få 
ekonomi i projektet. Dessutom behöver man hushålla med den centralt 
belägna marken. Ett väl utfört projekt med flerbostadshus sänker inte 
nödvändigtvis villapriserna. Erfarenheter på annat håll visar att effekten kan 
vara den omvända. Fasadmaterial och kulör anpassas till att smälta in med 
naturen. Komplementbyggnaderna kommer att förses med sedumtak.  
 
Uttalanden om framtida stadsutveckling är utanför mäklarens 
ansvarsområde.  
 
Föreningslokalerna är ej av kulturvärde och den äldre av de två är i för 
dåligt skick för att kunna bevaras. Därmed inte sagt att föreningslokalerna 
inte har emotionella värden för de som har nyttjad den eller byggt den i 



15 

 

gemenskap. Timmerstugan innehållandes bl.a. bastu som är uppförd av 
medlemmar i Frösö IF planerar Bo Klok att bevara som byggnad och den 
kommer att tillhöra bostadsrättsföreningen. Däremot ges byggnaden inget 
skydd eller rivningsförbud.  
 

Synpunkter: Vattentrycket på Bergstorpsvägen och övre delen av 
bostadsområdet är undermåligt och klarar knappast behoven i dagsläget.  
 
Samhällsbyggnads kommentar: Ledningsnätet för dricksvatten och avlopp 
saknar kapacitet för att försörja föreslagen byggnation. I samband med 
dragningen av cykelvägen fram till Per Magnérs väg kommer 
vattenledningar att anläggas vilket innebär ökad kapacitet som förbättrar 
situationen för befintliga bostäder och möjliggör planerad bebyggelse. Det 
arbetet beräknas färdigställas under 2021 och är en förutsättning för de 
planerade bostäderna.  
 

Synpunkter: Boende i område med vägsamfällighet kommenterade 
Östersunds kommuns inkonsekvens i att Tigervägen ska bli allmän plats 
med kommunal drift medan deras egen gata är en samfällighet. En annan 
fråga ställdes varför deras vägsamfällighet som sträcker sig över Bergsgatan 
ej övertas av kommunen. Den har ju kommunal standard.  
 
Samhällsbyggnads kommentar: Frågan om bostadsgator med enskilt 
huvudmannaskap och drift via gemensamhetsanläggningar och 
samfälligheter är en aktuell fråga som lyfts inom Östersunds kommun. Ett 
arbete med ändring av huvudmannaskapet pågår i några områden. Frågan 
ska behandlas politiskt. De fyra tillkommande fastigheterna säljs av 
kommunen. I samband med detta justeras ägandet av gatumarken i linje med 
nuvarande nationella riktlinjer.  
 

 
Synpunkter: En sakägare har påpekat att planområdet ligger inom 
influensområdet för flyget och att det genom de nyligen aktualiserade 
försvarsbesluten återigen öppnats möjligheter att militärflygets verksamhet 
kommer att återupptas respektive utökas. Vidare skriver sakägaren att när 
det tidigare har funnits en aktiv militärflygverksamhet har ingen 
nybyggnation inom bl.a. Berge varit möjlig p.g.a. det ökade flygbullret. 
Sakägare föreslår att detaljplaneläggning inom Berge ej bör prioriteras p.g.a 
framtida bullernivåer från eventuella framtida militärflygverksamheten. 
 
Länsstyrelsen upplyser om att planområdet ligger inom riksintresse för 
totalförsvar militär del ”påverkansområde civil flygplats” enligt 3 kap. 9 § 
MB. 
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Samhällsbyggnads kommentar: Försvarsmakten har haft möjlighet att yttra 
sig i frågan och har ingen erinran. Det finns i dagsläget inga beslut fattade 
om att återuppta den militära flygverksamheten på Frösön. Bullernivåer 
inom flyget kontrolleras i bygglovskedet om det blir aktuellt. 
 
Området ligger inom påverkansområde för civil flygplats MB 3 kap 9 § MB 
i enlighet med länsstyrelsens yttrande. Däremot ligger området ej inom 
påverkansområde för flygbuller MB 3 kap9 §MB som sakägare påpekar. 
 

Synpunkt: Synpunkter har kommit in från boende på Per Magners väg som 
menar att samtliga på Per Magners väg borde betraktas som sakägare 
eftersom de delar samma väg och tillgång till närområdet natur och 
friluftsvärden likväl som de kommer att dela framtida ökade trafik, samt 
minskade närhet till natur och ökat buller.  
 
Samhällsbyggnads kommentar: Berörda av planen är de fastigheter som till 
någon del omfattas av detaljplanen, men enligt praxis även de som direkt 
angränsar till planområdet. Om planområdet gränsar till en gata eller väg, 
smalare grönstråk eller liknande räknas även fastigheter på andra sidan som 
berörda. Kommunen har gjort bedömningen att fastigheterna som gränsar 
till grönområdet är sakägare. Skillnaden mellan sakägare och icke -sakägare 
som har skickat in yttrande är att den senare inte har rätt att överklaga. 
Samhällsbyggnad är skyldiga att besvara synpunkter och frågor oavsett om 
det gäller sakägare och/eller icke-sakägare.  
 
 

Hanna Modin, kommunekolog 
 
 
Östersund den 25 november 
 
 
 
Maria Boberg Anna Synderå 
Stadsarkitekt Planarkitekt 

 

 


