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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
I samrådsredogörelsen redovisar kommunen de synpunkter som har kommit 

in under samrådet för detaljplanen. Kommunen tar också ställning till 

synpunkterna och tydliggör vid behov bakgrunden till olika 

ställningstaganden. Synpunkterna är sammanfattade för att göra 

redogörelsen tydlig. Alla yttranden finns sin helhet längst bak i 

samrådsredogörelsen. De synpunkter som inte har blivit tillgodosedda är 

sammanställda under en egen rubrik. 

 

Ställningstagandena utgår i huvudsak från detaljplanens syfte som är att 

utöka byggrätten för att möjliggöra uppförande av två flerbostadshus inom 

fastigheten Framnäs 3. Avsikten är att ersätta befintligt bostadshus med nytt, 

större flerbostadshus, samt att förtäta fastigheten med ytterligare ett 

flerbostadshus. 

 

RESULTAT AV SAMRÅDET 

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

Därtill inkom under öppet hus synpunkter avseende följande: byggnadshöjd, 

skala, parkering, vegetation, placering, terränganpassning.   

Lista över de som har lämnat synpunkter 

Inkomna yttranden Datum Synpunkt 

Statliga och regionala myndigheter 
och organisationer 

  

Länsstyrelsen  2021-12-07 Dagvattenhantering 

Räddningstjänsten 2021-12-05 Ingen synpunkt, 

utrymning 

Kommunala förvaltningar och bolag  
 

Avfall VA 2021-12-08 VA-anslutning, 

formalia, avfall 

Övriga organisationer och företag  
  

Jamtli 2021-12-08 Nockhöjd 

Swedavia 2021-12-07 Ingen synpunkt, info 

flygbuller 

Skanova 2021-11-24 Ingen synpunkt 

Postnord  2021-11-26 Postutdelning (info) 

Brf Sextetten 2021-12-07 Nockhöjd, placering, 

staket 

Privatpersoner, bedömda sakägare  
  

S1. BH 2021-11-24 Nockhöjd 

S2. PJ, BJ  2021-11-27 Nockhöjd, 

lägenhetsstorlekar, 

staket 
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S3. JER, ER 2021-11-29 Skala, nockhöjd, 

siktlinjer  

S4. KFL, FL 2021-12-01 Skala, nockhöjd, 

lägenhetsstorlek 

S5. PW, ACW 2021-12-01 Skala, nockhöjd, 

siktlinjer 

S6. LS 2021-12-08 Nockhöjd, siktlinjer, 

placering 

S7. PÖ 2021-12-08 Nockhöjd 

S8. BG, PG 2021-12-08 Placering, skala, 

siktlinjer, vegetation, 

S9. TS 2021-12-08 Olägenhet – skuggning, 

in-/utblickar, nockhöjd, 

infart, sophämtning, 

parkering 

Privatpersoner övriga 
S10. AA 2021-12-08 Nockhöjd, siktlinjer 

Ändringar i planförslaget efter samrådet 

Med anledning av de synpunkter som har kommit in under samrådet har 

kommunen valt att göra följande ändringar i planförslaget: 

- Plankartan har kompletterats med prickmark för att säkerställa att 
utblickarna mot Storsjön och centrala Östersund bevaras längsmed 
fastighetens södra gräns.

- Planhandlingarna har kompletterats med ett förslag på placering av 
miljöhus samt getts en tydligare beskrivning beträffande 
avfallshantering.

- Planhandlingarna har kompletterats med ett förslag på hur parkering 
kan lösas inom området, se illustrationskarta samt planbeskrivning.

- Byggnadsarean har minskats från 25 % av fastighetsstorlek (ca 550 
kvm) till 500 kvm.

- En dagvattenutredning har genomförts och planhandlingarna har 
reviderats därefter.

- En sol- och skuggstudie har genomförts.
Övriga ändringar efter samrådet är: 

- Utfartsförbud har lagts till.

Synpunkter som inte har blivit tillgodosedda 

Följande synpunkter under samrådet har inte blivit tillgodosedda: 

- Lägenhetsstorlekar

- Infart

- Nockhöjder

- Träd mot gata
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SÅ HAR SAMRÅDET GÅTT TILL 

Detaljplanen har varit tillgänglig för synpunkter under tiden 17 november 

till och med 8 december 2021. Information om samrådet skickades via brev 

eller e-post till berörda sakägare, myndigheter, organisationer, kommunala 

förvaltningar och hyresgäster samt andra boende/verksamma. 

Detaljplaneförslaget har också funnits på kommunens hemsida samt på 

Östersunds bibliotek. 

 

Samrådshandlingarna bestod av: 

• Plankarta med planbestämmelser 

• Illustrationskarta 

• Planbeskrivning 

• Grundkarta  

• Fastighetsförteckning med bedömda sakägare  

• Undersökning av betydande miljöpåverkan 

• Bullerutredning (Norconsult 2021-09-22) 

 

Under samrådstiden ordnade kommunen öppet hus inom planområdet, där 

20 personer deltog. De synpunkter som inkom under öppet hus handlade 

främst om föreslagna höjder, som ansågs vara för höga, samt omfattningen 

av föreslagen bebyggelse, som ansågs vara för stor. Synpunkter kring 

grönska, parkeringsmöjligheter och lägenhetsstorlekar framkom också.  

 

SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDET 

De huvudsakliga synpunkterna i yttrandena handlade om föreslagna 

nockhöjder och vikten av att bevara siktlinjerna mot Storsjön och centrala 

Östersund.  I texten nedanför följer en sammanfattning av synpunkterna och 

samhällsbyggnads ställningstaganden till dem. Fullständiga yttranden finns i 

en bilaga längst bak i samrådsredogörelsen. 

Statliga och regionala myndigheter och organisationer 

Länsstyrelsen 

Dagvattenhantering 

Länsstyrelsen ser positivt på att en dagvattenutredning ska genomföras. För 

att kunna bedöma planens påverkan på möjligheterna att uppnå 

miljökvalitetsnormer för vatten i recipient Storsjön bör minst de ämnen som 

har ej god eller måttlig status ingå i utredningen. För gärna ett resonemang 

kring händelse av ett extremregn. Hänsyn bör tas till eventuella källarplan 

på befintliga och planerade hus.  

 

Samhällsbyggnads kommentar:  

En dagvattenutredning har genomförts sedan samråd. Kortfattat bedöms en 

god dagvattenhantering kunna uppnås för planområdet och uppsatta 

miljökvalitetsnormer bedöms inte påverkas negativt (se planbeskrivningen, 

s. 17–19 respektive s. 25–26).  
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Räddningstjänsten 

Räddningstjänsten har inget att erinra, men observera att utrymning med 

hjälp av räddningstjänstens bärbara stegar bara är möjligt om det vertikala 

avståndet mellan marken och fönstrets underkant inte överstiger 11 meter. 

De bärbara stegarna ska inte heller behöva transporteras över kraftigt 

lutande underlag och behov finns av hårdgjord yta för uppställningsplatser. 

Detta kan dock lösas i byggskedet.  

 

Samhällsbyggnads kommentar:  

Synpunkten har noterats. Det vertikala avståndet mellan marken och 

fönstrets underkant kommer inte att överstiga 11 meter.  

Kommunala förvaltningar och bolag 

Avfall VA 

Vatten och avlopp 

Vatten och avlopp försörjer fastigheterna från var sitt håll. Styckningslottens 

anslutningspunkt för avlopp kommer bli i u-området över fastigheten. 

Anslutningspunkt för vatten kommer bli i änden av blivande servitut för 

infart, sannolikt närmast Frösövägen. 

 

Tekniska anläggningar och ledningar 

Förslag på ändring av formulering avseende huvudmannaskap, s. 17. 

 

Avfall/Återvinning 

Något avfallsutrymme/anordning finns inte med på illustrationskartan eller 

angivet i planbeskrivningen, detta bör åtgärdas till granskningsskedet. 

 

Lämplig placering är inom 10 meter från Frösövägen, alternativt att man ger 

möjlighet för sopbilen att åka in på fastigheten (dock utan backning). 

Minimikravet på ett avfallsutrymme är tak och helst även väggar, alternativt 

krantömda behållare. 

 

Samhällsbyggnads kommentar:  

Vatten och avlopp 

Synpunkterna har noterats.  

 

Tekniska anläggningar och ledningar 

Formuleringen har justerats i enlighet med yttrandet. 

 

Avfall/Återvinning 

Sedan samråd har frågan om avfall/återvinning utretts vidare. Planförslaget 

innebär att ett miljöhus föreslås placeras utmed Frösövägen, vilket även 

redovisas i illustrationskartan. Sophämtning med dragväg 10 meter eller 

mindre klaras. 

Övriga organisationer, företag och privatpersoner 

Jamtli 

Det vore bra om de planerade byggnaderna inte blev högre än övriga 

byggnader i kvarteret, dvs. två våningar, för att bibehålla den enhetliga 

karaktär kvarteret har med sina tvåvåningshus. 
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Samhällsbyggnads kommentar:  

Kommunens bedömning är att den viktigaste faktorn i detta läge är att 

bevara siktlinjerna mot Storsjön och centrala Östersund genom att begränsa 

byggrätten. Sedan samråd har byggnadsarean minskats och prickmark 

utökats mot angränsande fastigheter. Föreslagna höjder bedöms inte få 

samma påverkan på utblickarna som bebyggelsens utbredning, men innebär 

förstås en förändring från dagsläget.  

 

Swedavia 

Inget att erinra så länge byggnaderna inte avviker höjdmässigt från 

redovisad plan. Det aktuella området ligger rakt under inflygning till Åre 

Östersund Airport. Detta gör att flygplansbuller är oundvikligt och att 

erforderliga bullerreducerande åtgärder bör vidtas vid nybyggnation. 

 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Synpunkterna har noterats och kommer att bevakas i efterföljande 

bygglovsskede. 

 

Postnord 

Vid nybyggnation av flerfamiljshus ska man ta emot sin post i en 

fastighetsbox på entréplan. Ta kontakt med PostNord i got tid för dialog 

gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation 

eller förändring av befintlig detaljplan. En placering som inte är godkänd 

leder till att posten inte börjar delas ut till adressen. 

 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Synpunkterna har noterats. 

 

Brf Sextetten 

Höjden bör vara lägre och husens placering skjutas västerut och så långt upp 

mot Frösövägen som möjligt för att minska insyn och förbättra ljusinsläpp 

för de nedre fastigheterna. Parkeringsplatser kan ordnas i nedre delen av 

fastigheten, dock ej närmre än 8 meter från fastighetsgräns. 

 

Ett staket bör sättas upp för att undvika att Framnäs 3 används som genväg 

till Frösövägen från anslutande tomter. 

 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Ur bullersynpunkt kan ny bebyggelse inte placeras närmre än 18 meter från 

Frösövägens mitt, vilket i plankartan regleras genom prickmark, dvs. mark 

som inte får bebyggas.  

 

Ny bebyggelse föreslås placeras som närmst 10 meter från fastighetsgräns i 

öster, dvs. gräns mot Framnäs 6. Avståndet bedöms vara tillräckligt för att 

olägenhet så som skuggning och insyn ska kunna förebyggas. Avståndet har 

utökats sedan samrådsskedet och en ny illustrationskarta har tagits fram för 

att tydligare visualisera planförslagets avsikter. Den nya bebyggelsen 

bedöms inte orsaka någon form av skuggning på nedanför liggande 
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bebyggelse, vilket redovisas i den sol- och skuggstudie som genomförts (se 

planbeskrivningen, s. 10–11).  

 

S1. BH 

Föreslagen höjd kommer förstöra utsikten mot Storsjön. 

 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Se samhällsbyggnads svar till Jamtli ovan, s. 7. 

 

S2. PJ, BJ 

Husen bör ej överstiga två våningar plus suterrängplan, likt husen inom 

Framnäs 14. Detta för att inte påverka utsikten negativt och vara så 

iögonfallande höga mot övrig bebyggelse. Lägenheterna bör vara stora för 

att fylla barnfamiljers behov och för att undvika att det blir allt för många 

hushåll. Staket bör sättas upp mot Framnäs 1 allé för att undvika att 

personer genar över angränsande fastighet. 

 

Samhällsbyggnads kommentar: 

För svar angående nockhöjder, se samhällsbyggnads svar till Jamtli, s. 7. 

 

Detaljplanen reglerar inte lägenhetsstorlekar i annat fall än om det behövs 

för att klara riktvärdena för buller, vilket i aktuellt fall inte är nödvändigt. 

Avsikten är dock att ny bebyggelse ska erbjuda en variation av 

lägenhetsstorlekar.  

 

Synpunkter om staket vidarebefordras till fastighetsägaren, men regleras 

inte i detaljplanen.  

 

S3. JER, ER 

Vi är inte negativa till förändringen i sig, men anser att skalan är fel för 

området. Redan exploateringen av Framnäs 14 är för omfattande för hur den 

ursprungliga villastaden var tänkt. Siktlinjen på +319 meter bör hållas, dvs. 

ny bebyggelse bör endast tillåtas ha två våningar, vilket även bör gälla det 

nedre huset. Detta med hänsyn till att husen är sidoförskjutna, varpå 

siktlinjerna mot Storsjön begränsas.  

 

Samhällsbyggnads kommentar: 

För svar angående nockhöjder, se samhällsbyggnads svar till Jamtli, s. 7. 

 

Prickmark, dvs. mark som inte får bebyggas, har utökats i planområdets 

södra del, vilket medför att siktlinjerna kan bevaras. Prickmarken 

säkerställer även att möjligheten att förskjuta byggnaderna minskar.  

 

S4. KFL, FL 

Ny bebyggelse bör anpassas till omgivningen för att smälta in bättre och 

inte försämra utsikten. Förslaget med tre våningar plus suterräng är betydligt 

högre än övrig bebyggelse på kringliggande fastigheter. Byggnadshöjden är 

ca 10 meter högre än Framnäs 1, vilket medför insyn och försämrad trivsel. 
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Storleken på lägenheterna bör vara varierande för att undvika för många 

hyresgäster på liten yta.  

 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Då fastigheten sluttar är det oundvikligt att ny bebyggelse blir högre än 

nedanför liggande bebyggelse. I detta läge har höjderna inte bedömts utgöra 

sådan olägenhet för omgivande fastigheter att det anses olämpligt att bygga 

tre våningar plus suterräng. En sol- och skuggstudie har genomförts och 

redovisas i planbeskrivningen, s. 10–11.  

 

Se även samhällsbyggnads svar till Jamtli, s. 7. 

 

Detaljplanen reglerar inte lägenhetsstorlekar i annat fall än om det behövs 

för att klara riktvärdena för buller, vilket i aktuellt fall inte är nödvändigt. 

Avsikten är dock att ny bebyggelse ska erbjuda en variation av 

lägenhetsstorlekar.  

 

S5. PW, ACW 

Vi är inte negativa till förändringen i sig, men anser att skalan är fel för 

området. Redan exploateringen av Framnäs 14 är för omfattande för hur den 

ursprungliga villastaden var tänkt. Siktlinjen på +319 meter bör hållas, dvs. 

ny bebyggelse bör endast tillåtas ha två våningar, vilket även bör gälla det 

nedre huset. Detta med hänsyn till att husen är sidoförskjutna, varpå 

siktlinjerna mot Storsjön begränsas.  

 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Se samhällsbyggnads svar till Jamtli, s. 7, samt S3, s. 9. 

 

S6. LS 

Ny bebyggelse blir högre än angränsande bebyggelse utmed Frösövägen, 

vilket medför att det sticker ut och inte passar in. Husen bör placeras 

parallellt för att bibehålla så mycket som möjligt av siktlinjerna mot 

Storsjön. 

 

Ny bebyggelse bör flyttas österut för att minska bullerpåverkan från 

Frösövägen och för att inte sticka upp lika mycket i förhållande till 

angränsande hus. 

 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Se samhällsbyggnads svar till S3, s. 9, angående siktlinjer. 

 

Ur bullersynpunkt kan ny bebyggelse inte placeras närmre än 18 meter från 

Frösövägens vägmitt, vilket i plankartan regleras genom prickmark, dvs. 

mark som inte får bebyggas.  

 

S7. PÖ 

Ny bebyggelse kommer bli 2–3 meter högre än nuvarande byggnad. Ser 

man till omgivande fastigheter kommer de nya byggnaderna bli betydligt 

högre, vilket inte passar in i området. Två våningar plus suterräng skulle 

passa bättre.  
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Samhällsbyggnads kommentar: 

Se samhällsbyggnads svar till Jamtli, s. 7. 

 

S8. BG, PG 

Den fördjupade översiktsplanen för Centrala Frösön (1998) bör vara 

vägledande vid detta ärende. Förtätning kan ske i måttlig skala, ny 

bebyggelse ska inte byggas högre än två våningar plus suterräng. Byggrätten 

ska anpassas till nuvarande byggrätt, dvs. cirka 2 m mot norr, 2,5 m mot 

söder och 1,5 m mot väster. Utblicken mot Storsjön – Östersund ska 

säkerställas varför den egenskapsgränsen mot hela den norra 

fastighetsgränsen bör justeras till 7,5 meter. Även egenskapsgräns längsmed 

fastighetsgränsen mot Framnäs 4 och 5 bör utökas från ca 3 till 5 meter. 

 

Träden bör behållas längs gatorna. Krav på plantering går att införa, vilket 

vore önskvärt. Illustrationskartan bör utvecklas med förslag på parkering, 

entréer, planteringar m.m.  

 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Planförslaget är förenligt med kommunens översiktsplan, Östersund 2040, 

som pekar ut området som förtätningsstråk. Samhällsbyggnad har gjort 

bedömningen att området tål en högre exploatering än i dagsläget. Under 

samrådsmötet inkom ett flertal synpunkter beträffande siktlinjerna och 

planförslaget har därför reviderats genom utökad prickmark längs 

fastighetens södra och östra gräns. Därtill har byggnadsarean minskats och 

en sol- och skuggstudie genomförts. Den senare ger inga indikationer på att 

föreslagen bebyggelse skulle orsaka olägenhet för omgivande fastigheter i 

form av skuggning. 

 

Sedan samråd har även en ny illustrationskarta tagits fram.  

 

Detaljplanen ställer inga krav på plantering av träd, däremot anges att enbart 

50 % av markytan inom användningsområdet får hårdgöras.   

 

S9. TS 

Olägenhet – skuggning, in-/utblickar 

Vi anser inte att hänsyn tas till den olägenhet en förtätning får för Framnäs 4 

gällande skuggning och in-/utblickar. Föreslagen bebyggelse kommer bli en 

våning högre än befintligt hus. Våra utblickar mot de centrala delarna av 

Östersund och Storsjön kommer helt försvinna. 

 

Infart 

Det är otydligt vad som gäller avseende infartsvägen då det stor olika i de 

olika dokumenten. Vi känner oss oroliga över den ökade trafiken när antal 

boende troligen fördubblas. Olägenhet som buller och damm från grusvägen 

kan påverka oss som har uteplats som vetter mot tillfartsvägen. På vintrarna 

har bilar, pga. bristande snöröjning och sandning, kanat av vägen in i vårt 

staket och vår tomt. Vi ser därför helst att infart sker från Framnäs 1. 

 

Parkering 
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Var boendeparkering ska ske anges inte. Hur kommer det att påverka oss? 

 

Avfallshantering 

Var sopkärl ska placeras anges inte. Under flera år har sopkärlen stått utmed 

Frösövägen, vilket medfört ett skräpigt intryck och, på somrarna, lukt. Med 

fler boende kommer sophanteringen att öka. Hur och var planeras sopkärl att 

finnas och hur påverkar det oss? 

 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Olägenhet – skuggning, in-/utblickar 

Ny bebyggelse föreslås placeras som närmst 8,5 meter från fastighetsgräns 

mot Framnäs 4, vilket bedöms vara tillräckligt för att undvika olägenhet 

som exempelvis skuggning, se gärna den sol- och skuggstudie som 

genomförts sedan samråd, s. 10 i planbeskrivningen. Utblickarna mot 

centrala Östersund kan delvis komma att påverkas, men då främst från 

Frösövägen.   

 

Infart 

Det stämmer att uppgifterna om infart skiljer sig åt i dokumenten 

Undersökning av betydande miljöpåverkan respektive Planbeskrivning. 

Detta beror på att undersökningen genomförs i ett väldigt tidigt skede, innan 

förslaget hunnit bearbetas. Se gärna illustrationskartan för förslag på 

utformning av infart med mera. 

 

Parkering 

Exakt hur boendeparkeringen kommer att lösas besvaras inte i detaljplanen, 

utan är en fråga för det efterföljande bygglovsskedet. Detaljplanens uppgift 

är dock att säkerställa att det är möjligt att lösa, samt att ge förslag på hur. 

Sedan samrådet har planen uppdaterats avseende detta, se planbeskrivning 

samt illustrationskarta. Förslaget innebär att boendeparkering huvudsakligen 

föreslås som markparkering. 

 

Avfallshantering 

Planbeskrivningen har sedan samråd kompletterats avseende 

avfallshantering. Ett miljöhus föreslås placeras utmed Frösövägen, i 

fastighetens nordvästra del. Sophämtning kommer således att ske direkt från 

Frösövägen och bedöms inte påverka närliggande fastigheter.  

 

S10. AA 

Är inte negativ till att befintligt hus rivs eller att man bygger nytt, men 

föreslagen bebyggelse kommer att upplevas som väldigt hög i förhållande 

till omgivningen. Utsikten mot Storsjön är unik och borde tas tillvara. 

Placeringen av husen bör beaktas för att siktlinjerna inte ska försvinna.  

 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Se samhällsbyggnads svar till Jamtli, s.7, samt S3, s. 8.   
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Inkomna synpunkter under öppet hus, 24 november 2021 

Byggnadshöjd 

Behåll två plan plus suterräng, det passar bättre in i omgivningarna. 

Nuvarande förslag blir för högt och skymmer utsikten. 

 

Skala 

Omfattningen av bebyggelsen är för stor och påverkar utsikten negativt. 

Skalan innebär att ny bebyggelse kommer att upplevas som en mur mot 

nedan liggande fastigheter. 

 

Parkering 

Hur ska parkeringen lösas när man också ska få till en grön utemiljö? Antal 

parkeringsplatser redovisas inte i planbeskrivningen. 

 

Vegetation 

Det behövs mer, inte mindre, grönska i området. Bygg inte bort det och fäll 

inte fler träd. 

 

Placering 

Ny bebyggelse hamnar för tätt inpå nedan liggande fastigheter och kommer 

därför upplevas som väldigt höga och stora. Förskjutningen medför också 

att siktlinjerna mot Storsjön försvinner. 

 

Terränganpassning 

Titta mer på omgivande fastigheters disponering för bättre 

terränganpassning. 

 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Byggnadshöjd och skala 

För det aktuella området har kommunen gjort bedömningen att 

bebyggelsens utbredning är av större vikt för bevarandet av siktlinjer än 

nockhöjderna. Planförslaget har därför reviderats sedan samråd. Avstånd 

mellan byggrätt och fastighetsgräns har utökats i söder och öster och 

byggnadsarean har minskats från drygt 550 kvm till 500 kvm.  

 

Parkering 

Sedan samrådet har planbeskrivningen kompletterats med en tydligare 

beskrivning av hur parkering avses lösas, detta framgår även i den nya 

illustrationskartan samt i planbeskrivningen 

 

Vegetation 

Detaljplanen reglerar att endast 50 % av markytan får hårdgöras, men 

reglerar inte att eller var träd ska finnas.   

 

Placering 

För att bevara siktlinjerna har prickmarken i fastighetens södra del utökats 

till 8,5 meter. Inom denna del får ingen bebyggelse uppföras. Avstånd mot 

närliggande fastigheter bedöms vara tillräckligt för att undvika olägenheter 

som skuggning och insyn.  
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Terränganpassning 

Planområdet består av sluttande terräng, varför suterränghus bedöms vara 

lämpligt. Sedan samråd har nya skisser tagits fram, dessa finns att titta på i 

planbeskrivningen. En ny illustrationskarta har också tagits fram, vilken på 

ett tydligare sätt visar hur området är tänkt att utformas. Viss utfyllnad och 

schaktning kommer krävas för att säkerställa att området blir tillgängligt för 

såväl boende som för eventuell räddningstjänst. Detaljplanen reglerar att 

mark ska ansluta väl till gata och angränsande tomter.   

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Vid framtagandet av denna samrådsredogörelse har tjänstemän från 

planavdelningen på samhällsbyggnadsförvaltningen deltagit.  

 

 

 

Östersund den 14 september 2022 

 

 

 

Maria Boberg Andrea Eriksson 

Stadsarkitekt Planarkitekt 



1 (1)

Samrådsyttrande
 
Datum Diarienummer
2021-12-07
 

402-9490-21
 

Samhällsenheten

Östersunds kommun
samhallsbyggnad@ostersund.se 

 

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Samråd om förslag till detaljplan för Framnäs 3 i 
Östersunds kommun
Ärendebeskrivning 

Länsstyrelsen har fått planhandlingar för samråd. Detaljplanen handläggs med 
standardförfarande enligt bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
Syftet med detaljplanen är att utöka byggrätten för att möjliggöra uppförande av två 
flerbostadshus inom fastigheten Framnäs 3. 

Synpunkter enligt Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer 
att prövas. 

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

Dagvattenhantering
Länsstyrelsen ser positivt på att en dagvattenutredning tas fram i samband med 
planen, då den innebär ytterligare hårdgjorda ytor i ett tätbebyggt område. För att 
kunna bedöma planens påverkan på möjligheterna att uppnå miljökvalitetsnormer 
för vatten i recipient Storsjön bör minst de ämnen som har ej god eller måttlig status 
ingå i utredningen. Länsstyrelsen ser gärna att kommunen också för ett resonemang 
kring händelse av ett extremregn inom planområdet, vilka konsekvenser ett sådant 
skulle kunna få på vägar, bostäder med mera i omgivningen och var regnet ska 
infiltreras. Hänsyn bör tas till eventuella källarplan på befintliga och planerade hus.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av samhällsplanerare  med samhällsplanerare 

 som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.



 Datum:  2021-12-05 

 Dnr:  2021-002362 

Jämtlands Räddningstjänstförbund, Box 71, 831 21 Östersund 

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund 

Tel: 063-14 80 00 

www.rtjamtland.se 

sid 1 (1) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Yttrande 
 

Räddningstjänsten har tagit del av er remiss angående Detaljplan för Framnäs 3, 

Flerbostadshus, era dnr MSN 23-2021, ByggR: P 2021-02. 

 

Räddningstjänsten har inget att erinra inför planförslaget men observera gällande den 

tillkommande östra byggnaden att utrymning med hjälp av räddningstjänstens bärbara stegar 

bara är möjlig om det vertikala avståndet mellan marken och fönstrets underkant inte 

överstiger 11 meter. De bärbara stegarna ska inte heller behöva transporteras över kraftigt 

lutande underlag och behov finns av hårdgjord yta för uppställningsplatser. Detta kan dock 

lösas i byggskedet (exempelvis med enbart genomgående lägenheter som utryms via fönster 

på fasaden som vetter mot Frösövägen).  

 

Med vänlig hälsning 

 



 
Lantmäterimyndigheten 1(2) 
Östersunds kommun 
 

 
 

 

 

 

Yttrande i Samråd om detaljplan för Framnäs 3 

Datum:  2021-12-06 Dnr MSN:  23-2021 

Skede:  Samråd Dnr: ByggR:  P 2021-02 

 

Vid genomgång av planförslagets handlingar har följande noterats: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras 

Gränser 

I planbestämmelserna redovisas planområdesgränsen som ett tjockt heldraget svart streck, se 

figur 1 nedan. I plankartan däremot redovisas den av Boverket rekommenderade gränsen enligt 

bild 2. Ändra i planbestämmelserna så att samma typ av gräns redovisas här som i plankartan. 

 
Figur 1: Redovisad gräns i planbestämmelserna. 

 
Figur 2: Rekommenderad gräns enligt Boverket och den som redovisas i plankartan. 

I planbestämmelserna redovisas också en kombinerad egenskaps- och administrativ gräns. 

Någon sådan finns inte i plankartan. Däremot finns en administrativ gräns i plankartan, men 

denna saknas då i planbeskrivningen i stället. Byt ut planbeskrivningens kombinerade 

administrativa- och egenskapsgräns mot en vanlig administrativ gräns. 

Fastighetsrättsliga konsekvenser 

Del av Framnäs 3 planläggs för allmän plats med kommunalt huvudmannaskap. Detta får 

konsekvenser som måste redogöras i planbeskrivningen så att det blir tydligt för 

fastighetsägaren vilka följder detta får för dennes fastighet. Det finns inte någon beskrivning om 

den rätt (enligt 6 kap. 13 § PBL) eller skyldighet på fastighetsägarens begäran (enligt 14 kap. 14 

§ PBL) som kommunen har att lösa in de allmänna platserna med kommunalt huvudmannaskap 

utan stöd av överenskommelse.  

Eller finns det något slags avtal med exploatören där detta redan är avtalat? Detta bör i så fall 

redogöras. Mark som innehåller allmän plats bör inte ligga i samma fastighet som kvartersmark 

ur ett fastighetsrättsligt perspektiv. Detta eftersom det är olika ändamål för marken, enskilt 

respektive allmänt ändamål. Vad ska i så fall ske med marken, ska den styckas av eller kanske 

överföras genom fastighetsreglering till kommunens angränsande gatufastighet, Östersund 

Frösö 4:56? En tydligare redogörelse av detta efterfrågas. 

Exploateringsavtal 

I planbeskrivningen anges flertalet gånger ett planavtal som upprättats mellan exploatören och 

kommunen. Inget anges dock om ett exploateringsavtal ska, eller har, upprättats. 

 Östersunds kommun 

 samhallsbyggnad@ostersund.se 
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Enligt 5 kap. 13 § 3 st. PBL ska kommunen, om avsikten är att ingå exploateringsavtal, redan i 

samrådsskedet redovisa avtalens huvudsakliga innehåll liksom konsekvenserna av att planen 

helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal i planbeskrivningen. 

När redovisning av innehållet i ett kommande exploateringsavtal saknas i planbeskrivningen 

innebär det:  

• att det inte finns någon möjlighet för Lantmäterimyndigheten att utföra sin lagstadgade uppgift 

att i samrådsskedet lämna råd i de fall avtalsinnehållet förefaller strida mot reglerna i 6 kap. 40-

42 §§ PBL. 

• att de som är berörda av planen inte har någon möjlighet att överblicka de konsekvenser som 

det tänkta avtalsinnehållet kommer att få bl.a. vid genomförandet av detaljplanen. 

Delar av planen som bör förbättras 

Fastighetsrättsliga konsekvenser inom kvartersmark 

Planförslaget öppnar även möjligheter till att ändra fastighetsindelningen inom kvartersmarken. 

Exempelvis skulle en ny fastighet kunna bildas genom avstyckning. Kommunen bör redogöra 

tydligare i detta avsnitt vad intentionen med planen är gällande fastighetsindelningen. Är syftet 

att det ska styckas av, bör alla förutsättningar för detta redogöras och vem som bekostar 

åtgärderna. Hur bör väg och parkering hanteras inom planområdet i så fall? Behövs servitut eller 

ska en gemensamhetsanläggning bildas? Vilka kostnader innebär detta för exploatören och vem 

ansöker om åtgärderna? 

Vill kommunen däremot begränsa möjligheterna till ändring av fastighetsindelningen bör detta 

redogöras i stället och planbestämmelser som motverkar detta bör då införas. Vill kommunen 

däremot lämna möjligheten öppen för fastighetsägaren att själv avgöra lämpliga åtgärder, bör 

det också redogöras i planbeskrivningen. 

 

För Lantmäterimyndigheten i Östersunds Kommun 

 

 

Östersunds kommun / Staaren tjïelte 

Lantmäterimyndigheten 

Postadress: Östersunds kommun, 831 82 Östersund 

Besöksadress: Rådhusgatan 56, Östersund / Staare 

 

Kundcenter: 063-14 30 00 



 

Sida 
1(3) 

DELEGATIONSBESLUT 
Tekniska nämnden 
 
Datum 
2021-12-08 

Referens 
TN 00002-2021 
DokID 5808

Yttrande över detaljplaner - 2021 Avfall VA  

Handläggare  
 

Delegat 
Ansvarig handläggare enligt punkt SA 1 i tekniska nämndens delegationsbestämmelser 
fastställda 2020-02-26 

Beslut 
Synpunkter VA, kontaktperson   

Vatten och avlopp försörjer fastigheterna från var sitt håll. Styckningslottens 
anslutningspunkt för avlopp kommer bli i u-området över fastigheten. Anslutningspunkt för 
vatten kommer bli i änden av blivande servitut för infart, sannolikt närmast Frösövägen. 

 

Synpunkter Tekniska anläggningar och ledningar, sida 17. Kontaktperson  
 

Teknisk förvaltning är huvudman för allmänna vatten-, spillvatten- och avloppsledningar 
samt dagvattenledningar. 
 
Föreslås ändra med: 
 
Teknisk förvaltning är huvudman för allmänna dricksvatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar. 

Synpunkter Avfall Återvinning. Kontaktperson  
Då huset är ett flerfamiljshus behövs avfallsutrymme/anordning samt även plats för 
förpackningar, returpapper och farligt avfall se BBR 3:422 Avfallsutrymmen och 
avfallsanordningar 

I eller i anslutning till en byggnad ska det finnas utrymmen eller anordningar för 
hantering av avfall som kan nyttjas av alla brukare av byggnaden. För småhus får lösa 
avfallsbehållare användas. Utrymmena ska utformas och dimensioneras så att de, utöver 
vad som anges i avsnitt 3:42, möjliggör återvinning av avfallet. 

Något avfallsutrymme/anordning finns inte med på illustrationskartan eller angivet i 
planbeskrivningen, detta bör åtgärdas till granskningsskedet (vilket jag på formuleringen 
under avfall i planbeskrivningen antar att ni planerar att göra). 
 



 

 

Datum 
2021-11-29 

Referens 
TN 00002-2021 

Sida 
2(3) 

Lämplig placering för avfallsutrymme/anordning är inom 10 meter från Frösövägen 
alternativt att man ger möjlighet för sopbilen att åka in på fastigheten (ska dock kunna 
ske utan backning). Minimikravet på ett avfallsutrymme är tak och helst även väggar 
alternativt krantömda behållare (räknas som anordning). 
 
Invändig takhöjd vid byggande av avfallsutrymme är minst 2,1 meter om man ska gå in i 
det, sopskåp kan vara lägre. Jag utgår från att ni har kollat att en nockhöjd på 4 meter 
med takvinkeln på minst 20 grader klarar det. Vi utgår även från att ytan kommer att 
jämnas till på ett sådant sätt att lutningen inte överskrider 1/8 vid vägen där kärl ska dras 
(ser ut att vara rätt många höjdkurvor idag ser dock inte vad det är för avstånd mellan 
dem). Det bör inför framtagandet av planen tas fram förutsättningar för att få till en bra 
avfallshantering där ett förslag på lösning tas med på illustrationskartan. Så behöver man 
i bygglovsskedet enbart korrigera dimensionering mot antalet lägenheter. 
 
En formulering liknande denna skulle kunna fungera i planbeskrivningen (Kommer från 
detaljplanen för skjutbanan 1 med lite modifiering): 

Avfall  

Avfallsutrymme/anordning (krantömda behållare) kan ordnas i anslutning Frösövägen. 
Utrymmen för avfallshantering bör anordnas gemensamt för de två flerbostadshusen. 
Avfallsutrymmet ska dimensioneras för åtminstone sortering av matavfall, restavfall, 
pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, glasförpackningar 
(färgat/ofärgat), returpapper samt farligt avfall. Det bör även finnas en plats för återbruk. 
Utrymmen och anordningar för avfallshantering ska vara tillgänglighetsanpassade och 
utformas så att kraven på god arbetsmiljö för avfallshämtaren uppfylls. Dragväg från 
avfallsutrymme till sopbil får enligt § 16 i Lokala föreskrifter om avfall inte överstiga 10 
meter. Angöring för sopbilen behöver kunna ske längs gatan, utan backning alternativt 
genom att köra in och ut (utan backning). Det kan bli nödvändigt att skylta upp med 
lastzon/parkeringsförbud i anslutning till avfallsutrymmet.  
 
Om sökande har funderingar på hur de ska lösa avfallsfrågan får de gärna kontakta Hans 
Karlsson på Avfall Återvinning. 

Underlag för beslut 
• Samrådshandlingar gällande detaljplan för Framnäs 3 



 

 

Datum 
2021-11-29 

Referens 
TN 00002-2021 

Sida 
3(3) 

Bakgrund 
Teknisk förvaltning, Avfall VA, Strategi, mottog 2021-11-17 underrättelse om samråd 
gällande detaljplan för Framnäs 3. Samhällsbyggnad, Plan & Bygg vill ha svar senast 
2021-12-08. 
 

Underskrift 

 
 

Beslutet skickas till 
• samhallsbyggnad@ostersund.se 

Beslutskopia skickad 
Kan skrivas direkt på originalet 

Kopia expedierad av: 

Datum: 

 



  Dnr 100-2021-F8AHC 

 

 

  Östersunds kommun 

 Samhällsbyggnad 

 Plan & Bygg 

 831 82 Östersund 

   

 samhallsbyggnad@ostersund.se 

 

            

  

 Östersund 2021-12-08 

 

 

Samråd detaljplan för Framnäs 3, flerbostadshus, Frösö socken, Östersunds 

kommun (ert Dnr MSN 23-2021, ByggR P 2021-02). 

 

Jamtli har givits möjlighet att lämna yttrande om rubricerat ärende. 

 

Ur kulturhistorisk synvinkel har Jamtli inget att erinra mot förtätningen. Däremot skulle 

det vara bra om de planerade byggnaderna inte byggdes högre än övriga byggnader i 

kvarteret, för att på så sätt bibehålla den enhetliga karaktär kvarteret har med sina 

tvåvåningshus, trots dessas olika tillkomstår och arkitektoniska uttryck. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

JAMTLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Från: admin.planochbygg
Till: Maria Boberg; Andrea Eriksson
Ärende: VB: Underrättelse om samråd - detaljplan för Framnäs 3, flerbostadshus
Datum: den 7 december 2021 16:06:32
Bilagor: image001.png

image002.png

Från:  
Skickat: den 7 december 2021 12:54
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: VB: Underrättelse om samråd - detaljplan för Framnäs 3, flerbostadshus

Hej,
Swedavia Åre Östersund Airport har inget att erinra till detaljplanen så länge byggnaderna inte
avviker höjdmässigt från redovisad plan. Vi vill även säkerställa att det ur bullersynpunkt tas i
beaktande att det aktuella området ligger rakt under inflygning till Åre Östersund Airport. Detta
gör att flygplansbuller är oundvikligt och att erforderliga bullerreducerande åtgärder bör vidtas
vid nybyggnation.

Vänligen,

Swedavia AB
Åre Östersund Airport
832 96 Frösön
Tel växel: 010-109 56 00  Fax: 010-109 56 09
www.ostersundairport se

Tänk på miljön innan du skriver ut detta e-postmeddelande.





Styrelsens säte 
Solna 

Org nr  
556711-5695 

postnord.se 

Till  
Östersunds kommun 
Samhällsbyggnad 
831 82  ÖSTERSUND 

PostNord Sverige AB 
SE-105 00 Stockholm 

Postutdelning för Framnäs 3, i Östersunds kommun 
ÄrendeNr: MSN 23-2021 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta 
emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation 
eller förändring av befintlig detaljplan. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 

Solna, 2021-11-26 

Sändlista 



Brf Sextetten



S1. BH



Från: admin.planochbygg
Till: Andrea Eriksson; Maria Boberg
Ärende: VB: Samråd
Datum: den 29 november 2021 08:05:37

Från: 
Skickat: den 27 november 2021 09:00
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Samråd

Dnr P 2021-000002   Dnr MSN 23-2021

Hej!
Det behövs ta mera hänsyn till omgivningen när det skall byggas nytt.
Vi anser att husen ej bör vara mer än 2 vån. + souterängplan 
liknade husen på Framnäs 14. Detta för att de inte ska störa eventuell
utsikt samt vara så iögonfallande höga mot övriga bebyggelse i
området. Även hänsyn mot redan boende bör iakttas i området.
Fastighetsägarens tanke med många smålägenheter med närhet till
förskola och skola känns inte heller genomtänkt då barn familjer
behöver större lägenheter. Detta är ett lugnt område så det är 
bättre med större lägenheter. Då vi under åren har haft problem
med personer som genat över våran mark som orsakat obehag för våra
hyresgäster anser vi att ett staket bör sättas så denna olägenhet inte
uppkommer igen. Staket bör sättas upp mot Framnäs 1 allé.

Mvh: 

S2. PJ, BJ



S3. JER, ER

ANDERI4
Anteckning
Accepted angett av ANDERI4

ANDERI4
Anteckning
Completed angett av ANDERI4





Framnäs 3, DNR MSN 23-2021, Dnr ByggR: P 2021-02 

Synpunkter / anmärkningar på planförslag:  

I området kring Framnäs 3 är bebyggelsen mindre flerfamiljshus och villor vilket den planerad 
nybyggnationen på Framnäs 3 bör anpassas till, detta för att smälta in i omgivningen och att inte 
försämra utsikten samt trivseln för närliggande fastigheter. 

Nuvarande förslag innefattar tre våningar samt suterräng, byggnadshöjden är betydligt högre än 
övriga kringliggande fastigheter. Vi kräver att den planerade nyproduktionen anpassas till suterräng 
med två våningar och önskar att lägenheterna har en varierande storlek, för att inte få för många 
hyresgäster på en liten yta. 

Framnäs 3 Nuvarande förslag har byggnadshöjd ca 10 meter högre än Framnäs 1, d vs direkt 
närliggande fastighet, detta ställer vi oss frågande till.  Insynen från det helt nya flerfamiljshuset in i 
fastighet Framnäs 1 blir påtaglig och därmed försämrar trivseln avsevärt. 

Vi anser att planförslaget ska arbetas om till två våningar med suterräng för att passa in i 
omgivningen på Frösön. 

2021-12-01 

S4. KFL, FL

ANDERI4
Anteckning
Completed angett av ANDERI4



S5. PW, ACW





Från: admin.planochbygg
Till: Andrea Eriksson; Maria Boberg
Ärende: VB: Samråd detaljplan för Framnäs 3, dnr MSN 23-2021
Datum: den 9 december 2021 09:10:52

Från: 
Skickat: den 8 december 2021 22:07
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Samråd detaljplan för Framnäs 3, dnr MSN 23-2021

Hej!

Jag lämnar följande synpunkter på planförslaget för Framnäs 3:

Huset närmast Frösövägen blir högre än angränsande hus efter Frösövägen vilket gör att
de sticker ut och inte passar in.
Husen bör placeras parallellt och inte förskjuten för att behålla så mycket som möjligt av
siktlinjen mot sjön och mot staden sett från Frösövägen.
Föreslår att husen flyttas österut för att minska bullerpåverkan från Frösövägen och för att
inte övre huset ska sticka upp lika mycket i förhållande till angränsande hus.

Mvh

S6. LS



Från: admin.planochbygg
Till: Andrea Eriksson; Maria Boberg
Ärende: VB: Kommentar till detaljplan Framnäs 3
Datum: den 9 december 2021 09:11:53

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: 
Skickat: den 8 december 2021 23:28
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Kommentar till detaljplan Framnäs 3

Hej,

Jag har tagit del av detaljplanen för Framnäs 3, Flerbostadshus och har synpunkter framför allt gällande
höjden/antal våningar på den tänkta fastigheten.

Det som presenteras är två fastigheter om högst tre våningar plus suterrängplan.
Vid det informationsmöte som ägde rum 2021-11-24 framkom att fastigheterna kommer att bli ca 2-3 meter
högre än nuvarande byggnad.

Ser man till omkringliggande fastigheter som består av både flerfamiljshus och villor så kommer de nya
fastigheterna att bli betydligt högre vilket jag inte tycker passar in i nuvarande kvarter/område.

Om man väljer att bygga två våningar plus suterräng, kommer de nya fastigheterna att passa in betydligt bättre.

Med vänlig hälsning,

Skickat från min iPhone
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Än talas det om att befintlig infartsväg (mot Framnäs 4) ska användas än talas det om att 
befintlig infartsväg (mot Framnäs 1) och påverkan på allé, se nedan. 

Var ska tillfartsvägen vara? 

Vi som bor på den sida där tillfartsvägen hittills (Framnäs 4) varit känner oss oroliga för den 
ökade trafik som kommer att uppkomma när andelen boende troligen fördubblas.  

Det verkar inte ens nämnas det buller, damm från grusvägen och olägenhet detta kan komma 
att påföra oss som har uteplats som vetter mot tillfartsvägen. (En undran är även hur 
sophämtning kommer att ske, det är en smal väg.)     

På vintrarna har vårt staket och tomt påverkats av bilar som kanat av vägen och behövt hjälp 
av oss för att komma därifrån. Detta på grund av bristande snöröjning och sandning. Om 
trafiken ökar ser jag att det kommer att öka. 

Slutsats: Vi ser helst att tillfartsvägen sker mot Framnäs 1 eftersom det inte kommer att 
påverka fastighetsägaren på samma sätt. 

3. Boendeparkering utomhus anges inte. Det skrivs att boendeparkering för bil (och cykel) kan
ordnas i garage i suterrängplan. Ytterligare behov av bilplatser kan tillgodoses genom
markparkering. Parkering för rörelsehindrade ska ordnas inom 25 meter från alla entréer.

Det bedöms finnas goda möjligheter att lösa detta inom planområdet, men frågan behöver vidare 
utredas inför att planen skickas ut på granskning. 

Slutsats: Var planeras parkeringsplatser utomhus? Hur kommer det att påverka oss? 

4. Sopkärlens placering anges inte i underlaget. Under flera års tid har sopkärlen stått ut mot
Frösövägen. De har ofta varit överfulla, gett ett skräpigt intryck och på somrarna luktat.



Är tanken att dessa kommer att placeras i anslutning till cykelförråd som anges på 
översiktskartan? Om så är fallet innebär det förmodligen att sophämtningen behöver använda 
vägen som är väldigt smal. Kommer då vägen att breddas? Hur påverkar det oss? 

Vi är oroliga att sopkärlen kommer att placeras närmare vår tomtgräns. 

Slutsats: Sophantering kommer att ökas om en dubblering av boende kommer att 
göras. Hur och var planeras sopkärl att finnas?  



Från: admin.planochbygg
Till: Maria Boberg; Andrea Eriksson
Ärende: VB: Synpunkter Framnäs 3
Datum: den 8 december 2021 13:07:48

Från: 
Skickat: den 8 december 2021 12:57
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Synpunkter Framnäs 3

Hej!

Avsändare!

Vill lämna in lite synpunkter på det förslag som finns till ny detaljplan för fastigheten 
Framnäs 3 Frösön, Östersunds Kommun.

Är inte negativ till att befintligt hus görs om eller rivs och bygger nytt.
Min åsikt är dock att det förslag som finns framtagit idag blir alldeles för högt.
Förslaget idag som jag förstår det och vad som framgick på samrådet va 3 våningar och det 
kommer att upplevas väldigt högt med tanke på hur det i övrigt ser ut i grannskapet. 
Frösön överlag tycker jag har byggt så att kanske inte alla men många har utsikt mot vår 
vackra storsjön.
Anser att denna utsikt är lite unik och borde tas vara på.
Anser att denna fasighet borde anpassas mer till hur omgivningen ser ut och tänka 2 
våningar ej 3.

Även sidoförskjutningen bör tas i beakt.
Idag så har många fastigheter utsikt mellan husen vilket oxå är speciellt för Frösön.

Är kanske inte världens bästa på att formulera mig men hoppas ni förstod min åsikt?

Bara att höra av sig vid ev frågor!
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Synpunkter från Öppet hus, detaljplan för Framnäs 3 
24 november 2021 

Byggnadshöjd 
• Behåll två plan plus suterräng, passar bättre in i omgivningarna
• Det blir för högt och skymmer utsikten

Skala 
• Skymmer de siktlinjer som finns, utsikten går förlorad
• Kommer upplevas som en mur mot nedanför liggande fastigheter

Parkering 
• Hur ska det lösas när man också ska få till en grön utemiljö?
• Redovisas inte exakt antal i planbeskrivningen

Vegetation 
• Behövs mer grönska i området, bygg inte bort det
• Ta inte ner fler träd

Placering 
• Ny bebyggelse kommer för nära inpå nedanför liggande fastigheter, kommer upplevas som

väldigt höga och stora

Terränganpassning 
• Titta mer på omgivande fastigheters disponering
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