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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 
uppföra 6 nya bostadstomter i anslutning till golfbanan på Frösön. 
Utformningen ska ske med stor hänsyn till platsens unika kulturmiljö, och 
anpassas till naturvärden kopplat till den närliggande jordbruksmarken. 
 

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

Lista över de som har lämnat synpunkter 
 

Inkomna yttranden Datum Synpunkt 

Statliga och regionala myndigheter 
och organisationer 

  

Länsstyrelsen  2022-09-02 Naturvärden, 
fornlämningar. 

Jamtli 2022-07-13 Ingen erinran. 
Postnord 2022-08-02 Placering av postlådor. 
Skanova 2022-07-14 Ingen erinran. 
Räddningstjänsten Jämtland 2022-07-26 Saknar information om 

hämtning av 
släckvatten. 

Kommunala förvaltningar och bolag  
 

Avfall/VA 2022-07-20 Utformning av väg och 
uppställningsplats för 
sophämtning. 
 

Övriga organisationer och företag  
  

Risevägens Samfällighetsförening 2022-08-14 Ingen genomfart från 
området får ske över 
Risevägen. 

Privatpersoner, bedömda sakägare  
  

S1. INM 
 

2022-08-11 Fel angivna avstånd till 
närmsta busshållplats. 
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S2. CO 2022-08-14 Risk för att dagvatten 
från kommande 
bebyggelse rinner in på 
intilliggande fastighet. 

S3. KO, MO 2022-08-14 Området bör inte 
bebyggas med hänsyn 
till kulturmiljö, 
riksintressen och 
översiktsplan. 

 
 

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 kompletteras med prickmark mot allmän plats (natur) 
- Plankartan kompletteras med varsamhetsbestämmelse gällande 

fornlämning. 
 

- Planbeskrivningen kompletteras gällande: 
- Dispensansökan för skyddade arter. 
- Eventuella halter av metaller i marken. 
- Redovisning av brandposter i närområdet. 
- Dagvatten. 
- Infart till området. 
- Avfall 
 

Synpunkter som inte har blivit tillgodosedda  
Följande synpunkter under samrådet har inte blivit tillgodosedda: 

- Området bör inte bebyggas, bland annat med anledning av platsens 
kulturmiljö. 

 

SÅ HAR SAMRÅDET GÅTT TILL 
Detaljplanen har varit tillgänglig för synpunkter under tiden 4 juli till 15 
augusti 2022. 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 
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• Geoteknisk utredning 
• Naturvärdesinventering 

 
 

SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDET 
De huvudsakliga synpunkterna i yttrandena handlade om fornlämningar, 
trafik, kulturmiljö och dagvatten.  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 
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. 
 
Naturvärden 
I samband med naturvärdesinventeringen påträffades blåsippa och gullviva. 
Ett av fynden ligger enligt samrådshandlingarna inom den yta som ska 
bebyggas. Kommunen har inte angett hur artskyddet ska hanteras och enligt 
länsstyrelsen bör kommunen förtydliga om dispens kommer att sökas. 
 
Fornlämningar 
Planområdet ligger i en del av Frösön där det finns en stor risk för att rester 
av överplöjda gravhögar och boplatser kan finnas. Det kommer därför att 
krävas en arkeologisk utredning, i vilken man både undersöker arkivmaterial 
samt gör en utredning såväl med provschakt som inventering. 
 
Vad gäller den kända gravhögen L1947:4395 eller Frösö 52:1 så får ingen 
exploatering ske närmare än 20 m räknat från dess mittpunkt. 
 
Föroreningar 
Det finns inga kända förorenade objekt inom eller i direkt anslutning till det 
aktuella planområdet. Det kan dock finnas naturligt höga halter av metaller, 
exempelvis arsenik, i dessa områden. Blivande fastighetsägare bör låta 
analysera jord inom fastigheten om man till exempel avser att odla egna 
rotfrukter / grönsaker. 
 
Övrigt 
Kommunen anger att prickmark, det vill säga mark som inte får förses med 
byggnad, även finns vid områdets norra fastighetsgräns. Detta för att skydda 
trädridån som finns i gränsområdet mellan åkermarken i grannfastigheten 
Stocke 4:4 och planområdet. Av plankarta framgår att prickmark endast 
finns i anslutning till gatan och inte vid områdets norra fastighetsgräns. 
Plankartan borde därför ses över. 
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Samhällsbyggnads kommentar:  
Naturvärden 
Plankartan kompletteras med att en dispensansökan kommer lämnas in till 
länsstyrelsen i samband med detaljplanens granskningsskede. 
 
Fornlämningar 
Plankartan kompletteras med prickmark inom en radie av 20 meter från 
fornlämningens mittpunkt. Området förses även med 
varsamhetsbestämmelse k1, som tydliggör att området berörs av registrerade 
fornlämningar, och att vid mark- eller byggåtgärder krävs tillstånd från 
Länsstyrelsen 
 
Föroreningar 
Planbeskrivningen kompletteras under avsnitt ”Hälsa och säkerhet” gällande 
eventuellt höga halter av metaller i jorden. 
 
Övrigt 
Plankartan kompletteras med prickmark närmast naturmarken i områdets 
norra fastighetsgräns enligt planbeskrivningen. 
 

Jamtli 
Om inte tillkommande bebyggelse kommer synas i siktlinjen från 
Stockevägen ut mot Storsjön har Jamtli ur kulturhistorisk synvinkel inget att 
erinra. 

Samhällsbyggnads kommentar:  
Området kommer inte bli synligt från Stockevägen. 

Postnord 
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. 
 
Skanova 
Ingen erinran. 
 
Räddningstjänsten Jämtland 
Räddningstjänsten saknar information om var brandvatten förväntas hämtas. 
För kännedom är begreppet grupp 2-bebyggelse som nämns i planen inget vi 
använder. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Planbeskrivningen kompletteras gällande tillgång till brandposter i området. 
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Kommunala förvaltningar och bolag 
Avfall VA 
Avfall & Återvinning 
Väg för hämtning av avfall ska vara dimensionerad och i sådant skick att 
den är farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som 
normalt används i hämtningsområdet.  
Det innebär bland annat att transportväg ska vara tillräckligt bred och ha 
tillräckligt fri höjd längs hela sträckan för hämtningsfordonen. Träd och 
annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden. Vägens lutning får inte 
medföra risker för hämtningspersonalen eller andra personer som vistas i 
området. 
Det ska finnas tillräcklig plats för att vända. Backning ska undvikas. 
 
Sopbil och slamtömningsbil behöver en vändradie på 9m samt en hindersfri 
remsa på 1,5m för bilens överhäng. 
 
Transportväg ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna 
förekommer. Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan 
vägen vara smalare, men den ska vara minst 3,5 meter.  
 
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anordningen bör inte 
överstiga 10 meter och det får inte skilja mer än 6 höjdmeter mellan 
slamavskiljarens botten och uppställningsplats för slamtömningsfordon 
 
Från och med 2026 införs kvartersnära insamling av förpackningar. Detta 
bör tas i beaktande då det gäller dimensionering av yta för sopkärl. Detta 
innebär att förutom restavfall och matavfall, så skall även de vanligast 
förekommande förpackningsslagen hämtas vid respektive fastighet. 
 
Vatten & spillvatten 
Planområdet ligger utom Östersunds kommuns verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten. Delar av fastigheten Kungsgården 5:2 ligger dock 
inom kommunens verksamhetsområde, bland annat golfbanans klubbhus 
200 meter nordväst om planområdet. De nya fastigheterna kan ansluta sig 
till ledningsnätet som avtalskunder. 
 
Föreslås ändras med: 
 
Byggrätterna är utanför verksamhetsområdet så de nya fastigheterna får 
anslutas som avtalskunder och fastighetsägarna får ombesörja VA-
byggnation till närmaste allmänna VA-ledning. 
 

Tekniska anläggningar och ledningar  

Teknisk förvaltning är huvudman för allmänna vatten-, spillvatten- och 
avloppsledningar, dagvattenledningar samt anordnar vid behov brandposter 
i samråd med Jämtlands Räddningstjänstförbund. 
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Avfall VA ansvarar och bekostar utbyggnad av allmänt dricks- avlopps- och 
dagvattennät. Fastigheterna ska anslutas till verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Varje anslutning debiteras 
fastighetsägaren en anläggningsavgift (engångskostnad) samt en 
brukningsavgift (rörlig årskostnad). 
 
Jämtkraft AB ansvarar för allmänna el- och fjärrvärmeledningar.  
 
IP Only ansvarar för allmänna fiberoptiska ledningar.  
 
Investeringskostnaden för nya brandposter bekostas av exploatören.  
Kostnaderna regleras i avtal mellan exploatören och Teknisk förvaltning.  
Drift och underhållskostnaden belastar Teknisk förvaltning.  
 
Exploatören bekostar flytt av ledningar inom kvartersmark/planområdet. 
 
Föreslås att ändras med: 
 
Teknisk förvaltning är huvudman för allmänna dricksvatten-, spillvatten- 
och dagvattenledningar samt anordnar vid behov brandposter i samråd med 
Jämtlands Räddningstjänstförbund. 
 
Avfall VA ansvarar och bekostar utbyggnad av allmänt dricks- avlopps- och 
dagvattennät.  
 
Jämtkraft AB ansvarar för allmänna el- och fjärrvärmeledningar.  
 
IP Only ansvarar för allmänna fiberoptiska ledningar.  
 
Investeringskostnaden för nya brandposter bekostas av exploatören.  
Kostnaderna regleras i avtal mellan exploatören och Teknisk förvaltning.  
Drift och underhållskostnaden belastar Teknisk förvaltning.  
 
Exploatören bekostar flytt av ledningar inom kvartersmark/planområdet. 
 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Planbeskrivningen kompletteras under avsnittet ”Avfall”.  
 
Rubrikerna ”Vatten & spillvatten” och ”Tekniska anläggningar och 
ledningar” ändras enligt förslag. 
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Övriga organisationer, företag och privatpersoner 
 
Risevägens samfällighetsförening 
Ingen som helst motortrafik får genereras från eller via villabebyggelsen, 
in på eller över Risevägens samfällighet och dess ansvarsområde. Gäller 
all form av motortrafik, även moped och motorcykel etc.  
 
Fungerande fasta hinder bör sättas upp som effektivt förhindrar all typ av 
motortrafik enligt ovan att ta sig in på Risevägens samfällighets 
ansvarsområde samt att tydliga skyltar för detta sätts upp. Kostnader för 
detta skall ej belastas samfälligheten i någon form. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Planbeskrivningen förtydligar att all anslutning till de kommande 
bostäderna ska ske över fastigheten Kungsgården 5:2, och att ingen 
genomfart får ske över Risevägen.  
Privatperson I-NM 
Gator och Trafik, sid 11 ”De nya tomterna ansluts till den befintliga vägen 
som går genom fastigheten idag och som planläggs som allmän gata med 
enskilt huvudmannaskap. 
 
Busslinje 4 med god turtäthet angör vid Stockevägen cirka 750 meter 
nordväst om, och cirka 650 meter öster om planområdet.” 
 
Vidare under Placering, utformning och gestaltning, sid 7 ”Tillfart ska ske 
längs den befintliga vägen genom området”, vilket innebär att nämnda 650 
meter till busshållsplatsen öster om planområdet blir vilseledande under 
rubriken Gator och Trafik. 
 
Fastighet Valla 3:12, öster om planområdet, vill uppmärksamma att 
Risevägen inte är genomfartsled, för de planerade bostäderna vid Frösö 
Golfklubb, för att förflytta sig till exempelvis närmsta angiven 
busshållsplats. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Planbeskrivningen förtydligar att all anslutning till de kommande 
bostäderna ska ske över fastigheten Kungsgården 5:2, och att ingen 
genomfart får ske över Risevägen. De redovisade avstånden till 
busshållplatser har även uppdaterats. 
 
Privatperson C-O 
Det behövs ett förtydligande angående dagvattnet. Dagvattnet ska tas hand 
om på den egna fastigheten. Frågan är då varför det ska rinna ner i diket. 
Om så är fallet rinner det till lägsta punkten som är mot fastigheten Valla 
3:12, därefter ner i skogen där risk finns att marken blir vattensjuk. Kan 
behövas extra trummor under vägen vid de planerade bostäderna dit 
dagvattnet kan ledas ut på Kungsgården 5:2. 
 
Ett genomförande av planen kan innebära att en större andel yta blir 
hårdgjord när planområdet bebyggs.  
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Den minskad ytan av gräsmark kan innebära konsekvenser för dagvattnet att 
rinna ner i marken på den egna fastigheten. 
 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Allt dagvatten ska omhändertas inom de egna fastigheterna, det vill säga att 
flödet ut från området inte ska ändras från idag. Planbeskrivningen 
förtydligas med att dagvatten inte ska ledas mot angränsande fastighet, Rise 
3:12. 

 

Privatperson K-O, M-O 
Detta område bör inte bebyggas och anledning är följande: 

- Det aktuella området, sydvästra Frösön är och har alltid varit ett 
mycket speciellt och unikt lokalt område avseende kultur, historia 
samt naturmässigt och även i nationellt avseende. Detta unika 
område är oersättligt och mycket viktigt att bevara.  
Området ska fortsätta vara ett obrutet kulturlandskap, en vacker och 
variationsrik landsbygd. 
 

- Det finns planer för nybyggnationer på flera ställen på Frösön, i 
närheten av befintlig bebyggelse/bostadsområden.  
Utifrån kommunens framtidsplaner om att redan bebyggda områden 
ska kunna förtätas men detta stämmer absolut inte in för 
Kungsgården 5:2. 
 

- Eventuell bebyggelse inom detta område kan få förekomma mycket 
sparsamt enligt Östersunds kommun. Att stycka ut sex tomter och 
bygga upp ett helt nytt bostadsområde på denna plats är ej att 
betrakta som mycket sparsamt. 
 

- Oro väcks om hur ekosystem och geotekniska förhållande kommer 
att fungera om området bebyggs.  
 

- Förtätad bostadsbebyggelse i närheten av en flygplats är också en 
fråga som bör ställas. 

Slutsummering: Låt detta område, som är extremt unikt med en oersättlig 
miljö i flera avseenden, vara orört utifrån mycket stora och viktiga lokala- 
samt riksintressen för området. Sedan lång tid är just detta område och 
sydvästra Frösön mycket tydligt utpekat som ett riksintresse för bevarande.  
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Kulturmiljö 
I kommunens översiktsplan Östersund 2040 är området utpekat inom 
förtätningsstråket Mjälle-Valla-Sydvästra Frösön. Inom detta stråk finns en 
kulturmiljö som är unik för landet, och utpekat som riksintresse. För att inte 
värdet i kulturlandskapet ska gå förlorat behöver ny bebyggelse tillkomma 
mycket varsamt i detta område. 
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Miljö- och samhällsnämnden beslutade 6 november 2019 §227 att 
planläggning för en mindre del av Kungsgården 5:2 får påbörjas, med 
bedömningen att stor hänsyn till de allmänna intressena måste tas, och att 
kommande småhusbebyggelse behöver regleras med strikta placerings- och 
utformningsbestämmelser. 

Planförslaget har utgått från den unika kulturmiljön från början. Den 
kommande bebyggelsen regleras med placerings- och 
utformningsbestämmelser för att anpassas till omgivande bebyggelse i 
denna del av Frösön. 

Övrigt 
Planförslaget ger viss påverkan på ekosystemtjänster när gräsmark bebyggs. 
Men påverkan från 6 tomter i detta läge bedöms som minimal. 
 
En geoteknisk utredning har gjorts för området som bedömer marken som 
lämplig för byggnation. 
 
Gällande riktvärden för flygbuller klaras inom planområdet och försvårar 
inte möjligheterna till ny bebyggelse i området. Planområdet ligger inom 
utpekat riksintresse för kommunikationer, influensområde för flyghinder 
och MSA-ytor. Av den planerade bebyggelsens låga skala och utbredning 
bedöms bebyggelsen inte innebära någon påverkan på riksintresset. 

 

 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Simon Höglund 
 
 
 
Östersund den 12 oktober 2022 
 
 
 
Maria Boberg Simon Höglund 
Stadsarkitekt Planarkitekt 
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BILAGA SAMRÅDSYTTRANDEN 
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Samrådsyttrande 
  
Datum Ärendebeteckning 

 

 

 

Samhällsenheten 
 
 

2022-09-02 
  

402-5154-22 
  

 

Östersunds kommun 
samhallsbyggnad@ostersund.se 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

Samråd om förslag till detaljplan för Kungsgården 5:2, 
bostäder vid Frösö Golfklubb, Östersunds kommun 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har fått planhandlingar för samråd. Detaljplanen handläggs med 
standardförfarande enligt bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning för 6 nya bostadstomter i 
anslutning till golfbanan på Frösön. Utformning av bebyggelsen ska ske med stor 
hänsyn till platsens unika kulturmiljö, och anpassas till naturvärden kopplat till den 
närliggande jordbruksmarken. 
 

Kommunens bedömning om betydande miljöpåverkan 
Kommunen gör bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. 

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning  
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer 
att prövas.  

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. 

Naturvärden 
I samband med naturvärdesinventeringen påträffades blåsippa och gullviva. Ett av 
fynden ligger enligt samrådshandlingarna inom den yta som ska bebyggas. 
Kommunen har inte angett hur artskyddet ska hanteras och enligt länsstyrelsen bör 
kommunen förtydliga om dispens kommer att sökas. Länsstyrelsen vill även ta del 
av den naturvärdesinventering som gjorts. 
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Samrådsyttrande 

Datum Ärendebeteckning 
2022-09-02 402-5154-22 

 
 

 

 

Fornlämningar 
Planområdet ligger i en del av Frösön där det finns en stor risk för att rester av 
överplöjda gravhögar och boplatser kan finnas. Det kommer därför att krävas en 
arkeologisk utredning, i vilken man både undersöker arkivmaterial samt gör en 
utredning såväl med provschakt som inventering. 

Vad gäller den kända gravhögen L1947:4395 eller Frösö 52:1 så får ingen 
exploatering ske närmare än 20 m räknat från dess mittpunkt. 

Föroreningar 
Det finns inga kända förorenade objekt inom eller i direkt anslutning till det aktuella 
planområdet. Det kan dock finnas naturligt höga halter av metaller, exempelvis 
arsenik, i dessa områden. Blivande fastighetsägare bör låta analysera jord inom 
fastigheten om man till exempel avser att odla egna rotfrukter / grönsaker. 

Övrigt, plankarta 
Kommunen anger att prickmark, det vill säga mark som inte får förses med 
byggnad, även finns vid områdets norra fastighetsgräns. Detta för att skydda 
trädridån som finns i gränsområdet mellan åkermarken i grannfastigheten Stocke 4:4 
och planområdet. Av plankarta framgår att prickmark endast finns i anslutning till 
gatan och inte vid områdets norra fastighetsgräns. Plankartan borde därför ses över. 

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

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
 
 



 

  

 

 

  Östersunds kommun 

 Samhällsbyggnad 

 831 82 Östersund 

   

 samhallsbyggnad@ostersund.se 

 

            

           

    

 

  

 Östersund 2022-07-13 

 

 

Samråd detaljplan Kungsgården 5:2, Frösö socken, Östersunds kommun (ert Dnr 

MSN 80-2020, ByggR P2020-17). 

 

Om inte tillkommande bebyggelse kommer att synas i siktlinjen från Stockevägen ut 

mot Storsjön har Jamtli ur kulturhistorisk synvinkel inget att erinra. 

 

Krav på arkeologisk utredning före exploatering är redan uppmärksammat i 

samrådshandlingen. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

JAMTLI 

 

 

 

 

Olof Edin   Anders Hansson 

1:e antikvarie   1:e antikvarie/chefsarkeolog 

Certifierad sakkunnig kulturvärden 

 

 

 

 

 

 



 

 

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 Kungsgården 5:2, bostäder vid Frösö golfklubb, i 
Östersunds kommun 
ÄrendeNr: MSN 80-2020 
 
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, 2022-08-02 

Sändlista 
Hans Bergander, Distributionsområdeschef Östersund 
Nina Olausson, Produktionschef Östersund 
Östersunds kommun 
Martin Hiller, Citymail 
Håkan Malmros, Fria postoperatörers förbund 



Från: admin.planochbygg
Till: Maria Boberg; Simon Höglund
Ärende: VB: Samråd - Underrättelse om samråd - detaljplan för Kungsgården 5:2, bostäder vid Frösö Golfklubb

[ErrandId: CSY02626305] [ResponseId:4698578]
Datum: den 14 juli 2022 13:47:21
Bilagor: TeliaSignatureLogo

 
 

Från: Skanova-Remisser-Nord /Telia Sverige AB /Solna <Skanova-Remisser-
Nord@teliacompany.com> 
Skickat: den 14 juli 2022 11:20
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Samråd - Underrättelse om samråd - detaljplan för Kungsgården 5:2, bostäder vid Frösö
Golfklubb [ErrandId: CSY02626305] [ResponseId:4698578]
 

2022-07-14

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

Yttrande

Skanova har inget att erinra mot detaljplanen.
Skanovas teleanläggningar/rättigheter berörs inte/påverkas inte av rubricerat planförslag.

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

 Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på plankartan.
Kontakta https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oBv1C-0007U3-
5T&d=3%7Cmail%2F90%2F1657790400%2F1oBv1C-0007U3-
5T%7Cin11i%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C62CFDFD6E4747484F682B
76201575DE7&s=S_VDT1gSty65uiQ0wwOj8cHbf1o&o=https%3A%2F%2Fwww.lednin
gskollen.se

 Kabelanvisning beställs via https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1oBv1C-0007U3-
5T&d=3%7Cmail%2F90%2F1657790400%2F1oBv1C-0007U3-
5T%7Cin11i%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C62CFDFD6E4747484F682B
76201575DE7&s=S_VDT1gSty65uiQ0wwOj8cHbf1o&o=https%3A%2F%2Fwww.lednin
gskollen.se

 För flytt av ledningar eller samordning gå in på
 Flytta kabel eller anmäl skadad kabel - Telia.se

Med vänlig hälsning



 Joakim Linder

(OBS! Om du svarar på meddelandet, ta inte bort '[ResponseId:4698578]' från ämnesraden då
denna text används för automatisk inläsning.)



 Datum:  2022-07-26 

 Dnr:  2022-001419 

Jämtlands Räddningstjänstförbund, Box 71, 831 21 Östersund 

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund 

Tel: 063-14 80 00 

www.rtjamtland.se 

sid 1 (1) 

   

Elin Elisson 

063-14 80 73 

elin.elisson@rtjamtland.se 

 

 

 

 

 

Yttrande 
Räddningstjänsten har tagit del av er remiss angående samråd om detaljplan för Kungsgården 

5:2, bostäder vid Frösö Golfklubb, ert Dnr: MSN 80-2020. 

 

Räddningstjänsten saknar information om var brandvatten förväntas hämtas.  

 

För kännedom är begreppet grupp 2-bebyggelse som nämns i planen inget vi använder.  

 

 

Med vänlig hälsning 

Elin Elisson 



 

Sida 
1(3) 

DELEGATIONSBESLUT 
Tekniska nämnden 
 
Datum 
2022-07-28 

Referens 
TN 00060-2022 
DokID 7231

Yttrande över detaljplaner - 2022 Avfall VA  

Handläggare  
Tore Johansson 

Delegat 
Handläggare enligt punkt SA 1 i Tekniska nämndens delegationsbestämmelser fastställda 
2021-12-15 

Beslut 
Synpunkter Avfall Återvinning, kontaktperson Hans Karlsson 

OBS! Vägen ner till detta område driver ofta igen på vintern, vilket gör att sophämtning 
under vissa perioder ej kan utföras enligt plan. 
 
Hämtnings & Transportväg: 
Väg för hämtning av avfall ska vara dimensionerad och i sådant skick att den är  
farbar vid varje hämtningstillfälle, för de hämtningsfordon som normalt används i  
hämtningsområdet. Det innebär bland annat att transportväg ska vara tillräckligt  
bred och ha tillräckligt fri höjd längs hela sträckan för hämtningsfordonen. Träd  
och annan växtlighet får inte inkräkta på den fria höjden. Vägens lutning får inte  
medföra risker för hämtningspersonalen eller andra personer som vistas i området. 
Det ska finnas tillräcklig plats för att vända. Backning ska undvikas. 
 
Riktlinjer gällande mått och avstånd: 
Sopbil och slamtömningsbil behöver en vändradie på 9m samt en hindersfri remsa på 
1,5m för bilens överhäng. 
 
Transportväg ska vara minst 5,5 meter bred om körning i båda riktningarna förekommer. 
Om vägen är mötesfri och det inte finns parkerade fordon kan vägen vara smalare, men 
den ska vara minst 3,5 meter.  
 
Avstånd mellan uppställningsplats för slambil och anordningen bör inte överstiga 10 
meter och det får inte skilja mer än 6 höjdmeter mellan slamavskiljarens botten och 
uppställningsplats för slamtömningsfordon 
 
Fastighetsnära insamling av förpackningar: 
Från och med 2026 införs kvartersnära insamling av förpackningar. Detta bör tas i 
beaktande då det gäller dimensionering av yta för sopkärl. Detta innebär att förutom 



 

 

Datum 
2022-07-20 

Referens 
TN 00060-2022 

Sida 
2(3) 

restavfall och matavfall, så skall även de vanligast förekommande förpackningsslagen 
hämtas vid respektive fastighet. 
Länk till Avfall Sveriges Handbok: Handbok avfallsutrymmen2018.pdf (avfallsverige.se) 

 
Synpunkter tekniska försörjning, vatten och spillvatten sid 12, kontaktperson Erik 
Larsson 
Planområdet ligger utom Östersunds kommuns verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten. Delar av fastigheten Kungsgården 5:2 ligger dock inom kommunens 
verksamhetsområde, bland annat golfbanans klubbhus 200 meter nordväst om 
planområdet. De nya fastigheterna kan ansluta sig till ledningsnätet som avtalskunder. 
 
Föreslås ändras med: 
 
Byggrätterna är utanför verksamhetsområdet så de nya fastigheterna får anslutas som 
avtalskunder och fastighetsägarna får ombesörja VA-byggnation till närmaste allmänna 
VA-ledning. 
 
Synpunkter tekniska anläggningar och ledningar sid 13, kontaktperson Erik Larsson 
Teknisk förvaltning är huvudman för allmänna vatten-, spillvatten- och avloppsledningar, 
dagvattenledningar samt anordnar vid behov brandposter i samråd med Jämtlands 
Räddningstjänstförbund. 
 
Avfall VA ansvarar och bekostar utbyggnad av allmänt dricks- avlopps- och dagvattennät. 
Fastigheterna ska anslutas till verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten. Varje anslutning debiteras fastighetsägaren en anläggningsavgift 
(engångskostnad) samt en brukningsavgift (rörlig årskostnad). 
 
Jämtkraft AB ansvarar för allmänna el- och fjärrvärmeledningar.  
 
IP Only ansvarar för allmänna fiberoptiska ledningar.  
 
Investeringskostnaden för nya brandposter bekostas av exploatören.  
Kostnaderna regleras i avtal mellan exploatören och Teknisk förvaltning.  
Drift och underhållskostnaden belastar Teknisk förvaltning.  
 
Exploatören bekostar flytt av ledningar inom kvartersmark/planområdet. 
 
Föreslås att ändras med: 
 



 

 

Datum 
2022-07-20 

Referens 
TN 00060-2022 
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Teknisk förvaltning är huvudman för allmänna dricksvatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar samt anordnar vid behov brandposter i samråd med Jämtlands 
Räddningstjänstförbund. 
 
Avfall VA ansvarar och bekostar utbyggnad av allmänt dricks- avlopps- och dagvattennät.  
 
Jämtkraft AB ansvarar för allmänna el- och fjärrvärmeledningar.  
 
IP Only ansvarar för allmänna fiberoptiska ledningar.  
 
Investeringskostnaden för nya brandposter bekostas av exploatören.  
Kostnaderna regleras i avtal mellan exploatören och Teknisk förvaltning.  
Drift och underhållskostnaden belastar Teknisk förvaltning.  
 
Exploatören bekostar flytt av ledningar inom kvartersmark/planområdet. 
 

Underlag för beslut 
• Samrådshandlingar gällande detaljplan för Kungsgården 5:2 

Bakgrund 
Teknisk förvaltning, Avfall VA, Strategi, mottog 2022-06-04 underrättelse om samråd 
gällande detaljplan för Kungsgården 5:2. Samhällsbyggnad, Plan & Bygg vill ha svar 
senast 2022-08-15. 

Underskrift 

Tore Johansson 
Utredningsingenjör 

Beslutet skickas till 
• samhallsbyggnad@ostersund.se 

Beslutskopia skickad 
Kan skrivas direkt på originalet 

Kopia expedierad av: 

Datum: 







Från: admin.planochbygg
Till: Simon Höglund; Maria Boberg
Ärende: VB: Synpunkter på Planförslag
Datum: den 15 augusti 2022 07:01:20

 
 

Från:   
Skickat: den 14 augusti 2022 12:22
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Synpunkter på Planförslag
 

2022-08-14
 
 

Samråd om detaljplan för Kungsgården 5:2. Bostäder vid Frösö Golfklubb

Synpunkter

Ref. till Planbeskrivning/Samrådshandling och Undersökning av betydande
miljöpåverkan.
 
  
PLANBESKRIVNING
 
Teknisk försörjning Dagvatten sid 12
 
”Dagvatten ska omhändertas lokalt inom den enskilda fastigheten. Dagvattnet ska ledas mot
grön- eller gräsyta där vattnet kan omhändertas. Dagvattnet avleds lämpligen genom
höjdsättning, med öppna stuprör mot grönytor och avrinning till dike längs gatan. Den fysiska
planeringen ska genomföras så att ny bebyggelse och nya anläggningar ej påverkar
omkringliggande bebyggelse, infrastruktur och markområden negativt vid normala eller kraftiga
(100-årsregn) regn händelser”.
 
Det behövs ett förtydligande ang dagvattnet. Dagvattnet ska tas hand om på den egna fastigheten.
Frågan är då varför det ska rinna ner i diket. Om så är fallet rinner det till lägsta punkten som är
mot fastigheten Valla 3:12, därefter ner i skogen där risk finns att marken blir vattensjuk. Kan
behövas extra trummor under vägen vid de planerade bostäderna dit dagvattnet kan ledas ut på
Kungsgårdens 5:2.
 
 
UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN 
                                                                                                            
Ekosystemtjänster sid 12
 
……”och viss fördröjning av dagvatten från vägar. Genomsläppliga ytor, exempelvis gräsmattor
eller planteringar, är särskilt viktiga för att kunna fördröja dagvatten vid kraftiga regn och
därmed förhindra översvämning av fastigheter och anläggningar”.  
 
Ett genomförande av planen kan innebära att en större andel yta blir hårdgjord när planområdet
bebyggs. Den minskad ytan av gräsmark kan innebära konsekvenser för dagvattnet att rinna ner i
marken på den egna fastigheten.
 
 
Mvh



                                                                  
           

 
                                         

 
 
Skickades från E-post för Windows
 



Frösön 2022 08 14 

 

Yttrande angående samråd ny byggnation Kungsgården 5:2 

 

Detta område bör inte bebyggas och anledning är följande: 

- Det aktuella området, sydvästra Frösön är och har alltid varit ett mycket speciellt och unikt 
lokalt område avseende kultur, historia samt naturmässigt och även i nationellt avseende. 
Detta unika område är oersättligt och mycket viktigt att bevara.  
Området ska fortsätta vara ett obrutet kulturlandskap, en vacker och variationsrik landsbygd. 
 

- Det finns planer för nybyggnationer på flera ställen på Frösön, i närheten av befintlig 
bebyggelse/bostadsområden.  
Utifrån kommunens framtidsplaner om att redan bebyggda områden ska kunna förtätas men 
detta stämmer absolut inte in för Kungsgården 5:2. 
 

- Eventuell bebyggelse inom detta område kan få förekomma mycket sparsamt enligt 
Östersunds kommun. 
Att stycka ut sex tomter och bygga upp ett helt nytt bostadsområde på denna plats är ej att 
betrakta som mycket sparsamt. 
 

- Oro väcks om hur ekosystem och geotekniska förhållande kommer att fungera om området 
bebyggs.  
 

- Förtätad bostadsbebyggelse i närheten av en flygplats är också en fråga som bör ställas. 

 

Slutsummering: Låt detta område, som är extremt unikt med en oersättlig miljö i flera avseenden, 
vara orört utifrån mycket stora och viktiga lokala- samt riksintressen för området.  

Sedan lång tid är just detta område och sydvästra Frösön mycket tydligt utpekat som ett riksintresse 
för bevarande.  

 

 

 

 

 

  

 

 




