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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
I granskningsutlåtandet redovisar kommunen de synpunkter som har 
kommit in under granskningen av detaljplanen och kommunens 
ställningstaganden till dessa. Synpunkterna är sammanfattade för att göra 
redogörelsen tydlig. Alla yttranden från granskningen finns i sin helhet 
längst bak i granskningsutlåtandet. Kommunen redovisar också en 
sammanställning av de synpunkter som har kommit in under hela 
detaljplaneprocessen och som inte har blivit tillgodosedda. 
 
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.  
 
Förslaget innebär att två flerbostadshus i tre våningar plus suterräng kan 
uppföras inom fastigheten. Hänsyn ska tas till markens lutning och mjuka 
övergångar mot gata och angränsande tomter ska eftersträvas. 

RESULTAT AV GRANSKNINGEN  
9 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  2022-10-28 Inga synpunkter 

Kommunala förvaltningar och bolag  
 

Räddningstjänsten 2022-10-27 Inga synpunkter 
Lantmäterimyndigheten 2022-10-14 Inga synpunkter 

Övriga organisationer och företag  
  

Jamtli 2022-10-20 Nockhöjder 
Jämtkraft 2022-10-27 Fjärrvärme 

Privatpersoner, bedömda sakägare  
  

G1. BH  2022-10-08 Utsikt/siktlinjer, ny 
bebyggelse 

G2. KFL, FL 2022-10-26 Nockhöjder, avstånd 
mot fastighetsgräns, 
placering 

G3. BJ, PJ 2022-10-27 Nockhöjd, siktlinjer, 
staket 

G4. BG, PG 2022-10-27 FÖP, nockhöjd, 
siktlinjer, avstånd 
mellan flerbostadshus, 
skalstock  
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Ändringar i planförslaget efter granskningen 
Med anledning av de synpunkter som har kommit in under granskningen har 
kommunen valt att göra följande ändringar i planförslaget: 
 

- Planbeskrivningen har kompletterats med en text avseende 
fjärrvärme. 

 
Övriga ändringar efter granskningen:  
 

- U-område har markerats ut på illustrationskartan för att tydliggöra 
att marken inte får bebyggas.  

Synpunkter som inte har blivit tillgodosedda  
Inkomna under granskning  

Följande synpunkter under samrådet har inte blivit tillgodosedda: 
 

- Nockhöjderna har inte justerats. 
- Kommunens ställningstagande beträffande siktlinjerna kvarstår. 
- Avstånd mot fastighetsgräns har inte justerats. 
- Reglerat avstånd mellan flerbostadshusen har inte justerats. 
- Placering av ny bebyggelse har inte justerats till följd av u-område. 
- Synpunkt om att inte bebygga fastigheten har inte tagits i beaktande. 

 
Inkomna under samrådet 

Följande synpunkter under samrådet har inte blivit tillgodosedda: 
 

- Lägenhetsstorlekar regleras inte. 
- Infart flyttas inte. 
- Nockhöjder justeras inte. 
- Träd mot gata regleras inte. 

SÅ HAR GRANSKNINGEN GÅTT TILL 
Detaljplanen har varit tillgänglig för synpunkter under tiden 6 oktober – 27 
november 2022. Information om granskningen 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. 
 
Granskningshandlingarna bestod av: 

• Plankarta med planbestämmelser 
• Illustrationskarta 
• Planbeskrivning 
• Grundkarta  
• Fastighetsförteckning med bedömda sakägare  
• Samrådsredogörelse 
• Dagvattenutredning (AFRY 2022-06-27) 
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SYNPUNKTER UNDER GRANSKNINGEN  
De huvudsakliga synpunkterna i yttrandena handlade om nockhöjder och 
siktlinjer. I texten nedanför följer en sammanfattning av synpunkterna och 
samhällsbyggnads ställningstaganden till dem. Fullständiga yttranden finns 
som en bilaga längst bak i granskningsutlåtandet. 

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. 

Kommunala förvaltningar och bolag 
Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten vill påpeka att begreppet grupp 2-bebyggelse inte längre 
används av räddningstjänsten utan är kopplat till ett gammal allmänt råd. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Synpunkten har noterats och begreppet har tagits bort från 
planbeskrivningen. 

Övriga organisationer, företag och privatpersoner 
Synpunkterna är tematiskt sammanfattade. I tabellen under rubriken Lista 
över de som lämnat synpunkter framgår vem eller vilka av övriga 
organisationer, företag och privatpersoner som har lämnat synpunkter inom 
respektive ämnesområde.  
 
Höjder 
Jamtli har under samrådsfasen inkommit med synpunkter i rubricerat ärende 
och dessa åsikter kvarstår (Jamtli) 
 
De nya flerbostadshusen behöver anpassas likt befintliga flerbostadshus 
inom kvarteret, dvs. två våningar och suterräng (G2. KFL, FL). 
 
Vi anser att ett nybygge i tre våningar och suterräng inte passar in i övrig 
bebyggelse då det inte finns några andra hus i området som är så höga (G3, 
BJ, PJ). 
 
Vi lämnade under samrådsskedet in synpunkter som till stora delar kvarstår 
och som ska tillföras denna skrivelse (se samrådsredogörelsen s. 10, samt 
bilaga samrådsyttranden).  
 
Det finns en fördjupad översiktsplan (FÖP) för centrala Frösön (1998). Där 
finns beskrivning och rekommendationer för markanvändning och 
bebyggelse för planområdet. Här framgår tydligt att blandad bebyggelse i 
två våningar är att föredra (G4. BG, PG). 
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Samhällsbyggnads kommentar:  
Jamtli lämnade i sitt samrådsyttrande synpunkter på att de planerade 
byggnaderna inte bör bli högre än övriga byggnader i kvarteret, dvs. två 
våningar. Samhällsbyggnads svar i samrådsredogörelsen var att kommunens 
bedömning är att den viktigaste faktorn i detta läge är att bevara siktlinjerna 
mot Storsjön och centrala Östersund. Samhällsbyggnad står fast vid sitt 
svar. Föreslagna höjder bedöms inte få samma påverkan på utblickarna som 
bebyggelsens utbredning.  
 
Samhällsbyggnad har gjort bedömningen att den nya bebyggelsen inte 
kommer att medföra sådan olägenhet att det finns skäl att göra ändringar i 
granskningsförslaget. Ny bebyggelse förhåller sig höjdmässigt till 
bebyggelse inom Gubbåkern 16 (Frösövägen 23). Ytterligare jämförbara 
(samt högre) objekt finns i korsningen Aspnäsvägen/Frösövägen. 
 

 
Gubbåkern 16, Frösövägen 23. 
 
De rekommendationer som förs fram i den fördjupade översiktsplanen är 
just rekommendationer och inte riktlinjer för hur ny bebyggelse ska 
uppföras. Planförslaget har tagits fram i enlighet med ställningstaganden i 
översiktsplanen, Östersund 2040, som anger att ny bebyggelse ska 
tillkomma i form av förtätning. I centrala lägen med god tillgång till 
kollektivtrafik och service är det kommunens intention att skapa möjlighet 
för nya bostäder. I avvägningen mellan exploatering och anpassning 
bedömer kommunen att föreslagen höjd är lämplig. Höjderna har utretts i 
förhållande till sin omgivning och bedöms inte medföra någon betydande 
påverkan på vare sig karaktär eller utblickar.  
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Siktlinjer och utblickar 
Utsikten kommer att förstöras för många. Vi som bor i huset (inom Framnäs 
3) har blivit lovade att huset inte skulle rivas, med hänvisning till att man 
skulle bygga ett lägre hus på trädgårdssidan (G1. BH). 
 
De nya byggnaderna kommer dessutom ta bort utsikten för vissa husägare. 
Är det verkligen nödvändigt med förtätning? (G3, BJ, PJ). 
 
Ur stadsbyggnadssynpunkt är det viktigt att karaktären i området bibehålls, 
där takvinklar och byggnadshöjder anpassas till omgivande byggnader, 
vilket inte är fallet i planförslaget. Kommunens viktigaste faktor är att 
bevara siktlinjerna mot Storsjön och centrala Östersund. Vi har i samrådet 
visat hur man kan öka byggrätten utifrån befintlig byggnad och därmed 
säkerställa utsikten, som är viktig för välbefinnandet hos både invånare och 
tillfälliga besökare och därför varsamt skall skyddas. 
 
Sammanfattningsvis säger vi ja till att det kan byggas två flerbostadshus i 
två våningar plus suterrängplan då detta överensstämmer med intentionerna 
i översiktsplanen samt den fördjupade översiktsplanen för centrala Frösön. 
Det är även möjligt att säkerställa siktlinjerna på bättre sätt än i 
planförslaget. (G4. BG, PG). 
 
Samhällsbyggnads kommentar: 
För boende inom Framnäs 3 medför planförslaget en stor förändring, då 
befintlig byggnad på sikt förväntas rivas. Utsikten mot Storsjön och centrala 
Östersund kommer att påverkas i och med att fastigheten bebyggs även på 
trädgårdssidan. Exakt hur eller i vilken ordning den nya bebyggelsen 
kommer uppföras fastställs inte av detaljplanen, utan är en fråga för 
efterföljande skede.  
 
Fastighetsägaren ska ha informerat de boende inom Framnäs 3 om planerna 
med detaljplanen. Kommunens juridiska ansvar är att planförslaget samråds 
med de som berörs, detta har gjorts i samband med att ett samrådsmöte 
hållits och att planförslaget varit utskickat på remissrunda under samråd 
respektive granskning. 
 
Syftet med en detaljplan är att pröva ett förslags lämplighet. 
Samhällsbyggnad har i aktuellt fall bedömt att en förtätning av Framnäs 3 är 
förenligt med intentionerna i den kommunövergripande översiktsplanen, 
Östersund 2040, som anger att ny bebyggelse ska tillkomma i form av 
förtätning.  
 
Planförslaget har sedan samråd bearbetats med siktlinjerna mot Storsjön och 
centrala Östersund i beaktande.  Bland annat har plankartan kompletterats 
med prickmark för att säkerställa att siktlinjerna bevaras längs med 
planområdets södra del. Enligt uppgifter från fastighetsägaren har 
utblickarna från Frösövägen tidigare varit begränsad i den norra delen av 
planområdet då sikten skymts av träd, vilka för en tid sedan tagits ned. 
Utsikten har varit tydligast i söder och det är i det läget utblickarna blir som 
allra mest viktiga att bevara. 
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Avstånd och placering  
Ny bebyggelse angränsar för nära tomtgräns till Framnäs 1 (3 meter), vi har 
rätten på vår sida och kräver minst 4,5 meters avstånd mot tomtgräns.  
 
Huvudbyggnad inom Framnäs 1 kommer att mista stora delar av kvällssolen 
och kommer att besväras av insyn. Byggnaderna inom Framnäs 3 behöver 
därför centreras. (G2. KFL, FL). 
 
Minsta avstånd mellan de två bostadshusen bör säkerställas att ej understiga 
20 meter (G4. BG, PG). 
 
Samhällsbyggnads kommentar: 
En detaljplan anger vanligtvis ett avstånd till fastighetsgräns. Avståndet kan 
variera, vilket innebär att avståndet inte alltid är 4,5 meter. Eftersom 
detaljplanen är juridiskt bindande är det avståndet som anges i planen som 
gäller. I vissa detaljplaner finns inga bestämmelser gällande avstånd och då 
är det 4,5 meter som gäller. Generellt kan sägas att grannens godkännande 
behövs vid bygglovsbefriade åtgärder som önskas placeras närmre än 4,5 
meter från fastighetsgräns, men även där finns vissa undantag. 
Det reglerade avståndet anger ett minsta avstånd.  
 
Enligt den sol- och skuggstudie som genomförts kommer ny bebyggelse 
medföra viss skuggning av den västra delen av Framnäs 1 under kvällstid. 
Skuggningen inträffar inte inom hela fastigheten och sker under en 
begränsad tid, varför bedömningen är att det inte rör sig av någon betydande 
olägenhet som utgör skäl för ändringar av planförslaget. Att centrera 
byggnaderna inom fastigheten är inte möjligt till följd av utpekat 
markreservat för allmännyttig underjordisk ledning (u-område). Detta har 
tydliggjorts i illustrationskartan. 
 
Reglerat avstånd mellan flerbostadshusen utgör ett minsta avstånd och är 
satt till 10 meter. Större avstånd kan uppnås om bostadshuset närmst 
Frösövägen placeras närmre gatan, vilket planen tillåter. Till följd av utpekat 
markreservat för allmännyttig underjordisk ledning (u-område) är det dock 
inte möjligt att placera bostadshuset på trädgårdssidan längre ned än vad 
illustrationskartan redovisar. Observera dock att illustrationskartan redovisar 
ett förslag på maximal exploatering. 
 
Övrigt 
Ny bebyggelse bör anslutas till kommunens fjärrvärmenät. Beroende på 
värmebehov kan byggnaderna eventuellt anslutas till de rör som idag går till 
befintlig byggnad på fastigheten. Alternativt måste nya rör dras från 
stammen som ligger direkt utanför tomtgräns mot Frösövägen (Jämtkraft). 
 
Ett staket bör byggas mot Framnäs 1 allé för att undvika intrång på vår tomt, 
Framnäs 14 (G3. BJ, PJ). 
 
Illustrationskartan överensstämmer inte med den skala som anges (G4. BG, 
PG). 
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Samhällsbyggnads kommentar: 
Synpunkten har noterats. Ett tillägg beträffande fjärrvärme har gjorts i 
planbeskrivningen.  
 
Detaljplanen reglerar inte att staket ska uppföras, men synpunkten har 
noterats och vidarebefordras till fastighetsägaren.  
 
Angående synpunkten gällande illustrationskartans skalstock så har detta 
justerats. 
 
 
 
 
 
 
 
Östersund den 30 november 2022 
 
 
 
Maria Boberg Andrea Eriksson 
Stadsarkitekt Planarkitekt 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

BILAGA 
Inkomna granskningsyttranden 



 1 (1) 

 
Granskningsyttrande 
  

 
 
 
 
 

Datum Ärendebeteckning 
2022-10-28 
  

402-7169-22 
   

 

 

Samhällsenheten 
 
  

Östersunds kommun 
samhallsbyggnad@ostersund.se 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Granskning av detaljplan för Framnäs 3 i Östersunds 
kommun 

Beskrivning av ärendet 
Länsstyrelsen har fått planhandlingar för granskning. 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 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. 

De som medverkat i beslutet 
Beslutet har fattats av samhällsplanerare  med arkitekt  
som föredragande. 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 



 Datum:  2022-10-27 
 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 granskning av detaljplan för 
flerbostadshus på Framnäs 3, Östersunds kommun. 
 
Räddningstjänsten har inga synpunkter på själva planförslaget men observera 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 
behöva transporteras över kraftigt lutande underlag och behov finns av hårdgjord yta för 
uppställningsplatser. Frågan kan dock lösas i byggskedet. 
 
Räddningstjänsten vill också passa på att påpeka att begreppet ”grupp 2-bebyggelse” inte 
längre används av räddningstjänsten utan är kopplat till ett gammalt allmänt råd. 
 
 
Med vänlig hälsning 
 

 



 

Lantmäterimyndigheten 
Östersunds kommun 
 
 

 

Yttrande i granskning av detaljplan för Framnäs 3 

Datum: 2022-10-14 Dnr MSN: 23-2021 
Skede: Granskning Dnr ByggR: P 2021-02 

 

Vid genomgång av planförslagets handlingar har följande noterats: 

För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras: 

- Ingen erinran. 

 

För Lantmäterimyndigheten Östersunds Kommun 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Östersunds kommun 

 samhallsbyggnad@ostersund.se 



  Dnr 100-2021-F8AHC 

 

 

  Östersunds kommun 

 Samhällsbyggnad 

 831 82 Östersund 

   

 samhallsbyggnad@ostersund.se 

 

            

  

 Östersund 2022-10-20 

 

 

Gransknng av detaljplan för Framnäs 3, flerbostadshus, Frösö socken, 

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

 

Jamtli har under samrådsfasen inkommit med synpunkter i rubricerat ärende och dessa 

åsikter kvarstår. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

JAMTLI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Från: admin.planochbygg
Till: Andrea Eriksson; Maria Boberg
Ärende: VB: Synpunkter Frösö vägen 33
Datum: den 10 oktober 2022 07:53:45

 
 

Från:  
Skickat: den 8 oktober 2022 00:39
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Synpunkter Frösö vägen 33
 
Angående detaljplanen för Framnäs 3, Frösövägen 33 , har jag synpunkter på det, givet att jag
bor på den aktuella adressen just nu. Jag förstår också att den fantastiska utsikten kommer
förstöras för många. Vi som bor här nu har frågat om tanken varit att vårt nuvarande hus ska
rivas, vilket vi blivit lovade att de inte skulle, med hänvisning till att man skulle bygga ett lägre
hus på gräsmattan framför, men att det inte skulle påverka oss som redan bor här. Jag är därför
helt emot.
 
Mvh  
 
Hämta Outlook for Android



Från: admin.planochbygg
Till: Andrea Eriksson; Maria Boberg
Ärende: VB: FRAMNÄS 3 planförslag
Datum: den 27 oktober 2022 08:26:32

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: 
Skickat: den 26 oktober 2022 21:04
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: FRAMNÄS 3 planförslag

Dnr P 2021-000002 Dnr MSN 23-2021

Det nya flerbostadshusen på FRAMNÄS 3 anser vi ska anpassas likt befintliga flerbostadshus i kvarteret, dvs
två våningar med suterrängvåning och samma byggnadshöjd.

De nya fastigheterna på FRAMNÄS 3 angränsar för nära tomtgräns till FRAMNÄS 1  Allé , tre meter
överklagar vi och har rätten på vår sida att kräva minst 4,5 meters avstånd till tomtgräns. Huvudbyggnaden på
FRAMNÄS 1 mister stora delar av kvällssolen samt kommer besväras av insyn och upplevas som en hög vägg.
Vi ser därför att de två byggnaderna ska centreras på fastigheten FRAMNÄS 3.

Mvh



Från: samhallsbyggnad
Till: Andrea Eriksson; Maria Boberg
Ärende: VB: Synpunkter/anmärkningar
Datum: den 27 oktober 2022 09:01:44

 
 

Från:  
Skickat: den 27 oktober 2022 08:35
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Synpunkter/anmärkningar
 
Hej!
Vi är ägarna av Framnäs 14 
 
Dnr P 2021-000002   Dnr MSN 23-2021
 
Vi anser att ett nybygge i 3 vån. & souteräng inte passar in i den
övriga bebyggelsen i området. Det finns inga andra så höga hus
dessa skulle vara väldigt utseende mässigt störande i förehållande
till den övriga bebyggelsen runt omkring. Att dessutom ta bort utsikten
för vissa husägare verkar verkligen inte genomtänkt. Förtätning av
bebyggelsen är det nödvändigt? Sen bör det byggas ett staket mot
Framnäs 1:s allé för att undvika att vi får intrång på våran tomt.
 
Mvh:   
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