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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 
möjliggöra att området omvandlas från en allmän markparkeringsyta till ett 
stadskvarter med bostäder. En stor del av kvartersmarken inom planområdet 
används idag för allmän parkering och planförslaget innebär att marken kan 
bebyggas med ett allmänt garage i markplan/suterräng med bostäder ovanpå. 
Möjlig användning för del av byggnaden är t.ex. gruppbostäder för personer 
med funktionsnedsättningar. Parkeringen avses integreras i den nya 
bebyggelsen vilket gör att funktionen kvarstår utan att den tillåts prägla 
stadsbilden. 
 
Planen syftar också till att den nya bebyggelsen ska utformas med hänsyn 
till kulturmiljön runtomkring och att skydda kulturhistoriskt värdefull 
bebyggelse inom planområdet. Befintligt bostadshus på fastigheten 
Skjutbanan 2 förses med skyddsbestämmelser i detaljplanen. Gårdshuset 
inom samma fastighet behöver rivas för att ge plats för den nya 
bebyggelsen. Ny bebyggelse ska uppföras på sådant sätt att den äldre 
tomtindelningen ska kunna avläsas. 

RESULTAT AV GRANSKNINGEN  
22 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  2023-01-09 Inga synpunkter. 
Polisen 2023-01-18 Brottsförebyggande- 

och trygghetsskapande 
perspektiv. 

Trafikverket 2023-01-19 Inga synpunkter. 

Kommunala förvaltningar och bolag  
 

Lantmäterimyndigheten 2023-01-09 Lagrum. 
Räddningstjänsten 2023-12-21 Inga synpunkter.  

Övriga organisationer och företag  
  

Jamtli 2023-01-22 Byggnadshöjd, 
riksintresse kulturmiljö. 
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Föreningen Gamla Östersund 2023-01-16 Inga synpunkter. 
Jämtkraft 2023-01-20 Ansvarsfördelning. 
Skanova 2023-01-03 Ansvarsfördelning. 
Swedavia 2023-12-29 Inga synpunkter. 

Privatpersoner, bedömda sakägare  
  

G1. FB 2023-01-10 Omfattning. 
G2. EMB 2023-01-16 Byggnadshöjd, 

stadsbild. 
G3. CM, TN, HB, AHA, IF, CF 2023-01-18 Stadsbild, parkering, 

riksintresse kulturmiljö. 
G4. VN 2023-01-22 Parkering och handel. 
G5. UH, EB 2023-01-22 Byggnadshöjd, miljö, 

olägenhet, lagrum. 
G6. JP 2023-01-22 Parkering, olägenhet, 

luftkvalitet. 
G7. EP 2023-01-22 Skala, byggnadshöjd, 

stadsbild, riksintresse 
kulturmiljö, trädallé, 
olägenhet.  

G8. LW, AK, FF, JN 2023-01-22 Luftkvalitet, trädallé, 
skala. 

G9. AN 2023-01-22 Volym, byggnadshöjd, 
riksintresse kulturmiljö, 
luftkvalitet.  

G10. EM 2023-01-22 Byggnadshöjd, 
luftkvalitet.  

G11. MM 2023-01-22 Byggnadshöjd, 
luftkvalitet. 

Privatpersoner övriga 
  

G12. SN 2023-01-20 Riksintresse 
kulturmiljö. 

 

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: 

- Lagrumshänvisning på s. 43 har justerats. 

Synpunkter som inte har blivit tillgodosedda  
Inkomna under granskning  

Följande synpunkter under samrådet har inte blivit tillgodosedda: 
- Riksintresset kulturmiljö, föroreningar, ytvatten, byggnadshöjd, 

stadsgrönska, olägenhet för boende (insyn, skuggning), trafikmiljö.   
 
Inkomna under samrådet 

Följande synpunkter under samrådet har inte blivit tillgodosedda: 
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- Riksintresse kulturmiljö, byggnadshöjd/skala/volym, 
dagvattenhantering på allmän plats, förorenad mark, olägenhet för 
boende (skuggning, insyn och utblickar), luftkvalitet.  

SÅ HAR GRANSKNINGEN GÅTT TILL 
Detaljplanen har varit tillgänglig för synpunkter under tiden 21 december 
2022 till och med den 22 januari 2023. 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 
• Granskningsutlåtande (tidigare granskning) 
• Utredningar: 

o Geoteknisk undersökning, Sweco 2020-09-22 
 Kompletterande grundvattenavläsning, 2021-04-23 

o Markmiljöundersökning, Lektus 2021-01-05  
o Bullerutredning, Norconsult 2021-01-22  
o Dagvattenutredning, Arctan 2021-02-05  
o Parkerings- och mobilitetsutredning, WSP 2021-04-23 
o Naturvärdesbedömning - allé, Väg & Miljö 2020-12-09 
o Kulturmiljöutredning, Sigma Civil 2022-01-28 

SYNPUNKTER UNDER GRANSKNINGEN  
De huvudsakliga synpunkterna i yttrandena handlade om föreslagna 
volymer/skala, luftkvalitet, stadsbild och kulturmiljö. I texten nedanför 
följer synpunkterna i sin helhet och samhällsbyggnads ställningstaganden 
till dem. Fullständiga yttranden finns även 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. 
 
Polisen 
Bebyggelsen i närområdet består av hus med två till tre våningar. Höga 
slutna byggnader utan möjlighet till sikt igenom eller alternativa vägar gör 
att gata/gränd/gångstråk kan upplevas otryggt. Utformningen av byggnader 
och deras påverkan på, i detta fall gränderna och möjligheten till att se och 
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synas liksom möjligheten att välja alternativ väg då man befinner sig där bör 
beaktas. 
Fasadernas utformning, belysning och utsmyckning påverkar känslan av 
trygghet vilket bör tas i beaktande. 
 
Gemensamma garageutrymmen är platser som ofta blir så kallade ”hot-
spots” gällande brott och otrygghet. Brott i form av stölder, skadegörelse 
och ofredanden. Detta kan bidra till en känsla av otrygghet liksom i många 
fall enbart utformningen och belägenheten av garaget där en känsla av att 
ingen ser eller hör. Det kan också uppstå tillhåll för individer eller grupper 
som påverkar den upplevda tryggheten. 
 
Det brottsförebyggande – och trygghetsskapande perspektivet saknas eller 
finns inte som område i planen. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Detaljplanen reglerar utformningen av garagets suterrängplan mot 
Köpmangatan i syfte att främja trygghet och minimera risken för att det 
skapas ”tillhåll”. Detta görs bland annat genom att sockelvåningen mot 
gatan utformas med visuell kontakt mellan gata och garage där så är möjligt; 
planbestämmelse f6 – minst 20 % av suterrängvåningens fasadlängd mot 
Köpmangatan ska utgöras av öppningar. Öppningar kan innefatta exempelvis 
fönsterpartier eller hål i mur med genomsiktligt raster.  
 
Det planeras för en cykelverkstad vid gatuhörnet, förslagsvis med väl 
tilltagna fönster mot gatan, vilket också skulle kunna bidra till en ökad 
känsla av trygghet i gaturummet. Planbeskrivningen behandlar även vikten 
av bra belysning, samt att eventuella buskage hålls låga och välskötta.  
 
Trygghetsfrågor beskrivs i planbeskrivningen på s 36–37 och kommer att 
beaktas i bygglovsprocessen då byggnadernas utformning i detalj avgörs. 
Synpunkterna kring brottsförebyggande och trygghetsskapande åtgärder 
vidarebefordras till exploatör.  
 
Trafikverket 
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter i detta skede. 

Kommunala förvaltningar och bolag 
Lantmäterimyndigheten 
I en lantmäteriförrättning prövas lämpligheten enligt 3 kap. 
fastighetsbildningslagen. Ingen prövning görs av lantmäterimyndigheten 
mot Plan- och bygglagen som det anges under rubriken Fastighetsbildning 
på sidorna 43–44 i planbeskrivningen. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Lagrumshänvisningen har justerats i enlighet med yttrandet.  
 
Räddningstjänsten 
Räddningstjänsten har inga synpunkter på planförslaget. 
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Övriga organisationer, företag och privatpersoner 
Jamtli 
Det är bra att tillkommande byggnader till viss del blir trevåningshus, men 
det vore önskvärt om de högre planerade byggnadsdelarna inte blir högre än 
de omkringliggande byggnaderna i grannkvarteren, för att på ett bättre sätt 
anpassa sig till de grannbyggnader som är klassade som särskilt och allmänt 
värdefulla i kulturhistoriskt hänseende. En för hög byggnadshöjd påverkar 
också på ett negativt det som i riksintresseförklaringens uttryck står som 
"stadens anblick och silhuett samt utblickarna mot Storsjön och det 
omgivande landskapet".  
 
Efter samrådet har det framkommit att gårdshuset på Skjutbanan 2 är äldre 
än man tidigare antagit. Därför bör byggnaden bevaras för att visa på 
stadens utveckling och tidigare gårds bebyggelse. Som Sigma skriver i sin 
kulturmiljöutredning: 
 
"Gårdsbyggnaden skapar ett mervärde till bostadshuset då byggnaden ökar 
förståelsen för den äldre tomtindelningen. Huset utgör ett bra exempel hur 
många av Östersunds gårdsbyggnader såg ut under senare delen av 1800-
talet och berättar en historia om Östersunds tidiga bebyggelsemönster och 
de centrala kvarterens tomtindelning. Skjutbanans övriga gårdsbyggnader 
är rivna. Av den anledningen bedöms det därför som angeläget att spara 
gårdsbyggnaden." 
 
Jamtli håller med om dessa åsikter gällande gårdshuset, och anser att en 
rivning av gårdshuset och ny bebyggelse på 6 våningar vore en skada på 
riksintresset som kan vara påtaglig. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Kulturmiljöutredningen visar att ett genomförande av detaljplanen skulle 
kunna innebära risk för skada till påtaglig skada på riksintresset. Kommunen 
anser, med utredningen som underlag, att ett genomförande av detaljplanen 
skulle kunna riskera att medföra skada på riksintresset, men att skadan inte 
är påtaglig.  
 
Som nämns i utredningen har karaktären inom kvarteret Skjutbanan 
förändrats. Många byggnader har försvunnit medan andra har tillkommit. 
Skjutbanan 2 utgör inget undantag; byggnader har rivits, gården har ändrat 
karaktär och gårdsbyggnaden har förvanskats och tillbyggts. Därtill har även 
tomtindelningen förändrats, vilket skett i samband med en avstyckning 
under tidigt 1900-tal. Läsbarheten har i stort sett förlorats. Skjutbanan 2 
utgör således inget gott exempel på kvarter där de värden som utgör uttryck 
för riksintresset är bevarade, det finns det däremot många andra kvarter i 
centrala Östersund som gör, såsom exempelvis delar av kvarteren 
Boktryckaren, Pantbanken, Färgaren och Gästgivaren med flera. 
 
Värdebedömningar av kvarteret har gjorts tidigare, bland annat i samband 
med framtagandet av kommunens kulturmiljöprogram. Det har i anknytning 
till inte framkommit några uppgifter om, eller indikationer på, att gårdshuset 
inom Skjutbanan 2 skulle vara av särskild betydelse. Detta kan bero på att 
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det i dagsläget är svårt att se sambandet mellan huvudbyggnaden längs 
Storgatan och gårdsbyggnaden utmed Thoméegränd, inte minst på grund av 
den nivåskillnad som medfört att gårdskänslan gått förlorad samt den 
förvanskning som skett av byggnaden. Borgargårdarna utgjordes ofta av 
bebyggelse utmed tomtgränserna och längsmed gatan, så att en gårdsplan 
bildades. Även inom Skjutbanan 2 har denna karaktäristiska struktur funnits, 
med en byggnad placerad med långsidan mot Thoméegränd. Byggnaden 
uppfördes sannolikt under samma tidsperiod som övriga byggnader, då den 
finns avbildad på en karta från 1895 och revs sedan under mitten av 1900-
talet. Att återskapa karaktären av en borgargård inom Skjutbanan 2 skulle 
således kräva omfattande förändringar. Med justeringar hade sambanden 
möjligen blivit tydligare och dess forna karaktär kunnat återfås. Att återfå 
dess ursprungliga kontext är dock inte möjligt, då även omgivningen 
förändrats.  
 
Kommunens bedömning är att den del av riksintresset som är viktigast för 
att bevara läsbarheten är huvudbyggnaden utmed Storgatan. Byggnaden har 
under senare år genomgått en upprustning i enlighet med äldre 
byggnadstradition och dess uttryck är väl bevarat. Planförslaget innebär att 
byggnaden förses med skyddsbestämmelser, vilket innebär ett bevarande av 
riksintressets uttryck längsmed Storgatan. Avståndet, 12 meter, mellan 
huvudbyggnad och föreslagen ny bebyggelse bedöms inte utgöra någon 
påtaglig olägenhet eller påverkan på den befintliga byggnaden. Avståndet är 
större än det inom såväl Storgatans, Prästgatan och Köpmangatans gaturum. 
Föreslagen bebyggelse skulle, genom sin moderna arkitektur, kunna bidra 
till att förstärka intrycket av den äldre bebyggelsen och därigenom skapa en 
spännande kontrast som vittnar om stadens utveckling.  
 
Genom att i bygglovskedet ställa krav på utformningen finns det möjlighet 
att anpassa ny bebyggelse till omgivande kulturmiljö. Detaljplanen reglerar 
detta genom en generell bestämmelse för att ny bebyggelse ska anpassas till 
sin omgivning avseende materialval, fasader och kulörer. Därtill ska den nya 
bebyggelsen delas upp i minst tre urskiljbara delar som ges ett eget 
arkitektoniskt uttryck samt ett eget uttryck gällande takutformning. Genom 
dessa bestämmelser är det möjligt att skapa upplevelsen av flera olika 
byggnadskroppar vilket medför ett mindre kompakt intryck. Bebyggelsens 
placering kan även bidra till att förstärka rutnätsplanen, då platsen idag är 
helt obebyggd. Historiska kartor visar att tidigare bebyggelse varit placerad 
utmed både Thoméegränd och Köpmangatan. Den öppenhet som idag 
präglar platsen är alltså ett avsteg från den ursprungliga planen.  
 
Parkeringsytan, som upptar stora delar av planområdet och som funnits där 
sedan 1980-talet, bidrar inte till en god stadsbyggnad. Uttrycket för 
riksintresset som berör detta kvarter är formulerat enligt följande: 
”Stadsplanen och dess olika utvecklingsskeden med den äldsta planen från 
1788, nya kvartersrader i norr, öster och söder under 1800-talet samt den 
s.k. Nystan efter en plan från 1881 - gatunät, platsbildningar 7 och 
tomtindelning. Den förindustriella stadens bebyggelsekaraktär med låg 
trähusbebyggelse, hus i gatuliv, större borgargårdar i centrala lägen och 
glesare bebyggelse mot stadens utkanter”.  



9 

 

 
Kommunens sammanfattade bedömning är att riksintressets uttryck i 
borgargårdar och tomtindelning inte har sin tyngdpunkt, eller är som mest 
framträdande, i kvarteret Skjutbanan. När upplevelsen på plats inte längre är 
tydlig och den historiska kontexten kring uthuset gått förlorad är värdet av 
att skapa bostäder och utveckling för stadens verksamheter på en plats som i 
40 års tid stått tom högre än bevarandet av gårdsbyggnaden. Kommunen ser 
planen som en naturlig utveckling av staden, där nya bostäder med närhet 
till kollektivtrafik och service kan tillskapas. 
 
Föreningen Gamla Östersund 
Föreningen Gamla Östersund har inget att erinra mot förslaget. 
 
Jämtkraft 
Byggherren bekostar alla åtgärder som kan uppkomma för att skydda eller 
flytta JK Värmes betongkulvert i Köpmangatan. 
 
Samhällsbyggnads kommentar: 
Under avsnittet Genomförande i planbeskrivningen framgår att exploatören 
bekostar eventuella skyddsåtgärder och/eller flytt av ledningar. 
 
Skanova  
Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet. 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i 
samband med flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder 
eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova 
att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 
Samhällsbyggnads kommentar: 
Under avsnittet Genomförande i planbeskrivningen framgår att exploatören 
bekostar eventuella skyddsåtgärder och/eller flytt av ledningar inom 
kvartersmark.  
 
Swedavia 
Swedavia Åre Östersund Airport har i grunden inget att erinra till 
detaljplanen men vill säkerställa ett par punkter: 

• Ur bullersynpunkt bör det tas i beaktande att det aktuella området 
ligger under inflygning till Åre Östersund Airport. Detta gör att visst 
flygplansbuller är oundvikligt och att erforderliga bullerreducerande 
åtgärder bör vidtas vid nybyggnation.  

• Ur hindersynpunkt bör byggnader inte överstiga omkringliggande 
byggnaders höjd utan att ytterligare samråd tas med flygplatsen. 
Detta för att säkerställa att inflygningsprocedurer inte påverkas av 
nytillkomna hinder.  
 

Samhällsbyggnads kommentar: 
Synpunkterna har noterats. 
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G1. FB 
Bygget blir för stort och jag förespråkar att parkeringsplatsen blir kvar. 
 
Samhällsbyggnads kommentar: 
Parkeringsplatserna kommer att bibehållas men förläggas i ett underjordiskt 
garage.  
 
G2. EMB 
Det har inledningsvis inte varit helt lätt att ta sig igenom Planbeskrivningen. 
Detta beror på att det finns målsättningar/ambitioner som tar stort 
textutrymme utan att egentligen ha någon betydelse för Planbeskrivningens 
utfall. Låt mig exemplifiera med textmassan kring vikten av att hänsyn tas 
till kulturmiljön och skydd av kulturhistorisk värdefull bebyggelse: 
Det finns möjlighet att återskapa de för 1800-talets tidstypiska borgargårdar 
inom aktuellt område, men båda dessa områden planeras rivas för att 
tilltänkt nybyggnation ska rymmas. Motiveringen till att inte återställa 
borgargårdarna är: ”Karaktären skulle dock upplevas i en annan kontext än 
den ursprungliga, då även omgivningen genomgått stora förändringar”. 
Ska man skratta eller gråta? 
 
Det hade underlättat att det tydligt framgått att förtätning av staden utgör det 
övergripande målet i Planbeskrivningen. I dess faktiska utfall innebär det 
dels att nybyggnation omfattar fler våningar på höjden och dels en möjlig 
tillbyggnad av våningar på höjden av äldre hus alldeles oavsett hur detta 
påverkar stadsbilden. 
Exploateringen av Skjutbanan innebär höga hus som ändrar stadsbilden och 
lägger omgivande hus i mer eller mindre skugga. Allt som planeras göras 
för att lindra detta faktum är förstås av godo. Faktum kvarstår dock att 
förtätning är det övergripande målet och inte motiv som:” De nya 
byggnaderna ska spegla den gradvis framväxande stadens mångfald och 
brokighet”. Allvarligt!?! 
 
Planberedningen har inte diskuterat den omfattande kostnad som ett 
parkeringshus under jord innebär. Vad är det som gör att utbyggnaden av ett 
parkeringshus är hugget i sten? Planberedningen utgår dessutom från en 
policy som antogs av Kommunfullmäktige i april 2016 och är inte i fas med 
de diskussioner och planer av idag som vill göra Östersund till en bilfri 
stadskärna vilket även skulle bidraga till att stadens luft blir renare. 
 
Sammanfattningsvis ansluter jag mig till tidigare synpunkter från 
Länsstyrelsen, Jamtli samt ca 16 sakägare/privatpersoner som vänder sig 
emot de tilltänkta husens höjd. Vidare att en kompletterande aktuell 
utredning görs om allmänna parkeringsplatser kan erbjudas på område 
som inte ligger i direkt anslutning till kvarteret Skjutbanan. 
 
Samhällsbyggnads kommentar: 
En viktig del av planarbetet är att göra avvägningar mellan olika intressen 
och ställningstaganden, alltifrån utredningar till styrdokument och policys. 
Detta bidrar också till att planbeskrivningarna ofta blir långa och 
omfattande. 
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I avsnittet Översiktsplan, under rubriken Tidigare ställningstaganden, 
framgår att kommunens ställningstagande är att staden i första hand ska 
växa genom förtätning. Detta för att kunna nyttja befintlig infrastruktur samt 
främja hållbara transporter genom kollektivtrafik, gång och cykel.  
 
En exploatering enligt planförslaget kommer att innebära att karaktären 
inom kvarteret förändras. Samhällsbyggnad har dock gjort bedömningen att 
exploateringen inte är av sådan art att stadsbilden förändras. Ett resonemang 
kring detta finns i planbeskrivningen, s. 10 och illustreras även på s. 20.   
 
Kostnaden för att anlägga ett underjordiskt garage är hög och förutsätter 
således en relativt hög exploatering. Kommunen har utrett möjligheten att 
flytta de 112 parkeringsplatser som finns på Skjutbanan till annat läge, men 
inte funnit någon lämplig, central placering. I det aktuella fallet har en 
avvägning gjorts mellan att bevara parkeringsplatserna och att ta tillvara det 
centrala läget i syfte att möjliggöra för nya bostäder. En viktig faktor för att 
bevara parkeringsplatserna är bland annat att handeln inte ska missgynnas 
av att de försvinner. Planförslaget är ett resultat av att kommunen sett 
möjligheten i att kombinera båda delarna. 
 
Kommunen har inte antagit något mål om att Östersunds stadskärna ska bli 
bilfri. Den policy du hänvisar till, Parkeringspolicyn (2016), är fortfarande 
aktuell. Sedan planarbetet påbörjades har Åtgärdsprogrammet för luft 
antagits (december 2022), men inte heller i åtgärdsprogrammet står något 
om att Östersunds stadskärna ska bli bilfri.  
 
G3. CM, TN, HB, AHA, IF, CF 
Nedanstående synpunkter utgår främst från fastigheterna Storgatan 50B 
(byggår 1914) samt Storgatan 52A och B (byggår 1884) med till- och 
ombyggnader senare år pga brand och andra omständigheter som finns väl 
dokumenterade. De är båda reveterade träbyggnader som ingår i 
bostadsrättsföreningen Skjutbanan 8 och s k allmänt värdefulla byggnader i 
den tidiga epoken av husbyggande längs Storgatan.  
 
Båda husen är redan skymda av de högre husen mittemot på Storgatan. De 
riskerar att bli helt inklämda om husbyggnationen på parkeringsytan antar 
för högt format och med åtföljande minskat ljusinsläpp som påverkar oss 
boende negativt och även innergårdens växtlighet i form av buskar, träd och 
blommor. Argument som att vi, som valt att bo i innerstaden, ska stå ut med 
diverse problem som skymd utsikt, insyn, oljud etc är godtagbara endast till 
en viss del. Ökad inflyttning i de tilltänkta små lägenheterna medför också 
ett ökat socialt tryck i området. Ingripande förändringar i stadsbilden bör 
ske med varsam hand. De landmärken som omnämns i handlingarna är till 
största delen solitära byggnader. Kvarteret Skjutbanan med sin 
låghusbebyggelse och med luft mellan husen bör självklart få behålla sin 
karaktär.  
 
Nuvarande parkering är nästan alltid full. Kommer byggnationen verkligen 
att tillgodose och kompensera bortfallet av parkeringsplatser samt räcka till 
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för alla de som ska bo i lägenheterna samt personal kopplad till eventuellt 
gruppboende? Tillgodoses även platser för gäster till oss som bor i 
bostadsrättsföreningen då Storgatans ibland är fulla och gården har p-förbud 
förutom för betalande till carportens platser? Sällan hörs menighetens 
klagomål gälla att det är för få bostäder i centrala staden, att markytan ska 
förtätas och att det ska byggas på höjden. Däremot hörs ständiga klagomål 
på att det är för få parkeringar och att detta hellre riskerar att utarma handel 
och folkliv. Kommunens näringslivsstrategi pekar på att ökad tillgång till 
bostäder centralt skulle förbättra utveckling av näringslivet. Bostäder borde 
kunna byggas i utkanter där det finns mark att tillgå och ändå räknas som 
centralt belägna. Det bör också poängteras vikten av öppna ytor och 
grönytor i innerstan för en mer tilltalande miljö både ur miljö- såväl som 
estetisk synvinkel. Tanken att göra något åt Skjutbanans parkering är 
begriplig även om det också hörs röster som uppskattar en parkering som 
ligger ovan jord. Den har dessutom en lämplig strategisk placering med 
närhet till Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen förutom 
den handel som ligger i denna del av citykärnan.  
 
Kulturutredningen från Sigma bör noga beaktas för att tillvarata 
riksintresset. Stadens karaktäristiska siluett av tak och byggnader är det 
främsta exemplet på ett av riksintressets uttryck vilket innebär måttliga 
hushöjder. Nuvarande planförslag innebär en skalförändring i kvarteret, 
både i höjd och också volym, som inte harmoniserar med riksintresset. Den 
lägre delen av byggnationen bör kunna minskas med minst ett plan, dvs max 
3 våningar och den högre med sex våningar till max 4. Bra att 
grundförslagets kompakta koloss till byggnad delas upp i flera enheter. 
Ursprungsritningen visar en byggnad som förde tanken till forna Sovjet. 
Synd att lärkträden och björkarna på Köpmangatan försvinner men bra att 
de kan ersättas på lämpligt sätt. Visserligen och verkligen synd att det inte 
verkar komma de boende på Köpmangatan till godo.  
 
Den byggnad som avses rivas får ses som fullt acceptabelt utifrån de 
argument som framkommit i processen. Strandskatan som häckar på dess 
tak är årligt återkommande men kan säkert hitta ny plats i närområdet. 
Föreslagna sedumtak kan kanske locka till sig det fågelliv kvarteret i nuläget 
åtnjuter.  
 
Det är svårt att ha synpunkter på allt tekniskt som följer med en 
genomgripande förändring utan där får vi förlita oss på expertisen och att 
lagar och förordningar följs till punkt och pricka. Svårt också att bara 
avfärda planen med att inte göra något alls, det stadiet är redan passerat.  
 
Satsningen på kvarteret Skjutbanan kommer att påverka oss i närområdet 
betydligt men också stadens övriga boende och medborgare, länsbor samt 
tillresande. Det får inte bli ett politiskt monument över ovilja att ändra, 
anpassa och göra rätt. Planen bör därför revideras ytterligare och noga 
beakta, analysera och tillvarata synpunkter från alla berörda i aktuell fas.  
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Samhällsbyggnads kommentar: 
För svar angående påverkan på stadsbilden vänligen se samhällsbyggnads 
svar till G2, s. 11. 
 
Enligt kommunens riktlinjer för bostadsförsörjningen ska kommunen ge 
förutsättningar för nybyggnation av bostäder för en årlig befolkningstillväxt 
om 500 personer, vilket motsvarar minst 300 bostäder. Samhällsbyggnad 
arbetar med ett flertal detaljplaner i olika lägen, både centralt, i tätorterna 
och på landsbygden. I det aktuella fallet har avvägningen handlat om att  
bevara de parkeringsplatser som finns samtidigt som man tar tillvara det 
centrala och, strategiska läget och skapa möjlighet för en långsiktig 
utveckling. Planförslaget innebär att båda dessa delar möjliggörs genom att 
de befintliga parkeringsplatserna förläggs i ett underjordiskt garage.  
 
Målsättningen är att dagens allmänna parkeringsplatser ska kunna lösas 
inom planområdet, tillsammans med tillkommande behov för de nya 
bostäderna. Detta föreslås ske genom samnyttjande, men är en fråga som 
behöver utredas vidare i kommande projektering.   
 
Se samhällsbyggnads svar till Jamtli, s. 7–9, angående kulturmiljö.  
 
G4. VN 
Med tanke på att köpcentrumen runt om Lillänge alltmer har expanderat 
under de senaste 15–20 åren har Östersunds stadskärna blivit lidande av 
denna explosionsartade tillväxt. Tomma butikslokaler och företag som går i 
konkurs är ingen ovanlig syn. 
 
Bilen, och därmed parkeringsytan, anses ofta vara viktiga för stadens 
tillgänglighet och ger starkt utslag i såväl handeln, arbeten och kulturlivet i 
staden. För de städer som Östersund, som har en trång stadskärna är det vara 
svårt att tillgodose behovet av parkeringsplatser. Detta gäller framför allt i 
stadskärnan där parkeringsytan står mot dyra alternativkostnader och där 
önskan av exploatering finns. 
 
Jag anser att kommunen måste ta hänsyn till tillgängliga parkeringsplatser 
för besökare, företagsresor och boende, som stödjer handeln, företagen och 
kulturlivet i staden. Samt arbetspendlare om dessa saknar andra 
färdalternativ, använder bilen för ärenden till/från arbetet eller under 
arbetstid. 
 
Jag anser att det planerade bygget på Skjutbanan inte kommer att gynna 
Östersunds centrumhandel då parkeringsplatserna under byggnationen helt 
kommer att vara borta. När väl byggnationen är klar så kommer en stor del 
av de planerade parkeringsplatserna att "öronmärkas" av de som kommer att 
ha sitt boende i huset. Jag vill ha ett levande och välmående centrum, inte 
flytta handeln utanför stan och se fler tomma lokaler! 
 
Samhällsbyggnads kommentar: 
En av de viktigaste frågorna under planarbetet har varit att hitta lösningar 
för att kunna bibehålla de befintliga parkeringsplatserna i ett centralt läge. 
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Planförslaget är ett resultat av detta. Se även kommentar till G2, s. 11, samt 
G3, s. 13.  
 
Ett tillskott av bostäder kommer även bidra till ett högre kundunderlag för 
såväl butiker och restauranger som kulturevenemang och bör utifrån det 
perspektivet ses som något positivt för alla näringsidkare inom Östersunds 
stadskärna.  
 
G5. UH, EB 
Synpunkter från de boende som skickades in under tidigare samråd samt 
tidigare granskning kvarstår (se bilagt yttrande; G5. UH, EB kompl). 
 
De synpunkter som skickades in i samband med överklagandet av 
detaljplanebeslutet kvarstår också. Våra synpunkter har inte besvarats på ett 
tillfredsställande sätt och våra anledningar till överklagande av beslutet 
kvarstår. 
 
Dessutom har varken plankartan eller planillustrationen ändrats inför den 
nya granskningen.  
 
Vi kan därför inte se att det är möjligt att hävda att planbeskrivningen har 
kompletterats eller ändrats inför den nya granskningen. Bestämmelsetext till 
plankartan innehåller tilläggsmeningen om den tidigare tomtindelningen för 
kvarteret Skjutbanan. 
 
Plankartan säkerställer inte att den nya bestämmelsen följs. Att 
planillustrationen inte har ändrats innebär att byggnadernas höjder och 
placeringar föreslås bli på exakt samma sätt som tidigare, till exempel en 
högdel tvärs över tidigare tomtindelning.  
 
Vi har studerat s. 44 i granskningshandlingen (2022-11-30) under 
Revidering samt s. 25 i granskningshandling (2022-11-30) och anser att inga 
önskemål för de närboende eller Länsstyrelsen har tillgodosetts. 
 
Vi förväntar oss att Samhällsplanering, Östersunds kommun tar våra 
synpunkter på allvar, i stället för att avfärda våra synpunkter som man gjort 
under samrådet och tidigare granskning. Vi förväntar oss ett svar på de 
kompletterande synpunkter vi framför i vårt överklagande i juli 202 och i 
oktober 2022.  
 
Vi förväntar oss att de synpunkter vi framfört angående ett antal 
miljöaspekter som t.ex. sällsynta arter, luft, bevarande av trädallén på 
Köpmangatan samt den betydande påverkan på vår boendemiljö som 
detaljplanen innebär tas på allvar. 
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Samhällsbyggnads kommentar: 
Samhällsbyggnad har mottagit synpunkter från boende under tidigare 
granskning. Dessa har besvarats i ett Granskningsutlåtande (tidigare 
granskning). Utlåtandet finns tillgängligt på kommunens hemsida under 
fliken Detaljplaner på gång. För tydlighets skull har synpunkterna även 
besvarats längre ned. 
 
De synpunkter som lämnades in i samband med överklagandet av 
kommunstyrelsens beslut vidarebefordrades till mark- och miljödomstolen 
som tog över handläggningen av ärendet. Av den anledningen har 
kommunen inte behandlat eller besvarat synpunkterna. 
 
Plankartan ändrades genom att meningen ”Ny bebyggelse ska utformas så 
att den tidigare tomtindelningen tydligt kan avläsas” lades till inför 
antagandet den 29 september 2022. Mark- och miljödomstolen beslutade att 
detaljplanen skulle upphävas då kommunen inte uppfyllt kravet om att hålla 
planen tillgänglig för granskning efter att denna ändring gjorts. Kommunen 
har, i enlighet med mark- och miljödomstolens beslut, valt att skicka ut 
detaljplanen på granskning en andra omgång. Inför den nya granskningen 
har inga ytterligare ändringar gjorts i plankartan.  
 
Plankartan är juridiskt bindande, vilket innebär att de bestämmelser som 
anges i kartan måste följas vid ett genomförande. Bestämmelsen om att den 
tidigare tomtindelningen ska kunna avläsas är alltså tvingande. 
 
Beträffande högdelen så anger plankartan att denna kan placeras inom hela 
egenskapsområdet, i det här fallet var som helst på byggnaden. Det är därför 
möjligt att placera högdelen på sådant sätt att tomtindelningen kan avläsas.   
Illustrationskartan redovisar endast ett förslag på utformning och är inte 
juridiskt bindande. Det finns alltså inget krav på att den eller de byggnader 
som uppförs måste överensstämma med den illustrerade kartan. 
 
Länsstyrelsens synpunkter beträffande tomtindelningen har, genom tillägget 
i plankartan, tillgodosetts. Se Länsstyrelsens yttrande, s. 5. 
 
Nedan följer svar på tidigare synpunkter (bilagt yttrande, G5. UH EB 
kompl): 
Kommunfullmäktiges beslut 
Samhällsbyggnad väljer att inte besvara synpunkter beträffande 
kommunfullmäktiges beslut den 29 september 2022, då ärendet sedan dess 
handlagts av mark- och miljödomstolen och, i enlighet med domstolens 
beslut, nu skickats ut på ny granskning.  
 
Riksintresse kulturmiljö 
Detaljplanen reglerar att ny bebyggelse ska utformas så att den äldre 
tomtindelningen kan avläsas. I planbeskrivningen, s. 25, beskrivs hur 
planbestämmelsen ska tolkas; ny bebyggelse ska utformas så att 
bebyggelsen delas upp i enlighet med den äldre tomtindelningens gränser 
och att varje del ges ett eget uttryck i fasad och takutformning. Plankartan 
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reglerar inte vilket material eller vilka kulörer som ska användas, däremot 
kommer krav kring detta att ställas i det efterföljande bygglovskedet. 
 
Dagvatten 
En dagvattenutredning har tagits fram som underlag för planarbetet. 
Dagvattenutredningen tar höjd för klimatförändringar genom att använda sig 
av klimatfaktor 1,25. Detta innebär att nederbördsmängden under dagens 
förhållanden multipliceras med klimatfaktorn för att beräkna hur stor den 
framtida nederbördsmängden väntas bli. De åtgärdsförslag som beskrivs i 
dagvattenutredningen respektive planbeskrivningen utgår alltså från dessa 
flöden. 
 
De träd som tas ner kommer till viss del att ersättas och kommer då att 
planteras i skelettjord och kompletteras vid behov av intilliggande magasin 
för att fungera för dagvattenhantering. Vem som ansvarar för vad och vilka 
åtgärder som föreslås finns beskrivet i planbeskrivningen, s. 37–39.    
 
Rödlistade arter 
Under planarbetets gång har en inventering av trädallén gjorts. Något 
ytterligare behov av att inventera insekter eller fladdermöss så pass lokalt 
har inte ansetts nödvändigt. Under inventeringen påträffades inga särskilt 
utpekade arter (PM Naturvärdesbedömning alléträd, 2020-12-09). Området 
omfattas av en habitatsanalys för fladdermöss (2022-03-25). Skjutbanan 
ingår inte i område som utgör viktigt område för fladdermöss.  
 
Enligt Artportalen har följande sju fågelarter observerats inom Skjutbanan 
mellan 2013 och 2023: 
 

Gransångare Livskraftig 
Sädesärla Livskraftig 
Gråsiska Livskraftig 
Sidensvans Livskraftig 
Gråsparv Livskraftig 
Stare Sårbar 
Tallbit Sårbar 

 
Det främsta hotet mot staren är nedläggning av jordbruk liksom ensidig 
jordbruksinriktning mot t.ex. vallodling. Planförslaget bedöms inte påverka 
starens bevarandestatus.  
 
Tallbitsbeståndet har sannolikt minskat till följd av ökade ingrepp från det 
moderna skogsbruket, då arten i allmänhet förekommer i gles skog och 
häckar i områden med hög andel myrmark. Förslag på åtgärder innefattar, 
enligt Artportalen, bland annat återupptagen hävd av öppna betesmarker, 
samt att hålträd i skogs- och jordbrukslandskapet lämnas orörda. 
Planförslaget bedöms inte påverka tallbitens bevarandestatus. 
 
Utöver dessa arter tar planbeskrivningen även höjd för två tidigare 
inrapporterade arter; tornseglaren och strandskatan. Ett resonemang kring 
dessa finns i planbeskrivningen på s. 15. 
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Utredningar och inventeringar 
De provborrningar som hänvisas till är del av en undersökning av klorerade 
lösningsmedel som gjorts på uppdrag av kommunens miljöavdelning och 
har inte genomförts som en del av planarbetet. Hur föroreningar inom 
planområdet ska hanteras beskriv på s. 35–36 i planbeskrivningen. 
 
Den trädinventering som hänvisas till kan vara en del av den 
stadsomfattande trädinventering som gjordes under sommaren/hösten 2022. 
Någon ytterligare trädinventering för detaljplanens räkning har inte gjorts. 
Vid inventering under planarbetet noterades ett skadat träd som tagits ned på 
grund av säkerhetsskäl. 
 
De markradonhalter som noterats inom området är i vissa punkter höga, 
medan de i övriga punkter beskrivs som normalradonmark. Det är 
byggherrens ansvar att byggnader uppförs så att gränsvärdet för radon inte 
överskrids. Radonhalten hänger dock inte ihop med vad som beskrivs i PM 
Miljöteknisk markundersökning, som refereras till. Den miljötekniska 
markundersökningen har noterat andra föroreningar, som endast marginellt 
överstiger riktvärdena för känslig markanvändning. Det är dessa 
föroreningar man hänvisar till när man menar att exponeringsriskerna 
kommer öka i samband med anläggningsarbetet. Då planförslaget innebär 
att ett underjordiskt garage ska byggas kommer dock merparten av 
föroreningarna att schaktas bort i samband med grundläggning.  
 
Luftkvalitet 
Då det saknas trafikmätningar längs den aktuella sträckan är det svårt att 
säga exakt vilken effekt ett genomförande av detaljplanen kommer få på 
luftkvaliteten. Sannolikt kommer omvandlingen från öppen markparkering 
till slutet gaturum ge ökade partikelhalter lokalt.  
 
Östersunds kommun har tagit fram ett åtgärdsprogram för luft som antogs i 
december 2022. Kommunen arbetar sedan dess aktivt med en mängd olika 
åtgärder för att uppnå en bättre luftkvalitet i hela stadskärnan.  
 
G6. JP 
Det känns väldigt oklart om de nu 112 allmänna parkeringsplatserna 
verkligen kommer att fortsätta vara tillgänglig på samma plats om det blir 
ett nybygge.  
 
Flyttade hit då det är ett av få hus som har hiss för att jag har en släkting 
med handikapp. Jag vill inte att denne ska behöva parkera på andra sidan 
stan för att det inte finns tillräckligt med parkeringar.   
 
Påverkas gatuparkeringen av ett eventuellt nybygge?   
 
Jag har själv valt bort bil, men hoppas jag förstår det rätt att om det nu inte 
blir 112 allmänna parkeringsplatser i byggnaden så ser man till att det ändå 
blir 112 nya parkeringsplatser inom stadens centrala delar.  
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Jag vill ha en levande stadskärna där man är välkommen oavsett om du går, 
cyklar eller åker bil/buss. Men med färre parkeringsplatser så kan 
stadskärnan dö ut, handeln flyttar upp till Lillänge och jag vill helst slippa 
hyra bil för att shoppa.  
 
Min lägenhet kommer att tappa all utsikt i östlig riktning och i stället erhålla 
direkt insyn i båda sovrummen. Någon morgonsol kommer överhuvudtaget 
inte att nå lägenheten.  
 
Dessutom kommer garageutfarten med sin lokala försämrade luftkvalitet att 
flöda direkt mot vår ingång 50A.   
 
Samhällsbyggnads kommentar: 
111 av de 112 parkeringsplatser som idag finns inom Skjutbanan kommer 
att kunna förläggas i det underjordiska garaget. Under byggtiden kan 
gatuparkeringen påverkas, men inte långsiktigt. Se även samhällsbyggnads 
svar till G3 angående parkering, s. 11. 
 
Skuggning av närliggande bostadshus har beaktats under planarbetets gång 
och bedöms inte utgöra någon betydande olägenhet. Se sol- och 
skuggstudierna i planbeskrivningen, s. 22–23. In- och utblickar bedöms inte 
heller påverkas i den mån att det skulle utgöra någon betydande olägenhet. 
Det finns många bostadshus i centrum som är placerade på samma avstånd 
ifrån, eller närmre, varandra än vad planförslaget föreslår.  
 
För svar angående luftkvalitet, se samhällsbyggnads svar till G5, s. 17. 
 
G7. EP 
The following text is a set of comments against the proposed Kv. Skjutbanan 
1 m fl. Bostäder och allmän parkering.   
 
I must admit, this feels like Groundhog Day. The municipality keeps 
disregarding the reports it has received and the comments of the citizens 
directly affected by this, extraordinary in scale, proposed construction. And 
we keep spending time and energy to appeal.  
  
But I digress. The text that follows mostly consists of comments suggesting 
that the decision to build the proposed structures is predicated on 
capriciousness and other motives and does not take into the account all the 
findings that are against it. First, I provide comments to document titled 
Detaljplan för Skjutbanan 1 m fl  BOSTÄDER OCH ALLMÄN PARKERING 
Östersunds kommun (the version from Nov 30, 2022).  
 
On p. 4 of that document, the municipality claims that 

Den arkitektoniska idé som ligger till grund för planförslaget 
är att bryta ned byggnadsvolymerna i flera tydliga volymer 
och att detta tydliggörs både i material och form. Detta för att 
de nya byggnaderna ska passa in i omgivningen som utgörs av 
hus i varierande storlek, material, färg och byggnadshöjd. För 
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att säkerställa att bebyggelsen följer den övergripande 
arkitektoniska idén, samtidigt som detaljplanen inte låser 
bebyggelsen för hårt, har planförslaget utformats med en så 
hög grad av flexibilitet som möjligt i de delar som inte är av 
avgörande betydelse för stadsbilden.   

 
This is vague and simply not true. What do you mean “high degree of 
flexibility”? The municipality has disregarded completely previous 
comments on the issue of scale and height (especially of the six-storey 
component on this proposed construction), and you continue being vague on 
how you are going to fit six storeys in this part of the downtown area, which 
by the way, does not contain 5 storeys as you vaguely claim on p.6 of the 
same document. Sure there are some 5-storey buildings in the broader 
downtown area, but not in the area of Skjutbanan 1.   
 
You claim on p. 10 that this construction will not change the character and 
skyline of the town, nor will it be visible from Fröson, yet a current 
rendition of the downtown area from Frösön speaks to exactly the opposite. 
How can you claim that such a large scale construction will not be visible? 
There is nothing directly to the west of the proposed building to remotely 
hide it.   
This claim is not true and the construction would alter the character of the 
bult environment.  
 
What is most perplexing to me, however, is the blatant disregard of the 
Kulturmiljöutredning conducted by Sigma, which, on p. 23, classifies the 
proposed construction as harmful and not allowed! Your response is that 
enough damage has been done, so you can inflict some more. I fail to see 
who this is logical and aimed at the good of the citizens of Östersund. An 
additional question that emerges is what alue evaluations have if the 
municipality disregards them. This is not the way to build trust in 
democratic insitutions.   
 
Further, you claim changes have been made to the original gårdbyggnad (the 
low building behind Storgatan 50) since the early 1900 and into 1950. This 
is between 100 and 70 years ago. It is glib and capricious to not preserve the 
value of a building that is listed even if changes have been made to it 
between 100 and 70 years ago. It is also unclear how you are proposing to 
keep the outline of the small low building visible (p. 25 of the November 
version of the detail plan) with a six-storey monstrosity sitting on it. Again, 
you are being vague and arbitrary and are not answering to the objections 
raised.   
 
Furthermore, you state in Detaljplan för Skjutbanan 1 m fl  BOSTÄDER 
OCH ALLMÄN PARKERING (version from August 2021) that it is hard to 
see the architectural connection between Storgatan 50 and the building 
behind it. Are you seriously suggesting that one would be able to see the 
connection between Storgatan 50 and the six-storey phallus behind it 
because it would be made of wood and would be (perhaps) pale green in 
color? What is more, what happens 12 meters back from Storgatan most 
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definitely affects Storgatan. Storgatan 50 will dwarf again the proposed 
building.  
 
This claim is not true either, and I repeat that the construction would alter 
the character of the bult environment to its great detriment, which is what 
the Kulturmiljöutredning found.   
 
You are similarly disregarding the data regarding the trees along 
Köpmangatan, containing species that are threatened (p.14-15 of the version 
updated November 2022).  You state that special dispensation is required to 
cut them down and that their value is not so high as to justify not 
constructing the proposed buildings. I wonder how many trees per sq. km 
there must be in order for them to be deemed important. What is more, birds 
perch on them daily, large flocks of birds in long periods of the year. I see 
them from my window. Those birds would be gone if you cut down the 
trees.   
 
Finally, the noise report does not compare current noise levels with the ones 
that would be generated by the construction. Must you not provide these 
data also? What is the data for noise generated by the machinery in the roofs 
of the institutions you are proposing to build?  
In summary, I will repeat: Groundhog Day. I have written this email before; 
this time I have tried to be specific in my comments showing that the 
municipality is vague, arbitrary, and does not really address comments 
which it perceives are against the plan. The main issue here is that the 
construction you are proposing is of a ridiculous scale and does not fit this 
small town.   
 
We are not against infill development. Sure, build, but no more than 2 
storeys and not on the ashes of listed buildings obliterating any kind of built 
environment character in the process.   
 
Samhällsbyggnads kommentar: 
Det flexibilitet som avses gäller primärt utformningen av byggnaden. 
Planbestämmelserna låser inte fast exakt var högdelen ska placeras, vilka 
kulörer som ska användas eller vilket takmaterial som ska användas.   
 
Byggnaden föreslås uppföras som högst i fem våningar plus en högdel, dvs. 
en begränsad del av byggnaden, som motsvarar en sjätte våning.  
 
Som illustreras på s. 20 i planbeskrivningen framgår att byggnaden inte 
kommer att påverka taklandskapet sett från Frösön. Detta innebär inte att 
byggnaden inte kommer att synas, utan snarare att den nya bebyggelsen inte 
kommer påverka stadens silhuett eller sticka ut i förhållande till övrig 
bebyggelse.   
 
Gällande kulturmiljöutredningen så är kommunens bedömning att 
planförslaget kan medföra skada på riksintresset, men att skadan inte är att 
betrakta som s.k. betydande skada. Kvarteret Skjutbanan har utvecklats och 
kommit att förändras över tid. Ett genomförande av detaljplanen innebär 
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också en förändring och är en del av stadens kontinuerliga utveckling. 
Genom att dela upp den nya bebyggelsen i olika delar som ges olika uttryck 
beträffande färg, materialval och takutformning bedömer kommunen att det 
finns goda förutsättningar att skapa variation samtidigt som den äldre 
tomtindelningen synliggörs. Det är alltså inte den äldre bebyggelsen som 
ska vara synlig, utan tomternas indelning. I dagsläget finns inte många spår 
av den äldre tomtindelningen kvar eftersom området till stor del består av en 
öppen markparkering. Se även samhällsbyggnads svar till Jamtli, s. 7–9. 
 
Den nya bebyggelsen kommer kontrastera mot den gamla byggnaden på 
Storgatan 50. Vad som avses med att sambandet mellan Storgatan 50 och 
gårdsbyggnaden är svagt är att det inte finns något som binder samman de 
två byggnaderna på ett tydligt sätt, varför just gårdsbyggnaden inte bedömts 
ha någon större betydelse läsbarheten av riksintressets uttryck.  
 
Angående rödlistade arter, se samhällsbyggnads svar till G5, s. 14. 
 
En bullerutredning ska ta hänsyn till omgivningsbuller, dvs. buller från 
vägar, flygplatser, spårtrafik och industriell verksamhet. Buller från 
byggplatser regleras genom 2, 9 samt 26 kap. miljöbalken. Vad gäller 
tekniska utrymmen på tak genererar de marginella ljudnivåer vid normal 
bostadsbebyggelse.  
 
G8. LW, AK, FF, JN 
Jag/vi anser att planförslaget för detaljplanen inte ska antas på följande 
grunder:  
 
Jag/vi tycker inte att det ska byggas på Skjutbanan 1, eftersom gaturummet 
byggs igen och luftföroreningarna därmed kommer öka efter Köpmangatan. 
Idag är redan Köpmangatan till större delen en röd zoon, enligt 
"Åtgärdsprogram Östersund - för att förbättra luftkvaliteten och uppnå 
miljökvalitetsnormen (PMlO)", vilken antogs av Östersunds 
kommunfullmäktige 2022-12-20 (se bifogad karta och länk i bilagt yttrande; 
G8 LW AK FF JN, reds. anm.). Detta innebär att miljökvalitetsnormerna för 
luft redan överskrids.  
 
Luftkvaliteten efter Köpmangatan behöver förbättras eftersom normerna 
redan överskrids. Luftkvaliteten får inte försämras för oss som bor på 
Köpmangatan. Innan stadens luft är förbättrad vill vi därmed att byggplanen 
inte ska genomföras, eller beslutas kring.  
 
Utöver detta har träden som idag står längsmed parkeringen Skjutbanan på 
Köpmangatan en viktig funktion, eftersom de fångar upp förorenad luft. Om 
träden tas bort och inte ersätts av nya träd mot gaturummet riskerar luften att 
försämras ytterligare. Innan åtgärder är genomförda för att förbättra den 
redan nu dåliga luftkvaliteten längs Köpmangatan bör inte kvarteret byggas 
igen. 
 
Utöver detta har de föreslagna volymerna inga gemensamma karaktärsdrag 
med den låga trähusbebyggelse med tydliga tomtgränser, som riksintresset 
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avser att värna. Länsstyrelsen upphävde bland annat därför planbeslutet 
2022-09-02. 
 
Samhällsbyggnads kommentar: 
För svar ang. luftkvalitet, se samhällsbyggnads svar till G5, s. 17. 
 
Länsstyrelsens synpunkter beträffande tomtindelningen har genom tillägg i 
plankartan - Ny bebyggelse ska utformas så att den tidigare tomtindelningen 
tydligt kan avläsas - tillgodosetts. Se Länsstyrelsens yttrande, s. 5. 
 
G9. AN 
Det är väldigt sorgligt att den höga exploateringsgraden är det som bär det 
här projektet ekonomiskt. Föreslagna volymer och höjder på de nya 
byggnaderna kan fortfarande inte anses som måttliga i jämförelse med 
omkringliggande byggnader i stadskärnan. Om planen inte går 
ihop ekonomiskt genom att anpassa de nya byggnaderna för att skydda 
riksintresset behöver den omarbetas i sin helhet. Resultatet av den 
kulturmiljöutredning som genomfördes av Sigma bör tas på allvar där de 
tydligt framgår att ett genomförande av planen riskerar att påtagligt 
skada riksintresset. 
 
Vidare kan man funder på om ett gruppboende av den här storleken i 
centrala Östersund verkligen är optimalt? Ökad trafik längs 
Köpmangatan/Storgatan är ett steg åt fel riktning då föroreningarna i luften 
redan är höga. Det finns många områden utanför stadskärnan som är bättre 
lämpad för ett gruppboende av den här storleken. 
 
Kvarteret Skjutbanan bör utvecklas, men det här är fel väg att gå. 
 
Samhällsbyggnads kommentar: 
För svar angående kulturmiljö, se samhällsbyggnads svar till Jamtli, s. 7–9.  
 
För vårdboenden (gruppbostäder och äldreboenden) bedöms bilanvändandet 
vara lägre än för vanliga bostäder. I sin helhet bedöms planförslaget inte 
generera någon betydande trafikökning till/från området. För svar angående 
luftkvalitet, se samhällsbyggnads svar till G5, s. 17.  
 
G10. EM 
Jag anser fortfarande att planen inte ska godkännas. Planerade byggnader är 
för höga i förhållande till omkringliggande byggnader och avviker kraftigt 
från övriga kvarter och stadens i övrigt sluttande bebyggelse. 
Anser inte att man tagit i beaktande av problem med avgaser då man utgått 
från undersökningar från 2020 som inte överensstämmer med dagens 
problem med luftföroreningar. 
Blir även trångt i gränden då det saknas ett rejält indrag. 
 
Samhällsbyggnads kommentar: 
Se samhällsbyggnads svar till G5, s. 17, angående luftkvalitet. 
 
 



23 

 

G11. MM 
Jag anser fortfarande att planen inte ska godkännas. Planerande byggnader 
är för höga i förhållande till omkringliggande byggnader och avviker 
kraftigt från övriga kvarter och stadens i övrigt sluttande bebyggelse. Anser 
inte att man tagit i beaktande av problem med avgaser då man utgått från 
undersökningar från 2020 som inte överensstämmer med luftföroreningar. 
Blir även trångt i gränden då det saknas ett rejält indrag. 
 
Samhällsbyggnads kommentar: 
Se samhällsbyggnads svar till G5, s. 17, angående luftkvalitet. 
 
G12. SN 
Härmed framläggs återigen synpunkter på detaljplan för Skjutbanan 1 m fl.  
 
Uthusbyggnaden från 1885 nämns i kulturmiljöprogrammet som allmänt 
värdefull. För detta detaljplanearbete har en fantastiskt välgjord 
kulturmiljöutredning gjorts, en av de fyra bästa rörande norrländska 
stadsmiljöer som producerats på 40 år. Den avfärdas utan ett ord. Den nya 
utredningen pekar på att uthusbyggnaden fått fel värdering. Den ska 
värderas särskilt värdefull, precis som huvudbyggnaden. Det här är 
ytterligare ett exempel på flera som visar att kulturmiljöprogrammet gjordes 
mycket slarvigt av delvis för uppgiften icke kompetenta personer. Nu har 
man kostat på en extremt välgjord utredning som man sedan helt ignorerar. 
Kanske inte det bästa tjänstemannaarbetet. Här har man en alldeles lysande 
chans att göra något stort av Östersunds då handlingskraftigaste kvinna, 
Carolina Westberg. Hon uppförde gården, drev porslinshandel och inrymde 
en skjutbana i uthusbyggnaden. Hon sysslade också med andra 
affärsrörelser och även med fastigheter. Dessutom är då uthusbyggnaden en 
av de få kvarvarande 1800-talsbyggnader som givit namn åt det kvarter den 
står i. Här finns fantastiska möjligheter att berätta historia som dessutom 
bygger framtiden i form av inspiration till dagens unga kvinnor. 
Anledningen till att man ignorerar kulturmiljöutredningen är förmodligen att 
då faller hela den tänkta byggnationen i dess nuvarande form och därför blir 
man som tjänsteman helt enkelt feg. Det är grund för anmälan om tjänstefel 
(f.ö. har hela handläggningen präglats av total okunnighet om såväl plan- 
och bygglag som förvaltningslag - avsaknaden av kompetens på 
samhällsbyggnad av idag är markant). Verkstadsbyggnaden från 1950 är 
också en viktig bit historia, genom att den visar att forna tiders verksamheter 
på gårdarna fortfarande var aktuellt då. Man skyller på att uthusbyggnaden 
fått ändrad fasad, när man påstår att byggnaden inte påverkar riksintresset, 
medan kulturmiljörapporten menar motsatsen. Fasaden ändrades 1950 vid 
uppförandet av plåtslageriet och även det utgör en viktig årsring som 
berättar mycket om 1950-talets stilideal.  
 
Man envisas med att säga (s. 19 granskningshandling) "Den tillbyggda 
verkstaden har gett byggnaden ett annat uttryck, att jämföra med om den 
bevarats fristående, vilket medfört att sambandet mellan huvudbyggnad och 
gårdsbebyggelse suddats ut. Även gårdens karaktär har förvanskats, vilket 
medför att sambandet mellan huvudbyggnad och gårdsbyggnad försvagats. 
För att återskapa karaktären av en borgargård skulle gården behöva 
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genomgå en omfattande förändring". Trots att det påpekats i såväl 
samrådsyttrande som granskningsyttrande att återställande av gården är en 
snabbt gjord sak, struntar man i att kommentera detta. Det kan bara bero på 
att påpekandet är riktigt, men att man ändå desperat försöker ha kvar det 
som ett ytterligare argument för att genomdriva planen. Det antyder att man 
själva på samhällsbyggnad inser att man är ute på ett gungfly; annars hade 
påpekandet bemötts.  
 
Man menar i granskningsutlåtandena att kvarterets läsbarhet har förlorats. 
Den är inte förlorad så länge uthusbyggnaden och plåtslageriet står kvar. 
Dessa är de enda kvarvarande byggnaderna i kvarteret som visar 
tomtgränsen mellan Storgats- och Köpmangatstomten. Båda byggnaderna 
har en brandvägg mot granntomten vilket är den tydligaste markering av 
tomtgräns som man historiskt har haft i Östersund. Argumentationen faller 
därför platt. Man hänvisar åter till nivåskillnadsändringen som gjorts på 
tomten. Men som påpekats ovan och i såväl samråds- som 
granskningsyttranden, är det enkelt återställt på 1,5 dag (detta enligt två 
oberoende markentreprenörer). 
 
Ny bebyggelse på Köpmangatstomterna är efterlängtad och då också i 
gatulivets linje för att inrama gatan, men som påpekats i såväl samråds- som 
granskningsyttranden, är den tänkta grändbebyggelsen två våningar för hög 
för den allmänna upplevelsen av staden. Även sådana proportioner är 
betydelsebärande för förståelsen av stadens historia och utveckling. Där 
förstår man helt enkelt inte detta. Återigen lyser yrkesinkompetensen 
igenom. Även där kan man starkt misstänka att om byggnadshöjden sänks, 
är inte byggherren längre intresserad. Det kanske är lika bra det. Det kanske 
ska vara kommunen själv som bygger i stället, som ska ha ett betydligt mer 
långsiktigt ekonomiskt tänkande. 
 
Samhällsbyggnads kommentar: 
Se samhällsbyggnads svar till Jamtli, s. 7–9, angående kulturmiljö.  
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Granskningsutlåtandet har tagits fram av plan och bygg på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. 
 
 
 
Östersund den 27 februari 2023 
 
 
 
Maria Boberg  
Stadsarkitekt  
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Postadress: 831 86 Östersund Telefon: 010-225 30 00 E-post: jamtland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/jamtland  

Granskning av detaljplan för Skjutbanan 1 m.fl. 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 möjliggöra att området omvandlas från en allmän 
markparkeringsyta till ett stadskvarter med bostäder. En stor del av kvartersmarken 
inom planområdet används idag för allmän parkering och planförslaget innebär att 
marken kan bebyggas med ett allmänt garage i markplan/suterräng med bostäder 
ovanpå. 

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 samhällsplanerare 

 som föredragande. 
Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
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Samråd Skjutbanan 1 230118.docx 

Polismyndigheten 

Lokalpolisområde Östersund 

Östersunds kommun 

Samhällsbyggnadsnämnden 

Yttrande rörande gransking detaljplan Skjutbanan 1 m fl. 

Östersund 

Lokalpolisområde Östersund har tagit del av handlingarna rörande detaljplan 

Skjutbanan 1 m fl. Östersund.  

Yttrandet fokuserar på det brottsförebyggande- och trygghetsskapande per-

spektivet. 

Bebyggelse – bebyggelsen i närområdet består av hus med två till tre vå-

ningar. Höga slutna byggnader utan möjlighet till sikt igenom eller alternativa 

vägar gör att gata/gränd/gångstråk kan upplevas otryggt. Utformningen av 

byggnader och deras påverkan på, i detta fall gränderna och möjligheten till 

att se och synas liksom möjligheten att välja alternativ väg då man befinner 

sig där bör beaktas.  

Fasadernas utformning, belysning och utsmyckning påverkar känslan av 

trygghet vilket bör tas i beaktande  

(Gemensamt) garageutrymme – gemensamma garageutrymmen är platser 

som ofta blir så kallade ”Hot-spots” gällande brott och otrygghet. Brott i form 

av stölder, skadegörelser och ofredanden. Detta kan bidra till en känsla av 

otrygghet liksom i många fall enbart utformningen och belägenheten garaget 

där en känsla av att ingen ser eller hör. De kan också uppstå tillhåll för indivi-

der eller grupper som påverkar den upplevda tryggheten.  

Det brottsförebyggande – och trygghetsskapande perspektivet saknas eller 

finns inte som område i planen. 

YTTRANDE 

Datum 2023-01-18 

 

Diarienr (åberopas) A716.378/2022 
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Från:  
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Skickad: den 19 januari 2023 15:05 
Ämne: Dnr MSN 178â€“2020 

 
TRV 2022/144131 
  
Trafikverkets yttrande angående granskning gällande detaljplan för Skjutbanan 1, Östersunds kommun 
  
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter i detta skede.  
  
  
Med vänlig hälsning 
  

 
Samhällsplanerare 
Region Mitt  
  

 
 

  
Trafikverket 
Box 810  
781 28 Borlänge  
Besöksadress: Kyrkgatan 43B, Östersund  
Telefon: 0771-921 921  
www.trafikverket.se 
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https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1pIVYK-0002t2-4m&d=4%7Cmail/90/1674136800/1pIVYK-0002t2-4m%7Cin11h%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C63C94E4C88152F809E9E2AEAA24D3CAF&o=wphtw//wt:va.trikerf/es.tek&s=TnFs7A1z5YTy7i3geAcX5aS_-YM




Från:  
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Skickad: den 21 december 2022 15:52 
Ämne: Yttrande detaljplan för Skjutbanan 1 mfl, ert dnr: 178-2020 

 
Hej!  
  
Räddningstjänsten har tagit emot er remiss gällande granskning av detaljplan för Skjutbanan 1 m.fl., ert 
dnr: 178-2020, och har inga synpunkter på planförslaget.  
  
Med vänlig hälsning 

 
 

 
 
Räddningstjänsten Jämtland 
Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund 
Postadress: Box 71, 831 21 Östersund 
  
www.rtjamtland.se 
  

 
  
När du kommunicerar med Räddningstjänsten Jämtland via e-post kommer dina uppgifter att 
behandlas av förbundet. All hantering av personuppgifter i e-post sker i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning. Läs mer på https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1p80S2-0003jV-
3K&d=4%7Cmail%2F90%2F1671634200%2F1p80S2-0003jV-
3K%7Cin11d%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C63A31D9A8C32A6DCCC97357B
F90E9878&o=a.wwttjmwr%2Fdlaesepn.gnrsfppiouret&s=gUn5RKRTUhyJW5x6mAnL27Rpj0
A 
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https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1p80S2-0003jV-3K&d=4%7Cmail/90/1671634200/1p80S2-0003jV-3K%7Cin11d%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C63A31D9A8C32A6DCCC97357BF90E9878&o=wphtw//wt:lj.rnmtata/es.d&s=kSSF4rKt9FVHRNavHdSRlSmrem0
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Sidnummer 

  1 (1) 

Datum  Handlingsnr  
 2023-01-20 Jamt21/133/20301 
     
   
   
 

Postadress Besöksadress Telefon E-post  

JÄMTKRAFT  063-14 90 00 (växel) lantmateri@jamtkraft.se  

Box 394 JÄMTKRAFT  Telefax Webbplats  

831 25 Östersund Kyrkgatan 21 063-10 64 41 http://www.jamtkraft.se  
 

 
 Östersunds kommun 

samhallsbyggnad@ostersund.se 
 
 

 

Svar på granskning Skjutbanan 1 mfl 
detaljplan, Östersunds kommun 

Dnr MSN 178-2020 
Dnr ByggR: P 2020-35 

  
Jämtkraft Elnät AB 
Inga ytterligare kommentarer 

 
 

Kontakt: 

 

 

  
Jämtkraft AB, Fjärrvärme 
Byggherren bekostar alla åtgärder som kan uppkomma för 
att skydda eller flytta JK Värmes betongkulvert i 

Köpmangatan.  

Kontakt: 
 

  
 

 
 

  
 
 
 

  
Jämtkraft AB, Elproduktion 
 
 

Kontakt: 
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Från: Skanova-Remisser-Nord /Telia Sverige AB /Solna <Skanova-Remisser-Nord@teliacompany.com> 
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Kopia:  
Skickad: den 3 januari 2023 10:02 
Ämne: VB:178-2020: Granskning - Rätt länk - Underrättelse om granskning, Skjutbanan 1 - svar från 
Skanova [ErrandId: CSY02802692] [ResponseId:5002553] 

 
 

 
Från: Skanova-Remisser-Nord@teliacompany.com 
Skickat: 2023-01-02 15:06 
Till: samhallsbyggnjad@ostersund.se 
Kopia:  
Ämne: 178-2020: Granskning - Rätt länk - Underrättelse om granskning, Skjutbanan 1 - svar från 
Skanova  
 

 
2023-01-02 
 
Skanova ( Telia Company)  AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt ovan, 
och låter framföra följande: 
  

Yttrande på erat ärende 178-2020. 
 
samma svar som tidigare lämnat, Skanovas ärendenummer 
SAMRÅD/CSY02125782 och GRANSKNING/CSY02258509 

Skanova har markförlagda teleanläggningar inom detaljplaneområdet 
 
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleÂanläggningar i nuvarande läge för 
att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i samÂband med flyttning. 
 
 
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=1pCdC3-0006Po-
5R&d=4%7Cmail%2F90%2F1672736400%2F1pCdC3-0006Po-
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5R%7Cin11j%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C63B3EF37F8CEDB18C366BC320
B817599&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsnew.snigldes.nellok&s=HwpOPdMzafo-k-
QTKWj9nMrT7mc 
 
Kabelanvisning beställs via https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1pCdC3-0006Po-
5R&d=4%7Cmail%2F90%2F1672736400%2F1pCdC3-0006Po-
5R%7Cin11j%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C63B3EF37F8CEDB18C366BC320
B817599&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsnew.snigldes.nellok&s=HwpOPdMzafo-k-
QTKWj9nMrT7mc 
 
Vid samordning, kontakta ansvarig nätägare på Telia Infra för detta område via tfn 060-90100 
 
Mvh 
 

 

Nationell nätförvaltare 

Telia Infra | Fixed Access Services | Operation 

  

telia-natforvaltning@teliacompany.com 

https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1pCdC3-0006Po-
5R&d=4%7Cmail%2F90%2F1672736400%2F1pCdC3-0006Po-
5R%7Cin11j%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C63B3EF37F8CEDB18C366BC320
B817599&o=i.wwcelawtcaommy.opn&s=x503vTq8RTmyHQ39EWazzHnRi7k 

Telia Company AB, Stockholm 556103-4249 

 
 
Mottagare:  
Cc:  
Prioritet: Hög 
Kontaktperson:  
Ämne: Granskning - Rätt länk - Underrättelse om granskning, Skjutbanan 
Information:  

Hej, 

  

Länken som skickades ut igår fungerade visst inte. Här kommer samma utskick med rätt länk till 
planhandlingarna. Se nedan: 
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Detaljplan för Skjutbanan 1 m fl 

BOSTÄDER 

Östersunds kommun 

  

UNDERRÄTTELSE OM GRANSKNING 

Planen skickas nu ut på granskning under perioden 21 december 2022 till och med den 11 
januari 2023. 

  

Syftet med detaljplanen är att omvandla området från en allmän markparkeringsyta till ett 
stadskvarter med bostäder. Planförslaget innebär att marken kan bebyggas med ett allmänt garage 
i markplan/suterräng med bostäder ovanpå. 

  

Planen handläggs med standardförfarande. 

  

Den som har synpunkter/anmärkningar på planförslaget kan lämna in eller sända in dem senast 
den 11 januari 2023 till Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på e-
postadress samhallsbyggnad@ostersund.se 

  

Länk till handlingarna 

  

Med vänliga hälsningar, 

 

 

  

Östersunds kommun 

Samhällsbyggnad, Plan och bygg 
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831 82 ÖSTERSUND 

  

Kundcenter tel. 063-14 30 00 

www.ostersund.se 

www.facebook.com/ostersundskommun 

  

När du kommunicerar med Östersunds kommun via e-post kommer dina uppgifter att behandlas 
av kommunen. All hantering av personuppgifter i e-post sker i enlighet med gällande 
dataskyddslagstiftning. Du kan läsa mer om Östersunds kommuns hantering av personuppgifter 
på www.ostersund.se/dataskydd. 
 
 
(OBS! Om du svarar på meddelandet, ta inte bort '[ResponseId:5002553]' från ämnesraden 
då denna text används för automatisk inläsning.)
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Från:  
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Kopia: Swedavia Remisshantering <remisser@swedavia.se>,  

 
Skickad: den 29 december 2022 11:05 
Ämne: Sv: Förlängd granskningstid detaljplan för Skjutbanan 1 m.fl. 

 
Hej, 
Swedavia Åre Östersund Airport har i grunden inget att erinra till detaljplanen men vill säkerställa ett par 
punkter: 

 Ur bullersynpunkt bör det tas i beaktande att det aktuella området ligger under inflygning till Åre 
Östersund Airport. Detta gör att visst flygplansbuller är oundvikligt och att erforderliga 
bullerreducerande åtgärder bör vidtas vid nybyggnation. 

 Ur hindersynpunkt bör byggnader inte överstiga omkringliggande byggnaders höjd utan att 
ytterligare samråd tas med flygplatsen. Detta för att säkerställa att inflygningsprocedurer inte 
påverkas av nytillkomna hinder. 

  
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. 
  
  

 
 

 
 

 
Kopia: Swedavia Remisshantering <remisser@swedavia.se> 
Ämne: VB: Förlängd granskningstid detaljplan för Skjutbanan 1 m.fl. 
  
Hej,  
  
Förlängd svarstid till 22 januari 2023.  
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Med vänlig hälsning 
 

  

Från:   
Skickat: den 28 december 2022 12:47 
Ämne: Förlängd granskningstid detaljplan för Skjutbanan 1 m.fl. 
  

Granskning av detaljplan för Skjutbanan 1 m fl 
BOSTÄDER 

Östersunds kommun 

  
Förlängd granskningstid 
Östersunds kommun har beslutat att förlänga granskningstiden för rubricerad 
detaljplan. Sista dagen att lämna in synpunkter på planförslaget är 22 januari 
2023. 
  
Planhandlingarna: Planhandlingarna hittar du digitalt på kommunens hemsida 
(https://ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplaner-och-
detaljplaner/detaljplanering/detaljplaner-pa-gang.html#skjutbanan) 
och i pappersformat på Östersunds bibliotek under granskningstiden. 
  
Synpunkter: Du som vill lämna synpunkter/anmärkningar på planförslaget kan skicka dem till 
Östersunds kommun, Samhällsbyggnad, 831 82 Östersund eller på 
e-postadress: samhallsbyggnad@ostersund.se. 
  
Östersund den 28 december 2022 
  

 
 

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

Ö
stersunds kom

m
un, M

S
N

 – D
nr P

 2020-000035 – Inkom
 2022-12-29

https://ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplaner-och-detaljplaner/detaljplanering/detaljplaner-pa-gang.html#skjutbanan
https://ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/oversiktsplaner-och-detaljplaner/detaljplanering/detaljplaner-pa-gang.html#skjutbanan
mailto:samhallsbyggnad@ostersund.se
http://www.ostersund.se/dataskydd


Från:                                  
Skickat:                             2023-01-10 11:35:03
Till:                                     "samhallsbyggnad" <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne:                               Synpunkter skjutbanan 1

Dnr P 2020-000035

Mina synpunkter:
Bygget blir för stort och jag förespråkar att parkeringsplatsen blir kvar.
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Från: 

Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>

Skickad: den 16 januari 2023 15:06

Ämne: Deltaljplan Kvarteret Skjutbanan

 

---------------------------------------------------------------

 

 

Det har inledningsvis inte varit helt lätt att ta sig igenom Planbeskrivningen. Detta beror på att det

finns målsättningar/ambitioner som tar stort textutrymme utan att egentligen ha någon  betydelse

för Planbeskrivningens utfall.

Låt mig exemplifiera med textmassan kring vikten av att hänsyn tas till kulturmiljön och skydd av

kulturhistorisk värdefull bebyggelse:

Det finns möjlighet att återskapa de för 1800-talets tidstypiska borgargårdar inom aktuellt område,

men båda dessa områden planeras rivas för att tilltänkt nybyggnation ska rymmas. Motiveringen

till att inte återställa borgargårdarna är: ”Karaktären skulle dock upplevas i en annan kontext än

den ursprungliga, då även omgivningen genomgått stora förändringar”.

Ska man skratta eller gråta?

 

Det hade underlättat att det tydligt framgått att

förtätning av staden utgör det övergripande målet i Planbeskrivningen. I dess faktiska utfall

innebär det dels att nybyggnation omfattar fler våningar på höjden och dels en möjlig tillbyggnad

av våningar på höjden av äldre hus alldeles oavsett hur detta påverkar stadsbilden.

Exploateringen av Skjutbanan innebär höga hus som ändrar stadsbilden och lägger omgivande

hus i mer eller mindre skugga. Allt som planeras göras för att lindra detta faktum är förstås av

godo. Faktum kvarstår dock att förtätning är det övergripande målet och inte motiv som:” De nya

byggnaderna ska spegla den gradvis framväxande stadens mångfald och brokighet”.

Allvarligt!?!

 

Planberedningen har  inte diskuterat den omfattande kostnad som ett parkeringshus under jord

innebär.

Vad är det som gör att utbyggnaden av ett parkeringshus är hugget i sten? Planberedningen utgår

dessutom från en policy som antogs av Kommunfullmäktige i april 2016 och är inte i fas med de

diskussioner och planer av idag som vill göra Östersund till en bilfri stadskärna vilket även skulle

bidraga till att stadens luft blir renare.

 

Sammanfattningsvis ansluter jag mig till tidigare synpunkter från Länstyrelsen, Jamtli samt ca 16

sakägare/privatpersoner som vänder sig emot de tilltänkta husens höjd. Vidare att en

kompletterande aktuell utredning görs om allmänna parkeringsplatser kan erbjudas på område

som inte ligger i direkt anslutning till kvarteret Skjutbanan.

 

Mvh
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Kvarteret Skjutbanan – Fas Granskning 

Nedanstående synpunkter utgår främst från fastigheterna Storgatan 50B (byggår 1914) samt Storgatan 52A 
och B (byggår 1884) med till- och ombyggnader senare år pga brand och andra omständigheter som finns 
väl dokumenterade. De är båda reveterade träbyggnader som ingår i bostadsrättsföreningen Skjutbanan 8 
och s k allmänt värdefulla byggnader i den tidiga epoken av husbyggande längs Storgatan.  

Båda husen är redan skymda av de högre husen mittemot på Storgatan. De riskerar att bli helt inklämda om 
husbyggnationen på parkeringsytan antar för högt format och med åtföljande minskat ljusinsläpp som 
påverkar oss boende negativt och även innergårdens växtlighet i form av buskar, träd och blommor. 
Argument som att vi, som valt att bo i innerstaden, ska stå ut med diverse problem som skymd utsikt, insyn, 
oljud etc är godtagbara endast till en viss del. Ökad inflyttning i de tilltänkta små lägenheterna medför också 
ett ökat socialt tryck i området. Ingripande förändringar i stadsbilden bör ske med varsam hand. De 
landmärken som omnämns i handlingarna är till största delen solitära byggnader. Kvarteret Skjutbanan med 
sin låghusbebyggelse och med luft mellan husen bör självklart få behålla sin karaktär. 

Nuvarande parkering är nästan alltid full. Kommer byggnationen verkligen att tillgodose och kompensera 
bortfallet av parkeringsplatser samt räcka till för alla de som ska bo i lägenheterna samt personal kopplad till 
eventuellt gruppboende? Tillgodoses även platser för gäster till oss som bor i bostadsrättsföreningen då 
Storgatans ibland är fulla och gården har p-förbud förutom för betalande till carportens platser? Sällan hörs 
menighetens klagomål gälla att det är för få bostäder i centrala staden, att markytan ska förtätas och att det 
ska byggas på höjden. Däremot hörs ständiga klagomål på att det är för få parkeringar och att detta hellre 
riskerar att utarma handel och folkliv. Kommunens näringslivsstrategi pekar på att ökad tillgång till bostäder 
centralt skulle förbättra utveckling av näringslivet. Bostäder borde kunna byggas i utkanter där det finns 
mark att tillgå och ändå räknas som centralt belägna. Det bör också poängteras vikten av öppna ytor och 
grönytor i innerstan för en mer tilltalande miljö både ur miljö- såväl som estetisk synvinkel. Tanken att göra 
något åt Skjutbanans parkering är begriplig även om det också hörs röster som uppskattar en parkering som 
ligger ovan jord. Den har dessutom en lämplig strategisk placering med närhet till försäkringskassan, 
skatteverket, arbetsförmedlingen förutom den handel som ligger i denna del av citykärnan.  

Kulturutredningen från Sigma bör noga beaktas för att tillvarata riksintresset. Stadens karaktäristiska siluett 
av tak och byggnader är det främsta exemplet på ett av riksintressets uttryck vilket innebär måttliga 
hushöjder. Nuvarande planförslag innebär en skalförändring i kvarteret, både i höjd och också volym, som 
inte harmoniserar med riksintresset. Den lägre delen av byggnationen bör kunna minskas med minst ett 
plan, dvs max 3 våningar och den högre med sex våningar till max 4. Bra att grundförslagets kompakta 
koloss till byggnad delas upp i flera enheter. Ursprungsritningen visar en byggnad som förde tanken till 
forna Sovjet. Synd att lärkträden och björkarna på Köpmangatan försvinner men bra att de kan ersättas på 
lämpligt sätt. Visserligen och verkligen synd att det inte verkar komma de boende på Köpmangatan tillgodo. 

Den byggnad som avses rivas får ses som fullt acceptabelt utifrån de argument som framkommit i processen. 
Strandskatan som häckar på dess tak är årligt återkommande men kan säkert hitta ny plats i närområdet. 
Föreslagna sedumtak kan kanske locka till sig det fågelliv kvarteret i nuläget åtnjuter. 

Det är svårt att ha synpunkter på allt tekniskt som följer med en genomgripande förändring utan där får vi 
förlita oss på expertisen och att lagar och förordningar följs till punkt och pricka. Svårt också att bara 
avfärda planen med att inte göra något alls, det stadiet  är redan passerat. 

Satsningen på kvarteret Skjutbanan kommer att påverka oss i närområdet betydligt men också stadens övriga 
boende och medborgare, länsbor samt tillresande. Det får inte bli ett politiskt monument över ovilja att 
ändra, anpassa och göra rätt. Planen bör därför revideras ytterligare och noga beakta, analysera och tillvarata 
synpunkter från alla berörda i aktuell fas. 
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Övriga boende som vill understödja ovanstående skrivning: 
 
 
Namn:      Gatuadress: 
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Från:                                  
Skickat:                             2023-01-22 17:19:11
Till:                                     "samhallsbyggnad" <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne:                               Skjutbanan 1

Med tanke på att köpcentrumen runt om Lillänge allt mer har expanderat under de 
senaste 15-20 åren har Östersunds stadskärna blivit lidande av denna 
explosionsartade tillväxt. Tomma butikslokaler och företag som går i konkurs är ingen 
ovanlig syn.

Bilen, och därmed parkeringsytan, anses ofta vara viktiga för stadens tillgänglighet 
och ger starkt utslag i såväl handeln, arbeten och kulturlivet i staden. För de städer, 
som Östersund, som har en trång stadskärna är det vara svårt att tillgodose behovet 
av parkeringsplatser. Detta gäller framförallt i stadskärnan där parkeringsytan står 
mot dyra alternativkostnader och där önskan av exploatering finns. 

Jag anser att kommunen måste ta hänsyn till tillgängliga parkeringsplatser för 
besökare, företagsresor och boende, som stödjer handeln, företagen och kulturlivet i 
staden. Samt arbetspendlare om dessa saknar andra färdalternativ, använder bilen 
för ärenden till/från arbetet eller under arbetstid.

Jag anser att det planerade bygget på Skjutbanan inte kommer att gynna Östersunds 
centrumhandel då parkeringsplatserna under byggnationen helt kommer att vara 
borta. När väl byggnationen är klar så kommer en stor del av de planerade 
parkeringsplatserna att "öronmärkas" av de som kommer att ha sitt boende i huset. 
Jag vill ha ett levande och välmående centrum, inte flytta handeln utanför stan och se 
fler tomma lokaler!
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Från:  
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Skickad: den 22 januari 2023 19:57 
Ämne: Synpunkter om â€�planförslag av Kv Skjutbanan 1 mfl. Bostäder och allmän parkering". 

 
  
Jag  flyttade in i BRF Borgmästaren på Köpmangatan 50 A  den 1 oktober 
2022.  
  
Det känns väldigt oklart om de nu 112 allmänna parkeringsplatserna verkligen kommer att fortsätta vara 
tillgänglig på samma plats om det blir ett nybygge. 
men flyttat hit då det är ett av få hus som har hiss för att jag har en släkting med handikapp. 
Jag vill inte att denne ska behöva parkera på andra sidan stan för att det inte finns tillräckligt med 
parkeringar.  
Påverkas gatuparkeringen av ett eventuellt nybygge?  
  
Jag har själv valt bort bil,  men hoppas jag förstår det rätt att om det nu inte blir 112 allmänna 
parkeringsplatser i byggnaden så ser man till att det ändå blir 112 â€�nyaâ€� parkeringsplatser inom 
stadens centrala delar. 
Jag vill ha en levande stadskärna där man är välkommen oavsett om du går, cyklar eller åker bil/buss.  
Men med färre parkeringsplatser så kan stadskärnan dö ut, handeln flyttar upp till Lillänge och jag vill 
helst slippa hyra bil för att shoppa. 
  
Min lägenhet kommer att tappa all utsikt i östlig riktning och istället erhålla direkt insyn i båda 
sovrummen. Någon morgonsol kommer överhuvudtaget inte att nå lägenheten. 
Dessutom kommer garageutfarten med sin lokala försämrade luftkvalitet att flöda direkt mot vår ingång 
50A.  
  
Med vänlig hälsning  
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Från:  
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Skickad: den 22 januari 2023 22:03 
Ämne: Detaljplan för Skjutbanan 1 m fl BOSTÄDER OCH ALLMÄN PARKERING 

 
To whom it may concern: 
  
The following text is a set of comments against the proposed Kv Skjutbanan 1 m fl. Bostäder och allmän 
parkering.  
  
I must admit, this feels like Groundhog Day. The municipality keeps disregarding the reports it has 
received and the comments of the citizens directly affected by this, extraordinary in scale, proposed 
construction. And we keep spending time and energy to appeal.  
  
But I digress. The text that follows mostly consists of comments suggesting that the decision to build the 
proposed structures is predicated on capriciousness and other motives and does not take into the 
account all the findings that are against it. First, I provide comments to document titled â€œDetaljplan 
för Skjutbanan 1 m fl  BOSTÄDER OCH ALLMÄN PARKERING Östersunds kommun: Dnr KS: 112â€“2022, 
Dnr MSN 178â€“2020, Dnr ByggR: P 2020â€“35â€� (the version from Nov 30, 2022). 
  
On p. 4 of that document, the municipality claims that  

Den arkitektoniska idé som ligger till grund för planförslaget är att bryta ned 
byggnadsvolymerna i flera tydliga volymer och att detta tydliggörs både i material och 
form. Detta för att de nya byggnaderna ska passa in i omgivningen som utgörs av hus i 
varierande storlek, material, färg och byggnadshöjd. För att säkerställa att bebyggelsen 
följer den övergripande arkitektoniska idén, samtidigt som detaljplanen inte låser 
bebyggelsen för hårt, har planförslaget utformats med en så hög grad av flexibilitet som 
möjligt i de delar som inte är av avgörande betydelse för stadsbilden.  

  
This is vague and simply not true. What do you mean â€œhigh degree of flexibilityâ€�? The municipality 
has disregarded completely previous comments on the issue of scale and height (especially of the six-
storey component on this proposed construction), and you continue being vague on how you are going 
to fit six storeys in this part of the downtown area, which by the way, does not contain 5 storeys as you 
vaguely claim on p.6 of the same document. Sure there are some 5-storey buildings in the broader 
downtown area, but not in the area of Skjutbanan 1.  
  
You claim on p. 10 that this construction will not change the character and skyline of the town, nor will it 
be visible from Fröson, yet a current rendition of the downtown area from Frösön speaks to exactly the 
opposite. How can you claim that such a large scale construction will not be visible? There is nothing 
directly to the west of the proposed building to remotely hide it.  
  
This claim is not true and the construction would alter the character of the bult environment.  
  
What is most perplexing to me, however, is the blatant disregard of the Kulturmiljöutredning conducted 
by Sigma, which, on p. 23, classifies the proposed construction as harmful and not allowed! Your 
response is that enough damage has been done, so you can inflict some more. I fail to see who this is 
logical and aimed at the good of the citizens of Östersund. An additional question that emerges is what 
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value evaluations have if the municipality disregards them. This is not the way to build trust in 
democratic insitutions.  
  
Further, you claim changes have been made to the original gårdbyggnad (the low building behind 
Storgatan 50) since the early 1900 and into 1950. This is between 100 and 70 years ago. It is glib and 
capricious to not preserve the value of a building that is listed even if changes have been made to it 
between 100 and 70 years ago. It is also unclear how you are proposing to keep the outline of the small 
low building visible (p. 25 of the November version of the detail plan) with a six-storey monstrosity 
sitting on it. Again, you are being vague and arbitrary and are not answering to the objections raised.  
  
Furthermore, you state in â€œDetaljplan för Skjutbanan 1 m fl  BOSTÄDER OCH ALLMÄN 
PARKERING Östersunds kommun: Dnr KS: 112â€“2022, Dnr MSN 178â€“2020, Dnr ByggR: P 
2020â€“35â€� version from August 2021 that it is hard to see the architectural connection between 
Storgatan 50 and the building behind it. Are you seriously suggesting that one would be able to see the 
connection between Storgatan 50 and the six-storey phallus behind it because it would be made of 
wood and would be (perhaps) pale green in color? What is more, what happens 12 meters back from 
Storgatan most definitely affects Storgatan. Storgatan 50 will dwarf again the proposed building. 
  
This claim is not true either, and I repeat that the construction would alter the character of the bult 
environment to its great detriment, which is what the Kulturmiljöutredning found.  
  
You are similarly disregarding the data regarding the trees along Köpmangatan, containing species that 
are threatened (p.14-15 of the version updated November 2022).  You state that special dispensation is 
required to cut them down and that their value is not so high as to justify not constructing the proposed 
buildings. I wonder how many trees per sq. km there must be in order for them to be deemed important. 
What is more, birds perch on them daily, large flocks of birds in long periods of the year. I see them 
from my window. Those birds would be gone if you cut down the trees.  
  
Finallly, the noise report does not compare current noise levels with the ones that would be generated 
by the construction. Must you not provide these data also? What is the data for noise generated by the 
machinery in the roofs of the institutions you are proposing to build? 
  
In summary, I will repeat: Groundhog Day. I have written this email before; this time I have tried to be 
specific in my comments showing that the municipality is vague, arbitrary, and does not really address 
comments which it perceives are against the plan. The main issue here is that the construction you are 
proposing is of a ridiculous scale and does not fit this small town.  
  
We are not against infill development. Sure, build, but no more than 2 storeys and not on the ashes of 
listed buildings obliterating any kind of built environment character in the process.  
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Yttrande I synpunkter på planförslaget för Skjutbanan 1 m. fl. 

gällande bostäder 

Dnr KS 112-2022 

Dnr MSN 178-2020 

Dnr ByggR P2020-35 

Skickas till: samhallsbyggnad@ostersund.se 

Jag/vi anser att planförslaget för detaljplanen inte ska antas på följande grunder: 

Jag/vi tycker inte att det ska byggas på Skjutbanan 1, eftersom gaturummet byggs 

igen och luftföroreningarna därmed kommer öka efter Köpmangatan. Idag är redan 

Köpmangatan till större delen en röd zoon, enligt "Åtgärdsprogram Östersund -för att 

förbättra luftkvaliteten och uppnå miljökvalitetsnormen (PMlO)", vilken antogs av 

Östersunds kommunfullmäktige 2022-12-20 (se bifogad karta och länk till 

kommunens hemsida nedan). Detta innebär att miljökvalitetsnormerna för luft 

redan överskrids. 

Luftkvaliteten efter Köpmangatan behöver förbättras eftersom normerna redan 

överskrids. Luftkvaliteten får inte försämras för oss som bor på Köpmangatan. Innan 

stadens luft är förbättrad vill vi därmed att byggplanen inte ska genomföras, eller 

beslutas kring. 

Utöver detta har träden som idag står längsmed parkeringen Skjutbanan på 

Köpmangatan en viktig funktion, eftersom de fångar upp förorenad luft. Om träden 

tas bort och inte ersätts av nya träd mot gaturummet riskerar luften att försämras 

ytterligare. Innan åtgärder är genomförda för att förbättra den redan nu dåliga 

luftkvaliteten längs Köpmangatan bör inte kvarteret byggas igen. 
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Figur 2. Resultatet från modelleringen i karta. De rödmarkerade gatorna överskrider 50 

µg/m3under fler än 35 dygn och klarar därmed inte MKN. Halterna på bilden anger ett 

medelvärde av ett helt år. Det finns alltså dagar då halterna är avsevärt lägre än i bilden men 

även dagar då halterna är betydligt högre. 

Källa: https://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/klimat-och-

miljo/luftkvalitet/atgardsprogram-for-luft.html (hämtad 2023-01-22) 

Utöver detta har de föreslagna volymerna inga gemensamma karaktärsdrag med den 

låga trähusbebyggelse med tydliga tomtgränser, som riksintresset avser att värna. 

Länsstyrelsen upphävde bland annat därför planbeslutet 2022-09-02. 

https://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/klimat-och-miljo/luftkvalitet/atgardsprogram-for-luft.html
https://www.ostersund.se/bygga-bo-och-miljo/klimat-och-miljo/luftkvalitet/atgardsprogram-for-luft.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 



Från:                                  
Skickat:                             2023-01-22 23:33:09
Till:                                     "samhallsbyggnad" <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne:                               Synpunkter - Granskning av detaljplan för Skjutbanan 1 m fl

Det är väldigt sorgligt att den höga exploateringsgraden är det som bär det här projektet 
ekonomiskt. Föreslagna volymer och höjder på de nya byggnaderna kan fortfarande inte anses 
som måttliga i jämförelse med omkringliggande byggnader i stadskärnan. Om planen inte går 
ihop ekonomiskt genom att anpassa de nya byggnaderna för att skydda riksintresset behöver 
den omarbetas i sin helhet. Resultatet av den kulturmiljöutredning som genomfördes av Sigma 
bör tas på allvar där de tydligt framgår att ett genomförande av planen riskerar att påtagligt 
skada riksintresset.

Vidare kan man funder på om ett gruppboende av den här storleken i centrala Östersund 
verkligen är optimalt? Ökad trafik längs Köpmangatan/Storgatan är ett steg åt fel riktning då 
föroreningarna i luften redan är höga. Det finns många områden utanför stadskärnan som är 
bättre lämpad för ett gruppboende av den här storleken.

Kvarteret Skjutbanan bör utvecklas, men det här är fel väg att gå.
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Från: 

Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>

Skickad: den 22 januari 2023 23:39

Ämne: Dnr P 2020-000035 Planförslag Skjutbanan

 

---------------------------------------------------------------

 

Yttrande angående planförslag Skjutbanan Dnr 2020-000035.

 

Jag anser fortfarande att planen inte ska godkännas. Planerade byggnader är för höga i

förhållande till omkringliggande byggnader och avviker kraftigt från övriga kvarter och stadens i

övrigt sluttande bebyggelse.

Anser inte att man tagit i beaktande av problem med avgaser då man utgått från undersökningar

från 2020 som inte överensstämmer med dagens problem med luftföroreningar.

Blir även trångt i gränden då det saknas ett rejält indrag.

 

Mvh

Skickat från min iPhone
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Från:                                  
Skickat:                             2023-01-22 23:46:38
Till:                                     "samhallsbyggnad" <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne:                               Dnr P 2020-000035 Planförslag Skjutbanan

Yttrande angående planförslaget Skjutbanan Dnr 2020-000035

Jag anser fortfarande att planen inte ska godkännas. Planerande byggnader är för höga i 
förhållande till omkringliggande byggnader och avviker kraftigt från övriga kvarter och 
stadens i övrigt sluttande bebyggelse. Anser inte att man tagit i beaktande av problem med 
avgaser då man utgått från undersökningar från 2020 som inte överensstämmer med 
luftföroreningar. Blir även trångt i gränden då det saknas ett rejält indrag. 

Mvh 
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Från:  
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Skickad: den 20 januari 2023 16:17 
Ämne: Synpunkter detaljplan Skjutbanan 1 m fl Dnr KS 112-2022, Dnr MSN 178-2020, Dnr ByggR P2020-
35 

 
Härmed framläggs återigen synpunkter på detaljplan för Skjutbanan 1 m fl. 
 
Uthusbyggnaden från 1885 nämns i kulturmiljöprogrammet som allmänt värdefull. För detta 
detaljplanearbete har en fantastiskt välgjord kulturmiljöutredning gjorts, en av de fyra bästa rörande 
norrländska stadsmiljöer som producerats på 40 år. Den avfärdas utan ett ord. Den nya utredningen pekar 
på att uthusbyggnaden fått fel värdering. Den ska värderas särskilt värdefull, precis som huvudbyggnaden. 
Det här är ytterligare ett exempel på flera som visar att kulturmiljöprogrammet gjordes mycket slarvigt av 
delvis för uppgiften icke kompenta personer. Nu har man kostat på en extremt välgjord utredning som 
man sedan helt ignorerar. Kanske inte det bästa tjänstemannaarbetet. Här har man en alldeles lysande 
chans att göra något stort av Östersunds då handlingskraftigaste kvinna, Carolina Westberg. Hon 
uppförde gården, drev porslinshandel och inrymde en skjutbana i uthusbyggnaden. Hon sysslade också 
med andra affärsrörelser och även med fastigheter. Dessutom är då uthusbyggnaden en av de få 
kvarvarande 1800-talsbyggnader som givit namn åt det kvarter den står i. Här finns fantastiska möjligheter 
att berätta historia som dessutom bygger framtiden i form av inspiration till dagens unga kvinnor. 
Anledningen till att man ignorerar kulturmiljöutredningen är förmodligen att då faller hela den tänkta 
byggnationen i dess nuvarande form och därför blir man som tjänsteman helt enkelt feg. Det är grund för 
anmälan om tjänstefel (f.ö. har hela handläggningen präglats av total okunnighet om såväl plan- och 
bygglag som förvaltningslag - avsaknaden av kompetens på samhällsbyggnad av idag är markant). 
Verkstadsbyggnaden från 1950 är också en viktig bit historia, genom att den visar att forna tiders 
verksamheter på gårdarna fortfarande var aktuellt då. Man skyller på att uthusbyggnaden fått ändrad 
fasad, när man påstår att byggnaden inte påverkar riksintresset, medan kulturmiljörapporten menar 
motsatsen. Fasaden ändrades 1950 vid uppförandet av plåtslageriet och även det utgör en viktig årsring 
som berättar mycket om 1950-talets stilideal. 
 
Man envisas med att säga (s. 19 granskningshandling) "Den tillbyggda verkstaden har gett byggnaden ett 
annat uttryck, att jämföra med om den bevarats fristående, vilket medfört att sambandet mellan 
huvudbyggnad och gårdsbebyggelse suddats ut. Även gårdens karaktär har förvanskats, vilket medför att 
sambandet mellan huvudbyggnad och gårdsbyggnad försvagats. För att återskapa karaktären av en 
borgargård skulle gården behöva genomgå en omfattande förändring". Trots att det påpekats i såväl 
samrådsyttrande som granskningsyttrande att återställande av gården är en snabbt gjord sak, struntar 
man i att kommentera detta. Det kan bara bero på att påpekandet är riktigt, men att man ändå desperat 
försöker ha kvar det som ett ytterligare argument för att genomdriva planen. Det antyder att man själva på 
samhällsbyggnad inser att man är ute på ett gungfly; annars hade påpekandet bemötts. 
 
Man menar i granskningsutlåtandena att kvarterets läsbarhet har förlorats. Den är inte förlorad så länge 
uthusbyggnaden och plåtslageriet står kvar. Dessa är de enda kvarvarande byggnaderna i kvarteret som 
visar tomtgränsen mellan Storgats- och Köpmangatstomten. Båda byggnaderna har en brandvägg mot 
granntomten vilket är den tydligaste markering av tomtgräns som man historiskt har haft i Östersund. 
Argumentationen faller därför platt. Man hänvisar åter till nivåskillnadsändringen som gjorts på tomten. 
Men som påpekats ovan och i såväl samråds- som granskningsyttranden, är det enkelt återställt på 1,5 dag 
(detta enligt två oberoende markentreprenörer). 
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Ny bebyggelse på Köpmangatstomterna är efterlängtad och då också i gatulivets linje för att inrama 
gatan, men som påpekats i såväl samråds- som grnskningsyttrandena, är den tänkta grändbebyggelsen 
två våningar för hög för den allmänna upplevelsen av staden. Även sådana proportioner är 
betydelsebärande för förståelsen av stadens historia och utveckling. Där förstår man helt enkelt inte detta. 
Återigen lyser yrkesinkompetensen igenom. Även där kan man starkt misstänka att om byggnadshöjden 
sänks, är inte byggherren längre intresserad. Det kanske är lika bra det. Det kanske ska vara kommunen 
själv som bygger istället, som ska ha ett betydligt mer långsiktigt ekonomiskt tänkande. 
 
 
Med vänlig hälsning 
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