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Samrådsyttrande
Datum

Samhällsenheten

Diarienummer

2020-08-25

402-4971-20

Östersunds kommun
samhallsbyggnad@ostersund.se

Samråd om förslag till detaljplan för del av Torvalla
2:21 m. fl., Torvalla by, Östersunds kommun
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har fått planhandlingar för samråd. Detaljplanen handläggs enligt reglerna för standard förfarande i plan- och bygglagen (2010:900).
Syftet med detaljplanen är att området ska kunna kompletteras, i första hand med ny
småhusbebyggelse. Avsikten är att kunna stycka av ett 20-tal tomter. Detaljplanen
tillskapas även några byggrätter på privatägd mark för ny småhusbebyggelse och två
befintliga sommarstugor på kommunal mark ges byggrätter motsvarande övriga
småhustomter. För att möjliggöra variation och flexibilitet medger detaljplanen även
att kvartersmark för bostadsändamål i vissa delar kan bebyggas med radhus, parhus
eller kedjehus

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Ett undersökningssamråd har genomförts i ett tidigt skede och kommunens slutsats
var att detaljplanens genomförande inte antas medföra betydande miljöpåverkan. Efter en revidering av handlingarna har kommunen begärt nytt undersökningssamråd
som mynnade ut i samma slutsats. I sitt samrådsyttrande 2020/03/25 delade länsstyrelsen kommunens uppfattning att planens genomförande inte antas medföra betydande miljöpåverkan.

Synpunkter enligt länsstyrelsens särskilda bevakningsområden
Länsstyrelsen anser att kommunen inför granskning behöver ta hänsyn till synpunkter kopplade till dagvattenhantering.
Vad gäller de andra ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL bedömer Länsstyrelsen
att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget och med hänsyn till nu kända förhållanden inte kommer att prövas.
Riksintressen
Kulturmiljövård
Planområdet är beläget inom riksintresse för kulturmiljövården Storsjöbygden, Z 25
enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (MB) (1998:808). Kommunen bedömer att riksintresset
inte påverkas negativt. Länsstyrelsen bedömer att detaljplanen kan ha en viss negativ
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påverkan på riksintresset, men inte i den omfattningen att det kan bli en påtaglig
skada på riksintresset. Detta utifrån uttrycket Öppet jordbrukslandskap som skyddas
med riksintresset.
Totalförsvar
Området ligger inom riksintresse för totalförsvaret utifrån påverkansområde för civil
flygplats enligt 3 kap. 8 § MB samt påverkansområde väderradar enligt 3 kap. 9 §
MB. Enligt kommunen bedöms planens genomförande inte påverka riksintresset negativt. Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning.
Enligt Länsstyrelsen borde varje riksintresse få en egen rubricering i och med de
hänvisar till olika paragrafer i miljöbalken och faller under olika statliga myndigheters ansvarsområde. Länsstyrelsen ser därför att kommunen i planbeskrivningen kan
förtydliga att det är riksintresse för totalförsvar som berörs av detaljplanen.
Miljökvalitetsnormer
Vattenförekomst, fisk- och musselvatten
En effektiv dagvattenhantering är viktig för att bland annat undvika negativ påverkan på miljökvalitetsnormer för Storsjön (vattenförekomst och fisk- och musselvatten) och på Storsjön som även utgör dricksvattentäkt.
Länsstyrelsen bedömer att det är viktigt att få en komplett bild av dagvattenhantering och ser positivt på att kommunen inför granskning kommer att utreda vidare
fördröjning av 20-årsregn för del av fastigheter i planens nordöstra del.
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver säkerställa att nödvändiga ytor för dagvattenåtgärder för fördröjning och rening av dagvatten finns inom allmän platsmark
och att åtgärderna fastställs genom planbestämmelser i plankarta.
Hälsa och säkerhet
Buller
En bullerutredning har tagits fram enligt två möjliga alternativ med olika avstånd
från Opevägen. Utredningen visade att det var möjligt att klara riktvärden vid fasad
men att riktvärden för uteplatser klaras endast med hjälp av lokal skärmning (till exempel med avskärmande komplementbyggnader eller/och bullerskärmar). Kommunen har utformat planen med kvartersmark för bostäder som klarar riktvärdena vid
fasad och har även infört en planbestämmelse f3 gällande avskärmning av uteplatser.
Länsstyrelsen bedömer hanteringen av buller i detaljplanen som tillfredsställande.
Förorenad mark
Länsstyrelsen vill upplysa om att all hantering av förorenade massor är anmälningspliktig verksamhet. Enligt 28 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (SFS 1998:899) ska en anmälan om avhjälpande åtgärder lämnas in till och
godkännas av tillsynsmyndigheten innan sanering påbörjas.
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Elektromagnetiska fält
Inom och i anslutning till planområdet finns det kraftledningar som genererar
elektromagnetiska fält. Kommunen beskriver förutsättningar för elsäkerhet och
överväganden kring lämpliga skyddsavstånd på ett bra sätt.
Minsta avståndet mellan ledning och möjlig placering av komplementbyggnad blir 6
meter från kraftledningen. Med tanke på kraftledningens spänning, att luftledningarna är reservkraftledningar som inte alltid används och att komplementbyggnader
inte innebär en permanent vistelse bedömer Länsstyrelsen att utformningen av planen kan accepteras.
Vattenskyddsområde
Planområdet ligger delvis inom primär och sekundärskyddszon för vattenskyddsområde för Minnesgärdets ytvattentäkt, som även framgår av planbeskrivningen. Länsstyrelsen förutsätter att planens genomförande skapar goda förutsättningar för att beakta aktuella föreskrifter.

Råd och allmänna synpunkter
Under samrådet ger Länsstyrelsen råd om tillämpningen av 2 kap. plan- och bygglagen, PBL. Om det behövs från allmän synpunkt ger Länsstyrelsen även råd i övrigt
om tillämpningen av PBL.
Förhållande till översiktsplanering
Kommunen anser att planförslaget har stöd i Östersunds kommuns översiktsplan
2040 då nya bostäder skapas genom förtätning av den befintliga staden och med god
tillgång till kollektivtrafik. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.
Jordbruksmark
Planområdet berör kommunal jordbruksmark som i dagsläget brukas för vall. Kommunen påpekar i planbeskrivningen att fastigheten är taxerad som industrienhet och
utgör därmed inte brukningsvärd jordbruksmark i miljöbalkens mening (som bakgrund till detta hänvisas till två avgörande från Mark- och miljööverdomstolen, P
11097-17 och P 10815-17).
Länsstyrelsen vill uppmärksamma kommunen att efter undersökningssamråd för
planförslaget har det kommit en ny dom från Mark- och miljööverdomstolen (P
8347-19, 2020-06-09) som avviker från tidigare praxis. Där bedömer domstolen att
fastighetstaxering inte är avgörande för om 3 kap. 4 § MB är tillämplig. Enligt markoch miljööverdomstolen ska frågan vad som utgör brukningsvärd jordbruksmark i
bestämmelsens mening bedömas med utgångspunkt i markens läge, dess beskaffenhet och övriga omständigheter.
Länsstyrelsen bedömer att marken som tas i anspråk utgör brukningsvärd jordbruksmark. Utifrån den senaste domen som tas upp ovan, anser Länsstyrelsen att kommunen inför granskningen behöver redogöra på vilket sätt bebyggelsen som detaljplanen medger behövs för att tillgodose ett väsentligt samhällsintresse och genomföra
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en lokaliseringsprövning för att visa på att behovet inte kan tillgodoses på ett från
allmän synpunkt tillfredställande sätt genom att annan mark tas i anspråk. Se även
tidigare synpunkter som lämnades i yttrande för undersökningssamråd daterat 201810-26.
Naturvärden
Länsstyrelsen tolkar planbeskrivningen som att någon form av naturinventering har
utförts inom planområdet. Det är dock oklart vilken typ av inventering som har utförts och vad resultaten visade, bland annat vilka arter som hittades och var de finns.
Kommunen borde redogöra för detta för att kunna avgöra om exempelvis fridlysta
arter kan påverkas negativt av planen. Om en naturvärdesinventering inte har gjort
kan inventering behöva utföras och Länsstyrelsen anser att man särskilt behöver titta
på naturvärden och arter knutna till gräsmarker och kalkbarrskogar. Inventeringen
behöver genomföras under de tider på året och under de väderförhållanden som arterna går att inventera med lyckat resultat. Finns det skyddsvärda och/eller fridlysta
arter i området kan detaljplanen behöva arbetas om. Kommunen måste i sådant fall
redovisa vilken hänsyn och vilka anpassningsåtgärder som planeras för att förhindra/minimera skador på arterna och deras livsmiljöer.
Biotopskydd
Enligt Länsstyrelsen omfattas aktuellt odlingsröse av biotopskyddsbestämmelserna
och kommunen behöver förtydliga detta i planbeskrivningen.
Av planbeskrivningen framgår att marken där odlingsröset finns är planlagt som
kvartersmark för bostäder. Länsstyrelsen anser att kommunen inför granskning behöver utreda om det går att anpassa planen för att undvika skada på odlingsröset som
aktualiserar biotopskyddsdispens.
Grön infrastruktur och ekosystemtjänster
Länsstyrelsen ser gärna att kommunen beskriver hur exploateringen kan påverka den
gröna infrastrukturen och hur detaljplanen har eller skulle kunna utformas för att förstärka den gröna infrastrukturen.
Länsstyrelsen ser även att man borde lyfta områdets ekosystemtjänster, som beskrivs
i undersökningen men saknas i planbeskrivningen, och beskriva vilken hänsyn som
tagits i samband med planarbetet för att begränsa påverkan på ekosystemtjänsterna.
Terränganpassning
Planbestämmelsen n1 har införts för att anpassa bebyggelsen till platsens naturliga
terräng, vilket är positivt. Intentionerna är tydliga men enligt Länsstyrelsen kan bestämmelsen bli ännu tydligare om kommunen reglerar höjdläge eller marklutning
med stöd av 4 kap. 10 § eller 4 kap. 16 § PBL.
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De som deltagit i beslutet
Beslut i detta ärende har fattats av samhällsplanerare Carolin Haglund efter föredragning av arkitekt Massimo Cati. Detta beslut har signerats elektroniskt och saknar därför underskrifter.
Carolin Haglund

Massimo Cati

Till
Östersunds kommun
Samhällsbyggnad
831 82 ÖSTERSUND

PostNord Sverige AB
SE-105 00 Stockholm

Postutdelning för del av Torvalla 2:21 m.fl., Torvalla By, i Östersunds
kommun
ÄrendeNr: MSN 1423-2018

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det
aktuella området.
Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras.
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta
emot sin post i en fastighetsbox på entréplan.
Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med
nybyggnation.
En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till
adressen.
Solna, 2020‐07‐17
Sändlista
Distributionsområdeschef Östersund
, Produktionschef Östersund
Östersunds kommun
, Citymail
, Fria postoperatörers förbund

Styrelsens säte
Solna
Org nr
556711-5695

postnord.se

YTTRANDE
Datum

Sida 1 (1)

Saknr

2020-07-22

Diarienr (åberopas)

596

A393.654/2020

Er referens:

Polisregion Nord
LPO Östersund

ÖSTERSUNDS KOMMUN Samhällsbyggnad,
Plan och bygg
c/o
KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN
RÅDHUSGATAN
831 82 ÖSTERSUND

Handläggare

Detaljplan för Torvalla 2:2, småhusbebyggelse i Torvalla By
Polismyndigheten, Polisområde Jämtland har ingen erinran mot detaljplanen gällande Torvalla
by.
Utryckningsfordons framkomlighet ska beaktas.

Handläggare

Postadress
BOX 463
UMEÅ

Besöksadress
RIDVÄGEN 10

Telefon
11414

Webbplats
polisen.se

E-post

Östersunds Kommun
Samhällsbyggnad
831 82 Östersund

Skanova AB
Nätägare | Operation North
Skeppargatan 3
851 87 Sundsvall

e-post: samhallsbyggnad@ostersund.se
www.skanova.se

Svar på samråd för detaljplan för del av Torvalla 2:21
m.fl. Ny småhusbebyggelse.
Östersunds Kommun.

Remiss svar

Bakgrund

DATUM

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

SIDNR

1 (2)
2020-07-30
DOKUMENT ID

Remiss2020nord158
Objekt

Yttrande
Skanova har befintliga mark/luftförlagda teleanläggningar inom del av
detaljplaneområdet, se karta nedan.

Torvalla 2:21 m.fl.
Småhusbebyggelse
ERT DATUM

2020-07-06
ER REFERENS

Skanova har även möjlighet till fiber/bredbands anslutningar för det nya
området.

1423-2018
HANDLÄGGARE

Namn:

Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintlig teleanläggning i
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som
uppkommer i samband med flyttning. Denna ståndpunkt skall noteras i
planhandlingarna.

E-post:

Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för
att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar
åtgärden även bekostar den.
För ledningssamordning kontakta Skanovas Nätförvaltning för det aktuella
området på tfn 08-901 00 eller till undertecknad.
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas
på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se
Kabelanvisning beställs via https://www.ledningskollen.se
Med vänlig hälsning

Säte: Stockholm
Org.nr: 556446-3734

SIDNR

2 (2)
DATUM

2020-07-30
DOKUMENT ID

Remiss2020nord158

Tele lägeskarta med röd/ gulmarkerade sträcka

Joakim Rudgård
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

klm
den 6 augusti 2020 13:24
Joakim Rudgård
Sv: Samråd, detaljplan för Torvalla 2:21 m fl, småhusbebyggelse i Torvalla By

Hej!
Planen ser välarbetad ut och jag har inte mycket att kommentera. Bara något om marksamfälligheten Torvalla s:1
(vägmark): Den borde tas med i beskrivningen av markägoförhållandena på sidan 4f i planbeskrivningen (Torvalla s:1
är samfälld för 22 st delägande fastigheter). Sedan under ”Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser” beskrivs
inledningsvis mark i privat ägo som planläggs som allmän platsmark med illustrationer. Här kunde även Torvalla s:1
tas med då så även är fallet för marksamfälligheten. Slutligen under ”Konsekvenser för respektive fastighet” står
”Vägsamfälligheten S:1” (helt riktigt) upptagen. Men jag föreslår att du här i stället skriver Torvalla s:1.
Med vänliga hälsningar,
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Lantmätare
Lantmäterimyndigheten
Östersunds kommun
831 82 ÖSTERSUND
063‐14 30 00 (kundcenter)

1

RBF Östersundshus 26
Kvarteret Saffransbullen

Synpunkter på planförslag - detaljplan för del av Torvalla 2:21 m.fl.
När Torvalla byggdes på 80-talet satsades det mycket på att innevånarna skulle trivas och må gott.
De som planerade behöll skogsområden, ängar och gröna korridorer mellan de olika områdena
och byggde ett stort nät av gång- och cykelvägar. Det finns även en närhet till skidspår som kan
nyttjas året om för motion och rekreation. Dessutom satsades det mycket på offentlig konst som
man finner längs promenad- och cykelstråk, vid skolor, ute på ängar, inne i skogspartiet, m.m.
Många väljer idag Torvalla för att kunna bo lite mer ”på landet” med tillgång till det ovan nämnda
mervärden som skapades en gång i tiden av mycket framsynta planerare. Samtidigt har vi relativt
nära in till stadskärnan och de aktiviteter som denna erbjuder. Många innevånare har prioriterat
det förstnämnda men vill ändå ha en nära möjlighet till det sistnämnda.
Nu är vi inne i en ny tid när det allmänna mantrat i samhällsetablissemanget är förtätning av
staden, det är i och för sig inte något nytt fenomen utan mer att själva ordet har blivit ett
”modeord”. Det är synd att Östersunds kommun inte mer planlägger ur ett vidgat
helhetsperspektiv och utnyttjar de stora mervärden som är unika för Östersund, utsikten mot
fjällen, Storsjön, närheten till skog och mark. Ingen annan stad i Sverige kan leva upp till allt detta!
I skriften ” Rätt tätt – en idéskrift om förtätning av städer och orter” från Boverket finner man
mycket intressant läsning i ämnet förtätning bl.a.; ” Förtätning handlar inte bara om att bygga
bostäder utan också om att skapa en god bebyggd miljö för de som bor, verkar och vistas i staden.
Kompletteringar ska bidra till att skapa ett mervärde samtidigt som befintliga värden och kvaliteter
tas tillvara.”
Torvalla är ett mycket stort område till ytan, det borde finnas möjlighet till en annan strategi än
nuvarande förtätningstrategin, en strategi som bygger på uniciteten i Torvalla och dess särart. Det
finns mycket litteratur som på olika sätt tar upp betydelsen av skog och gröna stråk som t.ex. det
mänskliga välbefinnandet, olika ekosystemtjänster m.m. Däri ligger en del av Torvallas särart och
möjligheter.
Det är intressant att följa hur man i samrådshandlingen diskuterar runt åkermaken och MB 3 kap
4 §. Vi kan även läsa i Östersunds kommun, ”Plan för naturvård och park”, 14 mars 2013 att
kommunen avser att ”varsamt ta hänsyn till den mosaik av naturmiljöer som finns i
jordbrukslandskapet när det handlar om att bevilja bygglov i anslutning till åkermark. För att
undvika en exploatering av jordbruksmarkernas naturmiljöer styr kommunen ny bebyggelse bort
från dessa övergångszoner till redan påverkad produktionsskog.” Detta stämmer inte riktigt med
samrådshandlingens behandling av åkermarken.
Jordbruksverket tar även upp jordbruksmarkens värden i rapporten ”Exploatering av
jordbruksmark 2011 - 2015” man kan där bl.a. läsa följande ” Jordbruksmark är en långsiktig resurs
och exploatering är en process som vi aldrig kan ta tillbaka eller ersätta med nyodlingar. I Sverige
har vi knappt 2,6 miljoner hektar åker och 0,4 miljoner hektar betesmarker. Arealen minskar varje
år. De sämre markerna blir ofta skog, medan god jordbruksmark försvinner för att bli vägar,
byggnader eller något annat som innebär att marken inte kan användas för livsmedelsproduktion
i framtiden. I framtiden beräknas den svenska jordbruksmarken bli ännu mer värdefull än idag,

när globala klimatförändringar, som havsnivåhöjningar och ökenspridning, minskar tillgången på
jordbruksmark i många länder. Kommunerna har en nyckelroll i att hitta strategier och åtgärder
som bevarar jordbruksmarkerna för framtiden.”

Våra synpunkter/frågor.
•

På flera ställen i samrådshandlingarna tas frågan om service upp, som exempel;
”Närmaste livsmedelsbutik finns i Torvalla centrum ca 2 kilometer norr om
planområdet. Därmed uppnås inte översiktsplanens nyckeltal för god tillgänglighet till
dagligvarubutik på 1 kilometer för de nya bostäderna. Ett tillskott av ytterligare
bostäder i området ökar dock underlaget för utbyggnad av kommersiell service.” Finns
ytor avsatta för detta i Fjällmon? Hur ser planen ut för att förverkliga detta?

•

Vi noterar vidare att det finns förslag på gång- och cykelväg för planområdet, denna
ska enligt förslaget i ”Illustrationen av gatunät och kommunikationer efter
genomförande” anslutas till vår förenings gårdsväg. I illustrationen markeras vår
gårdsväg som en gång- och cykelväg. Vad är era tankar och vad gäller?

•

I samrådshandlingen på sidan 12, näst sista stycket står det: ” Det är också önskvärt att
kunna behålla en trädridå mot kraftledningsgatan i den utsträckning detta är möjligt”.
Vi anser inte bara att det är önskvärt utan att det är nödvändigt. Vi vill att en så bred
trädridå som möjligt ska sparas, bredare än den som är föreslagen. Till skillnad från
analysen i ”Undersökning av betydande miljöpåverkan” sidan 11 anser vi att våra hus
som ligger närmast kraftledningsområdet i allra högsta grad påverkas av ”utblickar”
och inte i ringa omfattning som det står i texten. Tack vare denna gröna korridoren så
försvinner kraftledningskablarna in i den gröna ridån och blir inte lika påtagliga för våra
boende som om området skulle sakna eller ha en för smal trädridå.

•

För att trädridån inte ska ”naggas i kanten” bör inte den obebyggda tomten Torvalla
9:3 bebyggas. Att i stället behålla och förstärka den gröna korridoren förstärker i sin
tur den biologiska mångfalden och gynnar flera olika ekosystemtjänster samt
samverkar i allra högsta grad med kommunens miljöpolicy: ” Kommunen skall i all sin
verksamhet sträva efter att minimera sin negativa inverkan på människors hälsa och
på omgivningen.” Något som ytterligare har bäring på denna text är avsnittet
elsäkerhet och strålning, sidan 25 och framåt i ”Samrådshandlingen”. Med bäring på
försiktighetsprincipen bör exponeringen för strålning minimeras vid nybebyggelse,
alltså ska man hålla minst skyddsavstånden.

Styrelsen

2020-08-20

Till:
Samhällsbyggnad
Östersunds kommun
samhallsbyggnad@ostersund.se

Yttrande angående detaljplan Torvalla 2:21 m.fl.
Hushållningssällskapet i Jämtlands län (nedan kallat Hushållningssällskapet) har tagit del av
planförslaget rörande Torvalla 2:21 m.fl. Småhustomter i Torvalla By. Hushållningssällskapet
delger följande punkter att hänföra till fortsatt arbete.
•

•

•

Hushållningssällskapet ifrågasätter i generella termer all bebyggelse som tar produktiv
jord- och skogsmark i anspråk. Dessa resurser tar mycket lång tid att återskapa och
värdet av produktiv mark i en framtida cirkulär ekonomi borde vara odiskutabelt. Det
gäller även i detta fall. Området består av skog och åkermark som i dagsläget bland
annat har kulturmiljövärden och biologiska värden.
Runt Storsjön ligger några av landets bästa åkerarealer utifrån bördighet och
arrondering. Det är sannolikt att värdet av jordbruksmarken kommer att höjas i de
norrländska länen då bland annat torka och insektstryck är mindre här relativt de södra
odlingsområdena. Skillnaderna kommer öka i och med en tydligare klimatförändring.
Hushållningssällskapet vill i rådande kunskapsläge gärna informera om vikten av
bevattningsbar åkermark, vilket är och kommer bli en allt viktigare konkurrensfördel i
framtiden. Utifrån regional- och nationell livsmedelsstrategi måste såväl kvalitet som
kvantitet öka av lokal livsmedelsproduktion. Företagandet inom livsmedelsproduktion
har all möjlighet att ta större marknadsandelar och därmed bidra till regional
självförsörjning och säkerhet. Då behövs all tillgänglig mark. Jordbruksmark eller mark
som ligger nära jordbruksmark och/eller som fungerar som buffertzoner till densamma
är därför av högsta värde för framtidens samhälle.
Även om produktiv livsmedelsproduktion inte direkt påverkas av tänkt bebyggelse på
Torvalla 2:21 visar flerårig praktik från våra rådgivare att bostäder i närhet av lantbruk,
speciellt ny bebyggelse, tenderar att störa lantbrukets driftsbetingelser.
Konfliktområdena ökar tillexempel i samband med odlingssäsong, rörande
gödselspridning och direkt fysisk påverkan. Dessa ökade konfliktytor påverkar även
hästgårdar, som är ett viktigt inslag i aktuellt område.

Ås dag som ovan

Hushållningssällskapet Jämtland | Ösavägen 14 | 836 94 Ås | Tel: 070-392 13 13 | e-post: hush.z@hushallningssallskapet.se |www.hushallningssallskapet.se/z

Sidnummer

1 (2)
Datum

Handlingsnr

2020-08-20

Jämt20/712/20301

Östersunds kommun
samhallsbyggnad@ostersund.se

Svar på samråd detaljplan Torvalla 2:21 Dnr: P 2018-16
(del av), Torvalla by Östersunds kommun
Jämtkraft Elnät AB
Jämtkraft har anläggningsdelar i form av
lågspänningskablar samt luftledningar i
detaljplaneområdet.

Kontakt:

Genom ”www.ledningskollen.se” kan kostnadsfritt
kartor för översiktlig planering erhållas.
För mer exakt lägesbestämning kan även
kabelutsättning beställas via samma tjänst.
Elanläggningar omfattas av säkerhetskrav och
bestämmelser.
Brännbar byggnad eller brännbart upplag får ej
uppföras närmare än 5 m från en Nätstation.
Skulle någon ej brännbar byggnad komma närmare
än 5 meter från nätstationen så är det ok för
Jämtkraft.
MEN, vi önskar ett fritt utrymme på 4 meter runt
nätstationen där våra kablar går in för att anslutning
av nätstationen samt även kablar som matar till de
olika kvarteren, samt fritt arbetsområde för att kunna
betjäna nätstationen vid arbete i nätstationen.
/

Jämtkraft AB, Fjärrvärme

Kontakt:

Beroende på typ av byggnation så kan området
anslutas till fjärrvärmenätet. /

Postadress
JÄMTKRAFT
Box 394
831 25 Östersund

Besöksadress
JÄMTKRAFT
Kyrkgatan 21

Telefon
063-14 90 00 (växel)
Telefax
063-10 64 41

E-post
lantmateri@jamtkraft.se
Webbplats
http://www.jamtkraft.se

Sidnummer
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Jämtkraft AB, Elproduktion

Datum

Handlingsnr

2020-08-20

Jämt20/712/20301

Kontakt:

Inga synpunkter. //

Postadress
JÄMTKRAFT
Box 394
831 25 Östersund

Besöksadress
JÄMTKRAFT
Kyrkgatan 21

Telefon
063-14 90 00 (växel)
Telefax
063-10 64 41

E-post
lantmateri@jamtkraft.se
Webbplats
http://www.jamtkraft.se

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

samhallsbyggnad
Joakim Rudgård; Maria Boberg
VB: Synpunkter planläggning Torvalla 2:21 m fl i Torvalla by
den 25 augusti 2020 07:51:08

-----Ursprungligt meddelande----Från:
Skickat: den 24 augusti 2020 22:00
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Kopia:
Ämne: Synpunkter planläggning Torvalla 2:21 m fl i Torvalla by
Hej!
Börjar med att tacka för riktigt bra anteckningar från mötet förra veckan.
De synpunkter vi har är följande;
1. Oro för utfart mot Opevägen då det är hög hastighet där med ökade köbildningar. Detta påverkas både då
man ska köra ut från området samt göra vänstersväng av Opevägen.
2. I förslaget diskuteras kring att ”utöka staden” - här bör man istället bevara det lantliga och låta t ex turister få
åka in mot Östersund genom ett landskap där även lantbruk får plats. Att kunna bedriva ett fungerade jordbruk
så nära staden är på sitt sätt lika intressant som att vi är en stad så nära en flygplats. Vi behöver ta tillvara den
”landsbygdsnära stadsbebyggelsen" i s f att tänka att vi har ett "stadsnära jordbruk”. Vi som valt att bygga inom
samfälligheten har gjort det för att det är ”lite på landet” och detta har redan markant påverkats av
byggnationerna som gjorts ovanför vårt område där det tidigare var skog.
3. Att bygga så nära Opevägen kommer ofelbart att leda till upplevt buller med risk för att bullerplank/skydd
måste byggas. Sådana kommer direkt att förändra landskapsbilden på ett negativt sätt. Detta diskuterades på
mötet och vi har förstått efter mötet att bullerskydd nu ska bekostas för redan bebyggd fastighet längs
Opevägen.
Styrelsen för Kamomillens Samfällighetsförening g m

LANTBRUKARNAS
RIKSFÖRBUND
LRF ÖSTERSUND KOMMUNGRUPP

YTTRANDE
Dnr MSN: 1423-2018
Dnr ByggR: P 2018-16

2020-08-24
Östersunds kommun
Miljö- och samhällsnämnden
831 82 Östersund
kundcenter@ostersund.se

Yttrande gällande detaljplan för del av Torvalla 2:21 m.fl.
LRFs kommungrupp i Östersund inkommer här med synpunkter gällande
ansökan om detaljplan för Torvalla 2:21 m.fl. i Östersund kommun.
Allmänt om LRFs kommungrupper
LRF är både en folkrörelse och en intresse- och företagarorganisation som
finns representerad på riks-, region-, kommun-, och lokal nivå.
Kommungruppen är ett samarbetsorgan för kommunernas lokalavdelningar,
vars uppdrag är att bevaka och påverka i frågor som är viktiga för våra
medlemmar och där kommunen har beslutanderätt. Östersunds kommungrupp
företräder över 400 företagare som är LRF-medlemmar i kommunen.
Med vårt arbete vill vi verka för att skapa förutsättningarna som ger våra
medlemmars företag att växa i kommunen, vilket skapar såväl arbetstillfällen
som skatteintäkter
Övergripande synpunkter kring rubricerat ärende
LRF kommungrupp i Östersund har tagit del av remissunderlaget och
undersökt den aktuella platsen närmare.
Jordbrukare i Jämtland påverkas idag i allt högre utsträckning av hur deras
mark exploateras på olika vis när övriga samhället breder ut sig. Detta är
hämmande faktorer som oundvikligen bidrar till en negativ utveckling av det
gröna näringslivet i vår kommun och vårt län. Sverige står idag inför en
situation där vi kommer att behöva producera mer livsmedel, vilket också
tydligt framhävs i den av riksdagen antagna nationella livsmedelsstrategin.
Jordbruksmarken är grundförutsättningen för detta och bör därför i alla
avseenden visas den hänsyn som förväntas i enlighet med i MB 3 kap. §4.
Med detta som bakgrund så är det LRFs Östersunds kommungrupps
utgångspunkt att all jordbruksmark i kommunen skall i absolut största möjliga
utsträckning undantas från bebyggelse. Detta eftersom åkermark som bebyggt
inte kan återskapas utan är en ändlig resurs.
Specifika synpunkter
Utifrån samrådsmaterialet beskrivs området ligga inom riksintresset för
kulturmiljövård enligt MB 3. Kap. Utifrån kommunens beskrivning ligger så

LRF Jämtland
Ösavägen 14
836 94 Ås

Besöksadress
Ösavägen 14

Växel 010-184 40 00
www.lrf.se

Lantbrukarnas Ekonomi AB
Säte Stockholm
Org nr SE556032926901

YTTRANDE

görs bedömningen ”i ljuset av att planområdet ligger inom den befintliga
staden” och att landskapsbilden kommer att behållas likt nuvarande typ. LRF
finner här det motsägelsefullt att anse att jordbruksmarken skulle ligga inom
staden eftersom det idag är jordbruksmark. En byggnation skulle direkt
förändra markanvändningen och också strida mot riksintresset. Att bebygga
området skulle förtäta området och således förflytta gränserna av den s.k.
”staden”. Gränsdragningen blir således oklar och framtida expansion av
bebyggelse är möjlig om kommunen väljer att ständigt töja på gränserna. I
längden skulle därför riksintresset helt försvinna. Därav ska inget bebyggas nu
på åkermarken och inte heller i framtiden för att bevara Riksintresset för
kulturmiljövård.
I samrådshandlingarna lyfts gränsdragningen mellan stad och land fram som en
avgörande paroll i det hela. Det lyfts också fram som att landsbygd och stad är
motstående i samhällets utveckling. Att anse att stad och land inte kan
samexistera och samverka är dyster läsning. Stadens utveckling ska inte bygga
på att jordbruket och landsbygdens möjligheter krymper. Denna motsättning är
inte ett naturgivet faktum som det ofta kan framstå som i dessa typer av
samråd. Att återskapa åkermark tar 100-tals år samtidigt som det finns andra
områden inom kommunen som inte är åkermark men som fungerar bra att
bygga bostäder på. Således anser vi att det finns bättre områden att bebygga
utan att kompromissa mellan vare sig livsmedelsförsörjning eller byggnader.
Klargörande kring alternativa förslag för byggnation inom Östersunds kommun
bör därför tydliggöras där inte jordbruksmark åsidosätts.
Vid utbyggnad av området för bostäder är risken också stor att det rörliga
friluftslivet kommer påverka omkringliggande områden negativt. Redan idag
ser Torvallas markägare problem med hur allmänheten rör sig på åkrar med
växande gröda, innanför staket med betande kreatur och nedskräpning på åkrar.
Detta resulterar i fara för både djur och människor och en minskad skörd av
vall och annat foder. Vid byggnation utifrån föreslagen detaljplan skulle ett
större antal personer röra sig i området och således skulle skadorna,
nedskräpningen och påverkan bli ännu större.
Mark som anses vara brukningsvärd jordbruksmark
Miljöbalken 3 kap 4 § Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse:
”Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebyggelse eller
anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsentliga
samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från allmän
synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i anspråk.”
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Miljöbalken 3:4 är tydlig gällande byggnation på åkermark. Med begreppet
brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med hänsyn till läge,
beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för jordbruksproduktion
(prop. 1985/86:3 s. 158). Som jordbruksmark räknas inte bara åkermark utan
även kultiverad betesmark som har förbättrats genom röjning, se dom i Mark
och miljööverdomstolen den 9 april 2018 i mål nr P 5481-17.
I översiktsplanen från 2014 ”Östersund 2040” finns ett tydligt
ställningstagande gällande att ”Arealen brukningsvärd jordbruksmark i
kommunen ska inte minska, utan bör i stället kunna utökas. Samråd ska ske
med grannkommunerna i planer och program som berör förutsättningar för
utökning av jordbruksarealerna i Storsjöbygden.” Att bebygga denna
jordbruksmark skulle gå emot ställningstagandet som kommunen utarbetat för
framtiden.
Hållbara förutsättningar för det gröna näringslivet
Internationellt ser vi en utveckling med klimatförändringar med bl.a. torka,
extremväder och stigande havsvattennivåer tillsammans med en stor
befolkningstillväxt. Att Östersund som stad och kommun växer anser vi i LRF
är bra men befolkningen måste försörjas med mat. Efterfrågan av svensk och
lokalproducerad mat ökar för varje år, inte minst under våren och sommaren då
världens befolkning ställts inför en kris vi inte skådat på lång tid. Priser på
livsmedel från övriga världen har till stor del blivit dyrare och konsumtionen av
livsmedel har således förändrats. Att exploatera åkermark för bostäder skulle
försvåra det regionala brukandet och således skulle Östersunds befolkning till
större grad bli beroende av importerad mat.
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Uppskattad påverkan av klimatförändringarna av åkermarkens värde
The European Environment Agency (EU;s motsvarighet till Naturvårdsverket)
har gjort framtidspaning om hur EU:s lantbruk kommer anpassa till framtida
klimatförändringar. Markpriserna i södra Europa kommer värderas till mindre
än 80 % av värdet i dag, dvs har bara 1/5 kvar av värdet. I Jämtland kommer
jordbruksmarkens värde vara över 69 % högre än idag. I det perspektivet är
det helt oförsvarligt att förstöra åkermark.
Sverige har idag redan för lite jordbruksmark för att täcka behovet för vår
livsmedels-försörjning. Nedläggningen av åkermark i kombination med en
befolkningsökning gör att Sverige idag har en historiskt låg andel åkermark per
person. År 2015 uppgick åkermarken 0,26 ha/person1. Enligt FAO ligger
världssnittet samma år på 0,22 ha/person. Med Sveriges nuvarande
konsumtionsvanor behövs det 0,41 ha/person för att producera mängden
livsmedel som konsumeras idag. Det saknas alltså redan idag ungefär 0,15
ha/person. Varenda hävdad och brukad hektar bör värnas oavsett om den är i
produktion idag eller inte.
Sverige har ett underskott av jordbruksmark för att täcka vår konsumtion idag.
Utifrån en beräkning som gjordes år 2014 vet vi att behovet av jordbruksmark
totalt sett i Sverige skulle kunna tillgodoses fram till år 2030, alltså till om bara
1

Markanvändning i Sverige, SCB, 2019
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lite drygt 10 år, om mark som inte brukas idag tas in i produktionen. Det kräver
investeringar av de som ska bruka marken, och en stor utmaning inom de gröna
näringarna är lönsamhet. Det är dessutom ett väldigt kort perspektiv och
utvecklingen efter år 2030 är väldigt osäker. All brukningsvärd jordbruksmark
måste därför undantas från exploatering.
Behovet av jordbruksmark ökar också när den behövs till annan produktion än
livsmedel. Jordbruksmark används också till produktion av råvaror som
ersättning för andra råvaror och bränslen med fossilt ursprung. Som exempel
kan nämnas olika smörjmedel (till exempel sågkedjeolja som utvinns ur
oljeväxter). I framtiden kommer en mängd andra produkter att framställas ur
grödor som odlats på åkermark. Exempel på sådan produktion som bedrivs
redan idag är odling av lin och hampa vars fibrer används som
armeringsmaterial inom förpackningsindustrin och bilindustrin.
Slutsatser
LRF anser således att detaljplan för Torvalla 2:21 m.fl. i Östersund kommun
bör avslås i sin helhet till förmån för jordbruksmarkens vikt för Östersunds
hållbara utveckling.
Som tydligt framgår av vårt svar i detta ärende krävs en noggrann och restriktiv
bedömning av varje enskilt fall när det kommer till att planlägga
jordbruksmark eller områden som angränsar till sådan. Kommunens
utgångspunkt bör alltid vara att undanta jordbruksmark för planerad
bebyggelse och i första hand utreda andra alternativ. Då sådana helt saknas
måste en övergripande bedömning av markens beskaffenhet göras.
Vi önskar också att kommunen redogör för följande:
-

-

Vilka alternativa områden har utretts och hur svara dessa mot MB 3
kap. §4?
Hur avser kommunen i sitt förslag minska risken för ökande skador från
det rörliga friluftslivet på jordbruksmarken?
Hur avser kommunen säkerställa och utöka tillgången till brukbar
åkermark för att dels säkra upp sin lokala/regionala livsmedelstillgång
och dels för att uppnå målsättningarna i översiktsplanen samt den
nationella livsmedelsstrategin?
Klargörande kring alternativa platser för bebyggelse där inte
jordbruksmark tas i anspråk.

LRF kommungrupp i Östersund vill gärna ha en fortsatt och kontinuerlig
dialog med kommunledningen samt Miljö- och samhällnämnden för att skapa
goda och hållbara arbetssätt för framtida planläggning i Östersunds kommun.
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Slutligen vill vi tacka för möjligheten att komma med synpunkter.

Med Vänliga Hälsningar

LRF Östersunds Kommungrupp
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Från:
Till:
Ärende:
Datum:

admin.planochbygg
Joakim Rudgård; Maria Boberg
VB: Synpunkter på planförslag-detaljplan för del av Torvalla 2:21
den 21 augusti 2020 08:53:34

-----Ursprungligt meddelande----Från:
Skickat: den 20 augusti 2020 16:44
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Synpunkter på planförslag-detaljplan för del av Torvalla 2:21
Jag bor på Östfjällvägen som berörs av detta planförslag.
Det står att en gång-och cykelväg ska anslutas till min förening Saffransbullens gårdsväg och den markeras som
gång-cykelväg. Det är en gårdsväg som barn springer över när de ska till och från lekplatsen som ligger mellan
husen. Vägen används också vid färdtjänst, osv. Vi har t.o m. farthinder utlagda för att det inte ska köras för fort
då lekplatsen ligger alldeles bredvid.
Detta förslag måste ändras så vår förenings barn kan fortsätta använda sin lekplats.

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

admin.planochbygg
Joakim Rudgård; Maria Boberg
VB: Synpunkter på planförslag. Torvalla 2:21 m fl
den 21 augusti 2020 11:09:16

Från:
Skickat: den 21 augusti 2020 09:38
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Synpunkter på planförslag. Torvalla 2:21 m fl
Synpunkter på planförslag
Detaljplan Torvalla 2:21 m fl
SMÅHUSBEBYGGELSE I TORVALLA BY
Jag vill lämna följande synpunkter:
Jag tycker att det är fel att ta befintlig åkermark, tomt 2:21 samt 9:7 för att bebygga och
dessutom göra ny väg. Åkermarken används, efterfrågas och finns bara i begränsad mängd.
Det här känns helt fel i förslaget av flera orsaker. Jag tror att man med vissa "buffertzoner" dvs
trädgräns, diken mm, skulle kunna bevara åkermarken även om viss bebyggelse sker i området.
Dessutom ser jag det som en dålig lösning att ansluta ytterligare en väg till "gamla E75"an som
redan har en besvärlig trafiksituation. Anslutningen borde vara mot Storfjällsvägen för det ev nya
området.
Utefter tomt 9:9, samt i övre delarna i området borde det finnas plats för att göra
småhustomter.
Den gång- och cykelväg som går i övre delen av planen, anser jag vara mycket viktig då den
ansluter alla gång- och cykeltrafik från Torvalla by, Ope, Brunflo mot nedre delarna av "Nya
torvalla" med skolor, service, mm. Den får inte ändras utan måste skyddas och bevaras som idag.

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

admin.planochbygg
Joakim Rudgård; Maria Boberg
VB: Synpunkter, Detaljplan för del av Torvalla 2:21 m fl Småhusbebyggelse i Torvalla by
den 24 augusti 2020 08:30:07

Från:
Skickat: den 23 augusti 2020 11:28
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Synpunkter, Detaljplan för del av Torvalla 2:21 m fl Småhusbebyggelse i Torvalla by
Hej,
Jag lämnar gärna följande synpunkter gällande kommunens föreslagna detaljplan:
- Området är ett väldigt väl använt rekreationsområde som inramas av kraftledningen
på två sidor och Opevägen på en sida. Det vore därför att föredra att det ges
möjlighet att på sommaren promenera en runda i området utan att beträda
Opevägen.
- När man går från Sadelmakeriet upp mot den föreslagna gång- och cykelvägen som
leder till Storfjällsvägen så finns där är ett uppskattat område med massor av
"vitsippor" vid/på den sista tomten på höger sida. Förhoppningsvis är det bland annat
därför ett området på den tomten är markerad så att inga byggnader får placeras där.
Vore att föredra att, om möjligt, området med blommorna bevaras för allmänheten
också.
Med vänligaste hälsningar

Östersunds kommun

Dnr MSN:1423-2018

Samhällsbyggnad

Dnr ByggR: P 2018-1831

931 82 Östersund
samhallsbyggnad@ostersund.se

Synpunkter på detaljplan för del av Torvalla 2:21 m.fl.
Bygg inte bort jordbruksmark!
Vi anser att jordbruksmark inte ska bebyggas och att kommunen inte ska gå vidare med
planförslaget. Att bevara jordbruksmarken idag och för framtiden är nödvändigt. Sverige
behöver bli mer självförsörjande när det gäller livsmedel, inte minst under pandemier, och
därför är all jordbruksmark (oavsett om den i dagsläget används som åker, betesmark eller
vallodling) viktig att värna och vårda.
Jordbruksmarken inom deltaljplaneområdet (2:21, 9:7) har hög kvalitet (ursprungligen
sjöbotten), den har ej brukats enligt traditionella odlingsmetoder och är därmed möjlig för
ekologisk odling. Torvalla by är Östersunds närmaste jordbruksmark, närheten gynnar stadens
satsningar på lokalproducerade livsmedel och närodlade råvaror; närheten innebär även korta
transporter vilket starkt bidrar till en hållbar miljö och en klimatsmart utveckling.

Torvalla by, den 24 augusti 2020

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

samhallsbyggnad
Joakim Rudgård; Maria Boberg
VB: Del av Torvalla 2:21 1 m fl – småhusbebyggelse i Torvalla By
den 25 augusti 2020 07:49:47

Från:
Skickat: den 24 augusti 2020 21:55
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Kopia:
Ämne: Del av Torvalla 2:21 1 m fl – småhusbebyggelse i Torvalla By

Boende på fastigheten
tomterna

samt brukare av marken i anslutning till de planerade

Det som har framkommit efter ert samrådsmöte förra veckan är att de som köpte och
byggde hus på de första tomterna ni sålde, Mickel Ers 6 m.fl. redan är så påverkade av
bullernivåerna från vägen att de har ansökt om att få en bullervall.
Den är tydligen redan beslutad och är ute på remiss bland närliggande
fastighetsägare...detta "glömde" de som var på samrådsmötet för kommunen att
informera om! Genom denna lilla teknikalitet så kommer det naturligtvis bli för få och små
tomter, projektet går inte i lås ekonomiskt. Rent historiskt så kommer det bli en skamfläck
att man så sent som 2020 inte förstod att 1000 årig åkermark inte går att återskapa med
några tangent tryck.

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

samhallsbyggnad
Joakim Rudgård; Maria Boberg
VB:
den 25 augusti 2020 07:54:27

Från:
Skickat: den 24 augusti 2020 21:59
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne:

Boende på fastigheten
planerade tomterna

samt brukare av marken i anslutning till de

Det som har framkommit efter ert samrådsmöte förra veckan är att de som köpte
och byggde hus på de första tomterna ni sålde, Mickel Ers 6 m.fl. redan är så
påverkade av bullernivåerna från vägen att de har ansökt om att få en bullervall.
Den är tydligen redan beslutad och är ute på remiss bland närliggande
fastighetsägare...detta "glömde" de som var på samrådsmötet för kommunen att
informera om!
Genom denna lilla teknikalitet så kommer det naturligtvis bli för få och små tomter,
projektet går inte i lås ekonomiskt.
Rent historiskt så kommer det bli en skamfläck att man så sent som 2020 inte
förstod att 1000 årig åkermark inte går att återskapa med några tangent tryck.
Vänliga hälsningar!

bli ännu en korsning över cykelvägen.
Cykel-/gåväg - bra att kunna nå cykelväg vid Storfjällsvägen och busshållplatser med en
anslutning som går mellan Saffransbullen och 9:3. Helst av samma karaktär som
naturstigarna i området , som den nedan 3:24. Cykelväg genom Saffransbullen är
mindre bra - känner inte att den tillför något.
I området finns trevliga, lummiga skogsstigar, strövområden. Dessa måste behållas.
Går bla nedan 3:24, 9:3 genom 9:9/9:1 vidare i dess övre del och ovan 3:26 samt på
planområdets gräns i öster – sammantaget en trevlig slinga att ströva på i olika varv.
Det behövs även dessa oasfalterade stigar för den som ”bara” vill gå i skogen och
flertalet försvann vid tillkomsten av området kring Falkfångarvägen. De planerade 4-5
tomterna 3:26 och ovan (9:1) ska då inte bebyggas. Den lilla skogen mellan stig och
cykelväg försvinner samt att den nya vägen och vändplatsen i området skär av stigen.
Det händer att de nyttjas för ridning (från Djur o- kul gården?)
Vi önskar köpa fastigheten

– som den står nu.

Det finns anledningar till att man valt att bosätta sig här, vill bo lite lantligt, enskilt med
goda avstånd till grannar. Vill man bo i villaområde har man flyttat till ett sådant.
Vidhåller synpunkter i antagandehandlingen från 25/1 2006 ”Översiktligt program för
nya bostadstomter i Östersund”.
Förtätningen som pågår tenderar att förstöra Östersund. Naturliga områdesdelare,
grönytor mm blir färre och färre.
Orimligt att ni inte var tänkt att skicka ut protokoll från mötet 20/8 – även kommunen har
väl att förhålla sig till Förvaltningslagen?! Tack ändå för minnesanteckningarna.
Med vänlig hälsning

Joakim Rudgård
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:
Bifogade filer:

admin.planochbygg
den 8 juli 2020 16:27
Maria Boberg; Joakim Rudgård
VB: Torvall 2:21 och 9:7 protest
MOTION för att Torvalla 2_21 och 9_7 förblir intakta.pdf

Yttrande Torvalla 2:21
Mvh Johanna
Från:
Skickat: den 8 juli 2020 15:58
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Torvall 2:21 och 9:7 protest
Hej,
Jag anser, mot bakgrund av att viktig jordbruksmark tas i anspråk som vi kan komma att behöva senare, att planen
och bebyggelse anpassas så att Torvalla 2:21 och även Torvalla 9:7 intill kan förbli intakta. Se bilaga med illustration
där mark väster om röda markeringarna förblir intakta.

Mvh

1

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

admin.planochbygg
Joakim Rudgård; Maria Boberg
VB: Synpunkter Torvalla 2:21
den 17 augusti 2020 08:58:31

Från:
Skickat: den 16 augusti 2020 14:47
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Synpunkter Torvalla 2:21

Hej,
Vi vill med anledning av kommunens planförslag ”Samråd om detaljplan för Torvalla
2:21 m fl, småhusbebyggelse i Torvalla By” lämna synpunkter.
Planförslaget sker på bekostnad av åkermark, mark som efterfrågas av jordbrukare.
I planförslaget tas åkermark i stadsnära läge i anspråk. Mark som är svår, ja nästintill
omöjlig att återställa, det åtminstone inom en överskådlig framtid.
Aktuell mark har, så vitt vi förstår, god odlingskvalitet, ett attraktivt läge och gamla
anor. Vi ställer oss frågande till att denna mark bedöms vara lämplig för kommunens
nybyggnation. Vidare ställer vi oss frågande till om det är ett klokt beslut ur ett
övergripande och mer långsiktigt perspektiv.
Vi tror och utgår ifrån att ni politiker, via tjänstemän, får välgrundade beslutsunderlag
i syfte att fatta väl avvägda beslut. I underlag inför ett beslut bör i normalfall risk- och
konsekvensanalys samt resonemang kring tänkbara, rimliga alternativ ingå. Vi undrar
om ni beslutsfattare anser att ni har ett tillräckligt beslutsunderlag? Om inte bör det
åtgärdas innan beslut i ärendet.
I ärendet föreslås alltså att ta stadsnära beprövade åkermark i anspråk, mark som
därtill efterfrågas. Vi önskar och förordar att ni beslutsfattare tar större hänsyn till att
bevara Östersunds åkermark. Det är något som ligger i linje med övergripande
direktiv, kommunens intention samt även i linje med vad vi uppfattar merparten av
de partipolitiskaprogrammmen.
Ett beslut om att bygga är oåterkalleligt. Betänk att det finns möjliga
exploateringsområden i kommunen som inte är åkermark!
Med vänlig hälsning boende i område.

2020‐08‐24
Dnr MSN: 1423‐2018
Dnr ByggR: P2018‐16

Till: Östersunds kommun
Samhällsbyggnad
831 82 Östersund
samhallsbyggnad@ostersund.se

Yttrande gällande detaljplan för Torvalla 2:21 mfl
Fastigheten
har tagit del av planförslaget rörande Torvalla 2:21 m.fl.
Småhustomter i Torvalla By. Vi delger följande punkter att hänföra till fortsatt arbete.


Vi ifrågasätter starkt kommunens ambition att bebygga åkermarken i området vilket
försvårar förutsättningarna att bedriva ett aktivt jordbruk. Vi arbetar som företagare
inom näringen men möts av oförstående tjänstemän och kommunpolitiker. Det
naggas allt eftersom i kanten gällande åkermarken; en bit här, en bit där… Snart
riskerar vi att få en bandstad av villor till Brunflo, trots att åkermarken skyddats i ett
regeringsbeslut av Thorbjörn Fälldins första regering.



I Torvalla by, Ope och Optand bedrivs aktivt jordbruk med bl a nötkreatur, får,
hästnäring, potatis och trädgårdsodling. Flertalet generationsskiften har genomförts
och ett antal till är nära förestående. Att bebygga ytterligare en bit åkermark ger ett
märkligt budskap till alla dem vill satsa på ett företagande inom de gröna näringarna:
Satsa gärna, men inte här!?



Covid‐19‐pandemin har en gång för alla blottlagt att Sverige behöver lantbruket för
att överleva. Självförsörjningsgraden av grödor och andra livsmedel får inte tillåta
minskas med en enda promille. Jordbruket är således inte böndernas ensak utan det
angår alla medborgare, och måste därför värnas, speciellt det lokala jordbruket.
Pandemin har visat att länder med starkt skogs‐ och livsmedelsindustri utifrån ett
nationalekonomiskt perspektiv har klarat sig bättre nu under krisläget med stängda
gränser. Regering och riksdag har också antagit en livsmedelsstrategi om att Sverige
ska öka den inhemska produktionen, vilket rimmar sällsynt illa med kommunens
ambition att bebygga åkermarken.

För



Det rörliga friluftslivet: Området har i dag återkommande problem med intrång i häst
och kohagar av orienterare, folk som går med hundar (ibland utan koppel) eller som
bara vill ut och gå, nedskräpning med mera. Dessutom har det förekommit
genomfartstrafik av fyrhjuling på en del vallar, vilka har tagit rejält stryk av detta
speciellt denna vår. Hundrastning och eldning/grillning på våra vallar är också alltför
vanligt förekommande, med oanvändbart foder som följd och i vissa fall sönderkörda
redskap. Dessa problem lär knappast avta med en ökad bebyggelse i området..



En exploatering av jordbruksmark är permanent och går inte att återställa.
Erfarenheten har visat att det tar upp till eller över 100 år att odla fram bra åkermark.
Marken i området ”Hacksete” är gammal sjöbotten, och som de flesta gamla
sjöbottnar mycket bördig och lättbrukad. Storsjöbygden som helhet är ett
kambrosilurområde med mycket goda odlingsförutsättningar. Blott cirka 3% av all
mark i Jämtland är åkermark. Kommunen äger en stor andel skogsmark närmare
staden, vilken torde vara mer lämplig och kanske även attraktivare att bebygga?
Varför t ex inte bebygga skogsmark längs Rv87 där tillfälle kan ges till vacker utsikt
över fjällen, i stället för att ytterligare nagga utmärkt jordbruksmark i kanten?



Möjligheten till att bedriva jordbruk med animalieproduktion i området försvåras, i
och med lukt och buller från jordbruket samt skyddsavståndszoner . Det saknas
underlag – en konsekvensbeskrivning från kommunens sida – som utgår från
jordbrukets perspektiv. Hur påverkas jordbruket i området av den ökade
bebyggelsen? Hur gagnar en ökad bebyggelse på jordbruksmark i området de
enskilda företagarna?



Det omkringliggande lantbrukslandskapet utgör en fin inramning av staden
Östersund för bilister, cyklister och fotgängare längs väg 605. Detta är och borde
vara en del i Östersunds profil: Att här är vi stolta över den lokala
livsmedelsproduktionen – som kan utföras av lantbrukare nära dig.

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

samhallsbyggnad
Maria Boberg; Joakim Rudgård
VB: Del av Torvalla 2:21 1 m fl – småhusbebyggelse i Torvalla By / Synpunkt
den 25 augusti 2020 07:43:35

-----Ursprungligt meddelande----Från:
Skickat: den 24 augusti 2020 18:25
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Del av Torvalla 2:21 1 m fl – småhusbebyggelse i Torvalla By / Synpunkt
Dnr MSN:        1423-2018
Dnr ByggR:      P2018-16
Hej,
Vi motsätter oss bebyggelse helt.
Vi är nästa generation brukare av jordbruksmarken på motstående sida området som planläggs. Fastigheterna
2:268, 2:269 samt 9:85.
Eventuell bebyggelse förändrar och begränsar våra möjligheter att i framtiden anpassa jordbruket efter vad som
efterfrågas och är lönsamt.
När bebyggelse flyttas ännu närmare innebär det till exempel att det inte finns möjlighet att etablera vissa typer
av djurhållning (köttdjur).
Redan idag märks närheten med nedskräpning, hundträning på åkrarna, skoteråkning samt att det genas över
åkrarna.
En utfartsväg mitt emot marken ökar faran för att olyckor kan inträffa när stora maskiner samt persontrafik
blandas.
Ökad trafikmängd försvårar även dagliga verksamheten/transporter mellan gård och åkrar.
Vill vi invånare i Östersund ha möjlighet att odla lokalt och nära så måste den mark som finns bevaras.
Vänligen,

Synpunkter på Torvalla 2:21 m.fl, småhustomter Torvallaby
Ni borde värna om den lilla jordbruksmark som finns kvar stadsnära till Östersund. Att det redan är
bostadsbebyggelse runt om det aktuella planområdet, samt ökad efterfrågan, kan inte väga tyngre än
bevarande av jordbruksmark.
All jordbruksmark är skyddsvärd och den kan aldrig återställas när den väl är bebyggd, som
exempelvis skogsmark kan. Vi har redan en ständigt minskande andel jordbruksmark och det rimmar
illa med debatten om att vi måste öka andelen inhemsk livsmedelsproduktion. Ni är även en
kommun som säger att ni värdesätter lokalproducerat livsmedel. Vad menar ni då med lokalt
egentligen.
Vi har dessutom bra mark för odling i anslutning till storsjön, även fast ni verkar göra en annan
bedömning. Med den utvecklig vi har med allt svårare klimatförhållanden, både i Sverige och globalt,
borde ni se till att säkra all jordbruksmark som finns kvar! Vi se allt mer problem med extremt väder
och mer skadeinsekter. Som utvecklingen ser ut nu så verkar Norrland klara detta bättre.
Låt oss bli en kommun som ligger i framkant och både möjliggör och värnar lokalt jordbruk.
Nu under pandemin har vi återigen fått rapporter om hur sårbara vi är i Sverige gällande
livsmedelsproduktionen. Se till att vi i som bor i Östersunds kommun får ha kvar våra jordbrukare och
all den mark de äger eller arrenderar. Se till att Östersunds kommun blir en kommun som aktivt
jobbar med att bidra till en minskad sårbarhet i livsmedelsförsörjningen!
Låt detta planområde vara kvar i nuvarande form!
Allt jordbruk är beroende av arealer att växla mellan, man kan inte odla samma sak år ut och in i
samma jord, utan ge den chans till återhämtning. Hur kan ni påstå att dessa små arealer inte har
något brukningsvärde?
All jordbruksmark har brukningsvärde! Det är upp till jordbrukarna att avgöra hur och när de bäst
använder marken.
Det är även nyttigt för den urbana befolkningen som helt tappat anknytningen till jordbruket, att se
och förstå att även i deras närhet pågår verksamhet för att de ska ha nått att äta. Som inte är
importerat.
Östersunds kommun borde bli kommunen som uppmärksammar och stöttar jordbruket med stolthet
och hjälper till med kunskapsspridning. Istället för att bit för bit, en fastighet och areal i taget
avveckla jordbruket. För det är det ni gjort och fortfarande gör.
Jordbruksmark som endast används till vall eller som ängsmark har lika stort brukningsvärde, som
marken där exempelvis vete odlas.
Vall används till foder, om ni inte visste det.
Att ängsmark inte skulle göra jordbruksmarken brukningsvärd är ett märkligt resonemang från er
sida. Ni har i sommar gått ut och berättat att ni inte klipper alla gräsytorna fullt ut som tidigare, ni
sparar partier för att främja pollinerande insekter. Ni vill alltså ha mer ängsmark.
Vilket är jättebra! Eftersom jordbruket också är beroende av pollinerande insekter. Det gör Torvalla
2:21 precis lika brukningsvärd som annan jordbruksmark.
Ni har redan kraftigt försämrat driften av befintliga jordbruk och deras utveckling med eventuella nya
brukningscentra. Ni säger det inte med dom orden i detaljplanen (s 14). Men det är ju så det är, ni
har genom Sjömon redan försämrat. Använd inte det för att fortsätta försämra.
Sluta ta bit för bit så att ingen reagerar och till slut finns inget jordbruk kvar alls mellan Östersund
och Brunflo. Är det kanske de som är den långsiktiga agendan?

Visa nu att ni faktiskt står för att Östersunds kommun vill ha mångfald, inte bra genom nationaliteter,
utan även i verksamheter. Där jordbruket är den mest grundläggande och viktigaste verksamheten vi
har. Och ja, vi andra får acceptera att det låter och luktar från jordbruk, ibland till och med riktigt
mycket. Det är ett billigt pris för att få svensk och allra helst lokalt producerad mat!
Även når man pratar i termer av livskvalitet så är detta planområde värt att bevara för de som bor i
området. Ni vet att öppna gröna ytor och skogspartier ger positiva effekter på hälsan för alla, inte
bara den som äger eller brukar marken. Det ger en känsla av att inte leva trångt, instängt och utan
kontakt med naturen. Man behöver inte beträda en sådan grön yta för att få den känslan, det räcker
att se utöver den eller att passera den dagligen.
Denna jordbruksmark och planområde är värd att bevara för att främja den psykiska hälsan för de
kringboende och övriga kommuninvånare som passerar.
Vi i kommunen behöver vår jordbruksmark på alla sätt för vår hälsa, oavsett om det betar djur där
eller om det tidvis ”bara” är lite vall eller ängsmark.
Låt detta planområde vara kvar orört med fortsatt bevarad jordbruksmark, det räcker nu med
vansinnet att för alltid förstöra jordbruksmark.

Vänligen,

