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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 

bredda markanvändningar för att möta dagens behov på ett tillfredställande 

sätt, vilket ger förutsättningar för att utveckla och stärka Brunflo som tätort.  

 

Möjligheter för nya bostäder skapas i delområde 1, i parken norr om 

Liljevägen. Utgångspunkten för omfattningen av bostäderna är behovet av 

den allmänna parken, men även påverkan på de biologiska värdena. Det blir 

möjligt att bygga två friliggande villor eller ett parhus alternativt två till fyra 

kedje- eller radhus. Höjden på den nya bebyggelsen regleras så att den 

överensstämmer med höjden på omkringliggande enbostadshus.  

 

Delområde 2, söder om Liljevägen, får idag bebyggas med bostäder, 

förslaget innebär att området även får användas för vård och kontor. Det blir 

möjligt att bygga flerbostadshus alternativt vård- och kontorsbyggnader i tre 

till fyra våningar. I delområde 2 finns ett område med torv, vilket innebär 

risker för ras och skred. Planen syftar därför till att säkerställa att 

stabilitetshöjande och sättningsreducerande åtgärder genomförs innan 

byggnation av bebyggelse. Planen syftar vidare till att säkerställa att 

befintlig branddamm blir kvar.  

 

Delområde 3, där hemtjänstensbyggnader finns, får bebyggas med hotell 

samt restaurang och turistinformation idag. Förslaget innebär att 

användningarna hotell samt restaurang och turistinformation tas bort och 

ersätts med vård, kontor och bostäder. Planen ger då möjlighet för 

permanent bygglov för befintlig vård- och kontorsbyggnad.  

 

Utfarten från delområde 2 och 3 till allmän plats, gata, kommer att ske med 

en anslutning till Liljevägen. Planen syftar till att säkerställa att utfarten blir 

allmän plats, gata, men även att trafiksäkerhetshöjande åtgärder vidtas, både 

på utfarten och Liljevägen.  

 

Befintligt naturstråk, söder om Liljevägen och Jacob Ängmans Väg sparas 

till stor del för att trygga natur-, rekreations- och kulturhistoriska värden.  
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Planen syftar även till att skapa en förbindelse för fotgängare och cyklister 

mellan bostäderna norr om Jakob Ängmans Väg, Liljevägen och 

Centrumvägen. Förbindelsen planläggs som naturmark.  

 

I den östra del av delområde 3 har naturmark skapats för att hantera 

dagvatten.  

 

På fastigheten Brunflo-Änge 1:98, i delområde 3, finns ett bostadshus. 

Huset har stora kulturhistoriska värden och planen syftar till att säkerställa 

dessa. Planförslaget innebär att markanvändningen anpassas till pågående 

användning, bostad.  

 

Mindre delar av industrifastigheten, tidigare Gusta stenhuggeri (Brunflo-

Änge 3:1) och fastigheten där bensinstation finns (Brunflo-Änge 3:2) är 

med i planförslaget av administrativa skäl. Planen syftar till att justera 

plangränser så att dessa sammanfaller med befintliga fastighetsgränser.  

 

RESULTAT AV GRANSKNINGEN  

 

Åtta 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  2023-02-02 Inga synpunkter  

Räddningstjänsten  2023-01-24 Inga synpunkter 

Jamtli 2023-01-13 Inga synpunkter 

Jämtkraft  2023-02-01 Inga synpunkter 

Kommunala förvaltningar och bolag  
 

Lantmäterimyndigheten  2023-01-31 Inga synpunkter 

Social- och 

arbetsmarkandsförvaltningen 

2023-02-02 Vikten av varierade 

hyresnivåer  

Övriga organisationer och företag  
  

Skanova 2023-01-23 Teleledningar 

Privatpersoner, bedömda sakägare  
  

G1. LH 2023-01-16 Trafik, bostäder på 

parkmark 

   

 

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: 
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• Plankartan kompletteras med planbestämmelsen, bygglov från inte 

ges förrän trafiksäkerhöjande åtgärder för utfart enligt 

planbeskrivningen sida 38 har kommit till stånd. Detta gäller 

området för vård, kontor eller bostäder söder om Liljevägen och 

Jakob Ängmans Väg. 

• Plankartan kompletteras med en bestämmelse som säkerställer att 

den nya utfarten från hemtjänstens område inte får ha en större 

lutning än 10%.  

 

• Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning hur utfarten 

från hemtjänstens område ska utformas för att vara trafiksäker.  

• Planbeskrivningen kompletteras med en karta som visar dragningen 

av Liljevägen och Jakob Ängmans Väg.  

•  

 

Övriga ändringar efter granskningen:  

• Genomförandebeskrivningen förtydligas i de delar som beskriver 

ansvarsfördelningen för de åtgärder som behövs för att ordna en 

trafiksäker trafiksituation för Liljevägen och utfarten från 

hemtjänstens område samt dagvattenlösningar. 

 

Synpunkter som inte har blivit tillgodosedda  

Inkomna under granskning  

Följande synpunkter under samrådet har inte blivit tillgodosedda: 

- Bygg inte i parken. 

- Ta bort 24-timmarsparkering på Liljevägen.  

 

Inkomna under samrådet 

Följande synpunkter under samrådet har inte blivit tillgodosedda: 

- Ändrad tillfart till området söder om Liljevägen 

- Bygg inte i parken 

- U-område för ledningar som försörjer enstaka byggnader inom 

kvartersmark 

 

SÅ HAR GRANSKNINGEN GÅTT TILL 

Detaljplanen har varit tillgänglig för synpunkter under tiden 11 januari till 

och med den 3 februari 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 



6 

 

• Grundkarta  

• Fastighetsförteckning med bedömda sakägare  

• Samrådsredogörelse 

• Dagvattenutredning 

• Bullerutredning 

• Riskanalys 

• Naturvärdesinventering 

• Geoteknisk utredning 

 

SYNPUNKTER UNDER GRANSKNINGEN  

De huvudsakliga synpunkterna i yttrandena handlade om trafik och bostäder 

på parkmark. I texten nedanför följer en sammanfattning av synpunkterna 

och samhällsbyggnads ställningstaganden till dem. Fullständiga yttranden 

finns som en bilaga längst bak i granskningsutlåtandet. 

Statliga och regionala myndigheter och organisationer 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § 

PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt 

förslaget inte kommer att prövas. 

 

Räddningstjänsten  

Inga synpunkter på förslaget. 

 

Jamtli 

Inga synpunkter på förslaget.  

 

Jämtkraft  

Inga synpunkter på förslaget.  

 

Kommunala förvaltningar och bolag 

Lantmäterimyndigheten  

Inga synpunkter på förslaget. 

 

Social- och arbetsmarknadsförvaltningen 

Generellt sett är det viktigt att beakta alla möjligheter till att bli en del av 

den nya stadsdelen, i vida bemärkelse utifrån begreppet tillgänglighet. Med 

utgångspunkt från denna synpunkt bör man se över möjligheten att bygga ett 

antal lägenheten med hyresnivåer som gör det möjligt även för de med de 

längsta inkomsterna att bo och leva i den nya stadsdelen. Ett särskilt ansvar 

bör riktas mot unga människors möjligheter till inträde på den ordinarie 

bostadsmarknaden.  

 

Samhällsbyggnads kommentarer: samhällsbyggnad delar förvaltningens 

synpunkter och ser de som viktiga frågor i samhällsplaneringen. 

Synpunkterna skickas vidare till mark och exploatering som är den 
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avdelning inom kommunen som äger marken och kommer att föra 

diskussioner med eventuella exploatörer.  

 

Övriga organisationer, företag och privatpersoner 

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 kommentarer: planbeskrivningen kompletterades med 

informationen från Skanova innan förslaget skickades ut på granskning.  

 

 

G1. LH 

Sakägaren önskade ett möte med representanter från samhällsbyggnad för 

att få vissa förtydligar av förslagets konsekvenser. Mötet resulterade i 

minnesanteckningar som sakägaren fått, sakägaren har även kompletterat 

med ytterligare synpunkter. Nedan följer en sammanfattning av 

minnesanteckningarna, yttrandet i sin helhet finns som en bilaga till 

granskningsutlåtandet, längst bak i detta dokument.  

 

De främsta synpunkterna LH har nu handlar om utfarten från hemtjänstens 

område till Liljevägen. LH menar att Liljevägen är osäker och utfarten en 

huvudsaklig orsak till den dåliga trafiksituationen. Trafikmängden har ökat 

mycket till området och det kommer bli ännu högre om nya bostäder 

tillkommer. Enligt observationer används Liljevägen för parkering av 

personbilar och lastbilssläp. 

 

Det har varit otydligt hur långt Liljevägen sträcker sig eftersom olika 

kartmaterial har visat olika, bland annat visar grundkartan att själva utfarten 

är en förlängning av Liljevägen. Enligt vägskyltarna sträcker sig Liljevägen 

fram till kurvan vid Jacob Ängmans väg 2. Eftersom visst kartmaterial visar 

utfarten som en del av Liljevägen kan trafikanter felaktigt tro att 

högerregeln gäller där utfarten möter Liljevägen. 

 

LH saknar trottoar eller GC-väg på Liljevägen. Går det att anlägga?  

Kommer kommunen sätta upp skyltning om trafikregler (som väjningsplikt) 

eller parkeringsregler? 

 

24-timmars parkering är vad som gäller på Liljevägen. Detta behöver ses 

över så att utfarten eller kommande väg blir trygg och säker för såväl 

bilburna som gående och cyklister. 

 

En del trafik kör genom bostadsområdet i stället för att köra rakt ut på 

Gustavägen. Är det möjligt att inte tillåta genomfarter i bostadsområdet? 

Går det att sätta en skylt som endast medger vänstersväng? 



8 

 

 

Om man bygger bostäder kommer parkering för de boende krävas. Var ska 

de parkera? Kan det bli att boende parkerar på Liljevägen? 

 

Om det blir flerbostadshus, vem kommer bygga/äga bostäderna?  

Planeras det bli bostads- eller hyresrätter och LSS?  

 

LH uttrycker oro kring tryggheten i området. Det har funnits sociala 

problem i planområdet på senare år. 

 

LH vill tydliggöra att jag fortfarande anser att denna yta inte ska bebyggas. 

Hur tänker kommunen kring att bygga villor på den enda ytan med klippt 

gräs? Andra parkområdet i närheten består av skog eller en brant 

pulkabacke. 

 

LH vill tillägga att det är viktigt att se över utfart och trafiksituationen som 

nämns ovan. Om utfarten inte går att ha på någon annan plats anser jag att, 

förutom att själva utfarten byggs om, trafiken ska hänvisas att svänga 

vänster på Liljevägen, i riktning mot Gustavägen när de kommer från 

kommunens (hemtjänstens) lokaler samt från de eventuella nya byggnaderna 

(flerbostadshus alt. kontor).  Trafiken ska alltså inte använda Jacob 

Ängmans väg eller Hattmakarvägen. Detta behöver även ses över och lösas 

innan eventuell markberedning och bygge påbörjas eftersom det kommer att 

innebära ökad trafik med bland annat tunga fordon under denna 

arbetsperiod. Utfarten behöver fixas till innan eventuell byggprocess 

påbörjas. 

 

Skulle det vara så att byggnationer inte kommer att genomföras enligt 

detaljplanen behöver nuvarande utfart ändå göras om eftersom den är farlig 

som den är konstruerad idag. 

 

Innan området exploaterades fanns endast en spolad isrink på området. 

Markförhållandena är dåliga. 

 

Samhällsbyggnads kommentarer: Idag går Liljevägen i den streckning som 

den rosa linjen visar. Jakob Ängmans Väg visas med ett grönt streck.  
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Utfart från hemtjänstens område 

Under planarbetet har olika utfarter från hemtjänstens område utretts. Det 

alternativ som bedömts som lämpligt är att använda den tillfälliga utfart som 

används idag, förutsatt att trafiksäkerheten på gatan höjs. Övriga alternativ 

som utretts är en förlängning av Villavägen, en ny anslutning via 

Centrumvägen/E14 respektive via transformatorstationen vid Gustavägen.  

 

Villavägen är en smal gata med bostadshus som ligger väldigt nära gatan, 

gatans fysiska utformning och närheten till befintliga bostäder är 

anledningar till att Villavägen inte är lämplig för tillfart. Terrängen innebär 

även svårigheter eftersom gatan idag slutar i en relativt brant sluttning. En 

förlängning av gatan skulle innebära relativt stora förändringar i nuvarande 

marknivåer för att skapa en tillgänglig gata med acceptabla lutningar.  

 

En väganslutning mellan Centrumvägen/E14 och hemtjänstens område kan 

bara skapas över den obebyggda fastigheten Brunflo-Änge 1:97, eftersom 

kommunen äger marken. I fastighetens gräns mot Centrumvägen/E14 finns 

en stenmur som är en del av byggnadsminnet för Brunflo stationssamhälle. 

Det innebär att muren inte får rivas. Muren begränsar möjligheterna att 

skapa en tillfart eftersom utrymmet mellan grannfastigheterna och muren är 

alltför litet för att anlägga en bilväg.  

 

Området intill transformatorstationen är allt för smalt för att få plats med en 

bilväg, även terrängens lutning gör det svårt med anslutningar till 

angränsande fastigheter. En utfart intill transformatorstationen skulle 

försämra trafiksäkerheten genom att den hamnar allt för nära Liljevägens 

korsning med Gustavägen. Rekommenderat avstånd mellan in- och utfart 
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och korsning bör vara 50 meter, enligt Trafikverkets regler för vägar och 

gators utformning. 

 

Liljevägen har kapaciteten att klara de trafikmängder som förslaget innebär. 

Gatan har en bredd som tillåter att fordon möts samtidigt som gående kan 

passera. Utfarten från hemtjänstens område behöver dock 

trafiksäkerhetshöjande åtgärder för att exploateringen söder om Liljevägen 

och Jacob Ängmans Väg ska vara lämplig. Det är inte aktuellt med åtgärder 

utanför planområdet. Utfarten till Liljevägen är problematisk eftersom den 

har en brant lutning, 13,5 %. Det finns inget vilplan vid anslutning till 

Liljevägen. Utfartens vinkel vid anslutningen till Liljevägen är inte vinkelrät 

vilket innebär siktproblem. Det finns inga trottoarer längs Liljevägen idag.  

 

När befintliga byggnader för hemtjänsten och de gruppbyggda småhusen 

uppfördes i delområde 2 och 3, anlades en utfart som går över naturmark, 

enligt gällande detaljplan. Vårdbyggnaderna har bara tillfälligt bygglov och 

utfarten skulle med anledning av det endast vara en tillfällig lösning. 

Planmässigt är det inte möjligt att ordna en utfart från kvartersmark över 

allmän plats. Ett av syftena till att ändra gällande detaljplan är att göra 

vårdverksamheten permanent. Då behövs också en permanent och 

trafiksäker lösning för anslutningen/trafiken till området.  

 

Trafiksäkerhetshöjande åtgärder 

• Trafiksäkerheten för fotgängare behöver förbättras till följd av den 

nya detaljplanen, en trottoar ska anläggas på Liljevägen. Trottoaren 

ska ha en bredd av minst 1,8 meter, vara asfalterad samt skild från 

körbanan med kantsten. Trottoaren ordnas på mark för allmän gata.  

 

• Utfarten från hemtjänstens område ska åtgärdas, körbanan får ha en 

största lutning om 10%.  

 

• Anslutningen till Liljevägen ska vara vinkelrät och vilplan ska 

ordnas. Vilplanet ska vara minst 4,0 meter långt med en största 

lutning av 3%. Körbanan ska asfalteras och skiljas från vägområdet 

med kantsten.  

 

I detaljplanen finns två planbestämmelser som säkerställer att utfarten men 

även Liljevägen ordnas så de blir trafiksäkra. Bygglov från inte ges för vård, 

kontor eller bostäder söder om Liljevägen och Jakob Ängmans Väg förrän 

trafiksäkerhöjande åtgärder för utfart enligt planbeskrivningen sida 38 har 

kommit till stånd. En bestämmelse för utfartens lutning finns också, marken 

får inte överstiga 10%. Detta innebär att de trafiksäkerhetshöjande 

åtgärderna måste vara genomförda innan det är möjligt att ge permanent 

bygglov för hemtjänstens verksamhet men även bostäder eller kontor.  

 

Trafikregler  

Vägen till hemtjänstens område är idag att betrakta som en tillfällig utfart 

från ett privat område. För trafik till och från hemtjänstens område/byggnad 

gäller därför utfartsregeln. När detaljplanen vinner laga kraft ändras dessa 

förhållanden. Utfarten blir allmän plats, gata, då gäller högerregeln. Trots 
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det kommer kommunen att ordna ett vägmärke som visar att väjningsplikten 

gäller, eftersom trafiksäkerheten är bristande.  

 

Planförslaget innebär att körbanan på del av Liljevägen blir smalare 

eftersom trottoar ska ordnas. Det kommer även att bli stoppförbud 10 meter 

på vardera sida om korsningen när utfarten blir allmän plats, gata. Körande 

ska ta hänsyn till parkerade bilar.  

 

Det trafiksäkerhetshöjande åtgärderna för utfarten från hemtjänstens område 

skapar en trafiksäker miljö, det är därför inte aktuellt att förbjuda genomfört 

på Hattmarkgatan och Jakob Ängmans Väg.  

  

Övrigt frågor 

Det parkeringsbehov som respektive verksamhet alternativt bostäder 

genererar ska ordnas inom den egna fastigheten. De parkeringsplatser som 

behövs för respektive användning (bostäder, vård eller kontor) beräknas 

utifrån kommunens parkeringspolicy, då kopplat till hur mycket som får 

byggas. Det är dock möjligt för framtida boende och arbetande att parkera 

längs allmänna gator.  

 

Byggtrafik betraktas som en tillfällig störning, eftersom de endast sker 

under en kortare tid. Kommunen arbetar med att ta fram en 

trafikanordningsplan (TA-plan). Planen riktar sig företrädelsevis 

entreprenörer och arbetar aktivt för att minska påverkan av byggtrafik under 

byggskeden. 

 

Kommunen äger marken där hemtjänsten finns. Det är oklart om kommunen 

kommer exploatera marken själv eller sälja marken till en exploatör.  

 

Användningen bostäder innebär att det är möjligt att ordna LSS-bostäder.  

Detaljplanen reglerar inte upplåtelseformer.   

 

Det finns en geoteknisk undersökning som underlag för planförslaget. Den 

visar på de problematiska markförhållandena. Planbestämmelser säkerställer 

att marken ska tas om hand så att den blir lämplig för bebyggelse.  

 

Bygga i parken 

Kommunens övergripande utbyggnadsstrategi innebär att bygga på den 

infrastruktur som redan finns. Syftet med strategin är dels att utnyttja det vi 

redan investerat i, dels att bygga tätorterna inåt, vilket ger korta avstånd och 

bättre underlag för kollektivtrafik och service. Brunflo har fina söderlägen 

med utsikt och mycket god kollektivtrafik med buss och regionaltåg. En 

förtätning i centrala Brunflo ger även förutsättningar för att upprätthålla och 

kanske även utveckla handel och service.  

I närområdet finns park- och naturmark som kan användas. Det finns även 

park- och naturstråk som binder samman den park som finns kvar med 

omkringliggande områden, det underlättar för människor att nå dessa 

områden. Den del av parkmarken som tas i anspråk för bostadsbebyggelse är 

en sluttande klippt gräsyta. Parkens karaktär spelar in på hur den används. 
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Det finns en klippt gräsyta strax nordöst om planområdet, vid Gustavägens 

korsningen med Jakob Ängmans Väg. Där är det möjligt för spontanidrott, 

men marken har inte samma lutning som parken i planområdet. 

Naturmarken vid Von Essens väg kan användas, bland annat för att åka 

pulka.   

 

 

Östersund den 15 mars 2023 

 

 

 

Maria Boberg Karolina Vessberg 

Stadsarkitekt Planeringsarkitekt  



 1 (1) 

 
Granskningsyttrande 
  

 
 
 
 
 

Datum Ärendebeteckning 
2023-02-02 
  

402-225-23 
   

 

 

Samhällsenheten 
 
  

Östersunds kommun 
samhallsbyggnad@ostersund.se 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Granskning av detaljplan för Brunflo-Änge 1:144 m.fl. 
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 bredda markanvändningar för att möta dagens behov 
på ett tillfredsställande sätt, vilket ger förutsättningar för att utveckla och stärka 
Brunflo som tätort. 

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. 
 



 

 1 (1) 

Från:   
Skickat: den 24 januari 2023 15:41 
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Ämne: Yttrande detaljplan för Brunflo-Änge 1:144 m.fl., dnr 174-2019 
 
Hej!  
 
Räddningstjänsten har tagit del av er remiss gällande granskning, Ny detaljplan för 
Brunflo-Änge 1:144 m.fl., Bostäder och vård i Brunflo, ert dnr 174-2019, och har 
inget att erinra gällande 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=1pKKTa-000652-
57&d=4%7Cmail%2F90%2F1674571200%2F1pKKTa-000652-
57%7Cin11f%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C63CFEDEAC448519A176
A94CA09903C59&o=a.wwttjmwr%2Fdlaesepn.gnrsfppiouret&s=7sSNB3JAP30 2E
S-6PtXIwuPOFA  
 



 

  Dnr 15-2022-F8AHB 

 

 

  Östersunds kommun 

 Samhällsbyggnad 

 831 82 Östersund 

   

 samhallsbyggnad@ostersund.se 

 

            

           

    

 

  

 Östersund 2023-01-12 

 

 

Granskning detaljplan för Brunflo-Änge 1:144 m.fl., Brunflo socken, Östersunds 

kommun (ert Dnr MSN 174-2019, ByggR P 2019-22). 

 

Jamtli har givits möjlighet att lämna yttrande om rubricerat ärende. Jamtlis synpunkter i 

ärendet under samrådsförfarandet har lagts till i föreliggande förslag till detaljplan. Jamtli 

har därför inga ytterligare synpunkter ur kulturhistorisk synvinkel. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

JAMTLI 
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Från: Skanova-Remisser-Nord /Telia Sverige AB /Solna <Skanova-Remisser-
Nord@teliacompany.com>  
Skickat: den 23 januari 2023 06:32 
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Kopia:  

 
Ämne: 174–2019 Granskning - Detaljplan Brunflo-Änge 1:144 mfl Granskning 
[ErrandId: CSY02820171] [ResponseId:5034979] 
 

 
2023-01-20 
 
Skanova ( Telia Company)  AB har tagit del av förslag till 
detaljplan enligt ovan, och låter framföra följande: 

  

Yttrande 

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. 

Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas 
på plankartan. Kontakta https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1pJpRO-
0008OK-5H&d=4%7Cmail%2F90%2F1674451800%2F1pJpRO-0008OK-
5H%7Cin11g%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C63CE1BE62BD34
1925EA6E4EAE13D01EA&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsnew.snigldes.nellok&s=v
qG3PfgP7XAh1XOrb6Zog3r23n0 
 

Kabelanvisning beställs via 
https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1pJpRO-0008OK-
5H&d=4%7Cmail%2F90%2F1674451800%2F1pJpRO-0008OK-
5H%7Cin11g%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C63CE1BE62BD34
1925EA6E4EAE13D01EA&o=%2Fphtw%3A%2Fwtsnew.snigldes.nellok&s=v
qG3PfgP7XAh1XOrb6Zog3r23n0 
 

 För ledningssamordning kontakta telia-natforvaltning@teliacompany.com 
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Mvh 
 

 

 

Telia Infra | Fixed Access Services | Operation 

  

telia-natforvaltning@teliacompany.com 

https://url11.mailanyone.net/scanner?m=1pJpRO-0008OK-
5H&d=4%7Cmail%2F90%2F1674451800%2F1pJpRO-0008OK-
5H%7Cin11g%7C57e1b682%7C11545262%7C9826807%7C63CE1BE62BD341925E
A6E4EAE13D01EA&o=i.wwcelawtcaommy.opn&s=ft3hM6Ua20ZYICY0XgvnncCsYo
s 

Telia Company AB, Stockholm 556103-4249 

 










