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KALLELSE 
Sida 
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Datum 

2022-10-19 
 

  

 

Miljö- och 

samhällsnämnden 

 

Ledamöter Magnus Andersson (C), Ordförande 

Carolina Schönbeck (C) 

Magnus Lenz (M) 

Joackim Ekroth (M) 

Nils Edwards (L) 

Anders Sundin (S), 1:e vice ordförande 

Ertu Genctürk (S) 

Jessica Rundberg (S) 

Christina Hedin (V) 

Ersättare Therese Fanqvist (C) 

Mona Thorsson (C) 

Per Svee (M) 

Micael Hålén (M) 

Björn Lekedal (KD) 

Bobo Sollander (S) 

Tommy Pettersson (S) 

Alma Karlsson (S) 

Teodor Högström (S) 
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Sida 
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Datum 
2022-10-19 

 

 

Ärende Föredragande  Tid 

Närvaro, val av justerare och datum för justering   08:30 

Överläggning/information    

Biogasanläggning Gräfsåsen, information  Maria   

Fika   09:35-10:00 

Ärende    

1. Anmälan av delegationsbeslut 2022 
Dnr 00001-2022  

  

2. Överläggning/Information 2022 
Dnr 00002-2022  

  

3. Avskrivna bygglov, anmälningsärenden och 
detaljplaner 2022 
Dnr 00003-2022  

  

4. Reglemente Miljö- och samhällsnämnden år 2023-
2026 
Dnr 00203-2022  

  

5. Sammanträdestider 2023 för Miljö- och 
samhällsnämnden 
Dnr 00181-2022  

  

6. Informationshanteringsplan för Miljö- och 
samhällsnämnden  
Dnr 00227-2022  

  

7. Medborgarförslag - Skydda kvarvarande skog och 
äng vid Arctura 
Dnr 00172-2022  

  

8. Remiss - Översiktsplan Strömsunds kommun - 
Granskning 
Dnr 00094-2022  

  

9. Åtgärdsprogram för luft  
Dnr 00149-2022  

Hanna Lundqvist 08:35-08:50  
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Datum 
2022-10-19 

 

 

Ärende Föredragande  Tid 

10. Slutrapport 2022 Storsjöyran - livsmedelskontroll  
Dnr 00214-2022  

Elin Glamsjö  08:50-09:00 

11. Taxa för tillsyn enligt Lag om tobak och liknande 
produkter  
Dnr 00232-2022  

Maria Stenlund (SAF) 09:00-09:15  

12. Taxa för tillsyn enligt Lag om tobaksfria 
nikotinprodukter  
Dnr 00233-2022  

Maria Stenlund (SAF) 09:00-09:15   

13. Taxa för tillstånds- och tillsynsavgifter enligt 
Alkohollagen samt Lag om handel med vissa 
receptfria läkemedel 
Dnr 00234-2022  

Maria Stenlund (SAF) 09:00-09:15   

14. Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa 
och miljön - Revidering  
Dnr 00180-2022  

  

15. Planbesked - Häggesta 1:59 m fl, Ombyggnad av 
Häggenås skola och Skogsgläntans förskola 
Dnr 00164-2022  

  

16. Planbesked - Konvaljen 3 
Dnr 00197-2022  

  

17. Detaljplan - Del av Väghyveln 5 m fl - Samråd 
Dnr 00167-2021  

Ivar Suneson 09:15-09:25 

18. Detaljplan - Brunflo-Viken 2:25 - Samråd  
Dnr 00155-2020  

Anna Synderå 09:25-09:35 

19. Detaljplan för Brunflo-Änge 1:144 och 1:97 - 
Granskning  
Dnr 00174-2019  

  

20. Detaljplan - Kungsgården 5:2 - Granskning  
Dnr 00080-2020  

  

21. Detaljplan - Brunflo-Viken 1:80 m fl - Granskning  
Dnr 00180-2020  

  

22. Hökbäck 1:6 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
Dnr 00228-2022  
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Datum 
2022-10-19 

 

 

Ärende Föredragande  Tid 

23. Namn 1:11 Förhandsbesked för nybyggnad av 
enbostadshus 
Dnr 00089-2021  

  

24. Fugelsta 5:12 Förhandsbesked för nybyggnad av två 
enbostadshus 
Dnr 00160-2022  

  

25. Genvalla 2:47 Förhandsbesked Nybyggnad av 
enbostadshus  
Dnr 00212-2022  

  

26. Söre 4:144 Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
garage 
Dnr 00210-2022  

  

27. Söre 4:144 Bygglov för nybyggnad av garage 
Dnr 00211-2022  

  

28. Stocke 4:8 Strandskyddsdispens för nybyggnad av 
enbostadshus 
Dnr 00223-2022  

  

29. Stocke 4:8 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
Dnr 00224-2022  

  

30. Torvalla 7:15 Bygglov för nybyggnad av 
flerbostadshus 
Dnr 00076-2022  

  

31. Lekatten 3 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
Dnr 00213-2022  

  

32. Slåtte 1:12 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
Dnr 00192-2022  

  

33. Staden 2:1 Bygglov för nybyggnad av småbåtshamn 
Dnr 00039-2021  

  

34. Valla 4:5 Bygglov för nybyggnad av enbostadshus 
Dnr 00229-2022  

  

35. Räcksjön 1:9 Skötsel Ovårdad tomt  
Dnr 00226-2022  
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Datum 
2022-10-19 

 

 

Ärende Föredragande  Tid 

36. Hemmansägaren 1 Skötsel Ovårdad tomt 
enbostadshus  
Dnr 00250-2020  

  

37. Tand 2:120 Skötsel Ovårdad tomt  
Dnr 00217-2022  

  

38. Trossen 1 Olovligt byggande Nybyggnad av 
cykelförråd 
Dnr 00219-2022  

  

39. Messmöret 11 Startat utan startbesked  
Dnr 00159-2022  

  

 
Magnus Andersson 
Ordförande 

Caroline Frankow Versvåg 
Nämndsekreterare 

 



 
 

Handläggare 

Caroline Frankow Versvåg 

Nämndsekreterare 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-10-10 
Diarienummer 

MSN 00001-2022 

  

 

 

Tjänsteskrivelse - Anmälan av delegationsbeslut 
22/10 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö- och samhällsnämnden har överlåtit sin beslutanderätt i vissa frågor enligt 

delegationsbestämmelserna. De besluten ska återredovisas till nämnden, men det 

innebär inte att nämnden omprövar eller fastställer delegationsbesluten. Däremot får 

miljö- och samhällsnämnden återta delegeringen, eller själv fatta beslut i ett enskilt 

ärende genom att ta över det. 

Delegationsbeslut nr 648-752 tagna under september 2022 anmäls. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Delegationsbeslut tagna under september 2022 anmäls till miljö- och 

samhällsnämnden, enligt förteckning 2022-10-10. 

Underlag för beslut 

 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-10 

 Delegationslistor 22/10, 2022-10-10 

Underskrifter 

Caroline Frankow Versvåg  

Nämndsekreterare   

 



2022-10-10 

Delegationslista 20220901 – 20220930 
 

Miljö- och samhällsnämnden, Östersunds kommun § 220 

Ecos 
  

DiarieNr Datum Ärenderubrik Fastighets-
beteckning 

Handläggare 

648 2022-87 2022-09-01 
Ansökan om tillstånd för 
enskilt avlopp 

Rasten 2:32 
Jenny 
Steding 
Selander 

649 2022-2196 2022-09-01 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
livsmedelsverksamhet  

Academia - 
Innovitaskolan, 
Karlslund 2:1 

Line Ersgård 

650 2022-2032 2022-09-01 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Vinbaren 
krogstråket, Staden 
2:1 

Elin Glamsjö 

651 2022-2033 2022-09-01 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Kajplats Beachclub, 
Staden 2:1 

Laila 
Stigsdotter 

652 2022-2034 2022-09-01 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Krubb & Bira 
krogstråket, Staden 
2:1 

Laila 
Stigsdotter 

653 2022-2035 2022-09-01 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Grill by Lime 
krogstråket, Staden 
2:1 

Elin Glamsjö 

654 2022-2050 2022-09-01 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Mölndals Black 
Olives, Staden 2:1 

Laila 
Stigsdotter 

655 2022-2064 2022-09-01 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Trendiga Guys, 
Staden 2:1 

Elin Glamsjö 

656 2022-2070 2022-09-01 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

4-Grabs, Staden 2:1 Elin Glamsjö 

657 2022-2215 2022-09-01 
Åtalsanmälan, 
miljöfarlig verksamhet  

Bringåsen 3:8 
Dan 
Wenehed 

658 2022-1364 2022-09-02 
Ansökan om tillstånd för 
enskilt avlopp 

Gusta 1:24 
Fredrik 
Longueville 

659 2022-2183 2022-09-02 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
livsmedelsverksamhet  

Greken i Östersund, 
Kräftan 2 

Line Ersgård 

660 2022-1695 2022-09-02 
Planerad tillsyn, 
miljöskydd  

Lugnviks dagvatten-
anläggning, Staden 
1:7 

Gunilla 
Bergström 

661 2022-1872 2022-09-02 
Planerad tillsyn, enskilt 
avlopp  

Österåsen 9:20 
Elisabet 
Pettersson 

662 2022-1872 2022-09-02 
Planerad tillsyn, enskilt 
avlopp  

Österåsen 9:20 
Elisabet 
Pettersson 

663 2022-1691 2022-09-05 
Händelsestyrd tillsyn, 
första kontroll av ny 
livsmedelsanläggning  

Ångsta Camping, 
Forsta 7:1 

Line Ersgård 

664 2022-2261 2022-09-05 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
livsmedelsverksamhet  

Ångsta Camping, 
Forsta 7:1 

Line Ersgård 
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665 2022-2068 2022-09-05 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Langos on the way, 
Staden 2:1 

Elin Glamsjö 

666 2022-2257 2022-09-05 
Registrering av 
livsmedelsanläggning 

Draget 7, Draget 7 
Helén 
Eriksson 

667 2022-2057 2022-09-06 
Planerad tillsyn, enskilt 
avlopp  

Klösta 6:4 
Elisabet 
Pettersson 

668 2022-2210 2022-09-06 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Pizza House, 
Stenbiten 1 

Henrik 
Rydéhn 

669 2022-1983 2022-09-07 
Anmälan av 
hälsoskyddsverksamhet, 
hygienisk behandling  

Shades of colors, 
Bryggaren 7 

Lars Fors 

670 2022-1625 2022-09-07 
Anmälan av miljöfarlig 
verksamhet, ny 
verksamhet  

Jämtkraft AB - 
Virkesterminal 
Brunnsmyrflon, 
Bringåsen 1:16 

Erika 
Jonsson 

671 2022-1625 2022-09-07 
Anmälan av miljöfarlig 
verksamhet, ny 
verksamhet  

Jämtkraft AB - 
Virkesterminal 
Brunnsmyrflon, 
Bringåsen 1:16 

Erika 
Jonsson 

672 2022-2241 2022-09-07 

Anmälan om 
avhjälpandeåtgärd för 
förorening, miljöfarlig 
verksamhet 

Lundstams Åkeri & 
Återvinning AB, 
Upplaget 3 

Gunilla 
Bergström 

673 2022-2276 2022-09-08 
Händelsestyrd tillsyn, 
första kontroll av ny 
livsmedelsanläggning  

Odensalaskolan, 
Odensala 7:1 

Henrik 
Rydéhn 

674 2022-2139 2022-09-08 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
livsmedelsverksamhet  

Korttidsboende 
Fjällripan, 
Tunnbrödet 116 

Peter 
Grevsten 

675 2022-1974 2022-09-08 
Planerad tillsyn, enskilt 
avlopp  

Ringsta 5:1 
Moa 
Hallqvist 

676 2022-2142 2022-09-08 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Coop Konsum 
Frösön, Snickaren 7 

Henrik 
Rydéhn 

677 2022-2284 2022-09-08 
Registrering av 
livsmedelsanläggning 

Smithens Skafferi, 
Barberaren 5 

Helén 
Eriksson 

678 2022-2071 2022-09-09 
Ansökan om tillstånd för 
enskilt avlopp 

Valne 2:6 
Fredrik 
Longueville 

679 2022-2299 2022-09-09 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
hälsoskyddsverksamhet  

Jämtlands Fothälsa, 
Abborren 4 

Lars Fors 

680 2022-2275 2022-09-12 
Anmälan enligt 
vattenskydds-
föreskrifter, schaktning  

Tullvaktmästaren 
10 

Erika 
Jonsson 

681 2022-2079 2022-09-12 
Ansökan om tillstånd för 
enskilt avlopp 

Korsmyrbränna 3:7 
Jenny 
Steding 
Selander 

682 2022-712 2022-09-12 
Ansökan om tillstånd för 
enskilt avlopp 

Bringåsen 2:24 
Fredrik 
Longueville 

683 2022-1729 2022-09-12 
Händelsestyrd tillsyn, 
första kontroll av ny 
livsmedelsanläggning  

Matkällan, 
Strömmingen 10 

Elin Glamsjö 
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684 2022-1889 2022-09-12 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
hälsoskyddsverksamhet  

Larssons Guld 
Smycka, Magistern 
5 

Lars Fors 

685 2022-1891 2022-09-12 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
hälsoskyddsverksamhet  

Salong Yasser, 
Gästgivaren 2 

Lars Fors 

686 2022-1892 2022-09-12 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
hälsoskyddsverksamhet  

Rafaelas 
Salong/Beauty B, 
Barberaren 2 

Lars Fors 

687 2022-1946 2022-09-12 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
hälsoskyddsverksamhet  

Queen Of 
Hairmake, Brunflo-
Backen 1:70 

Lars Fors 

688 2022-1948 2022-09-12 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
hälsoskyddsverksamhet  

Salong Emelle, 
Gubbåkern 8 

Lars Fors 

689 2022-2285 2022-09-12 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
livsmedelsverksamhet  

Smithens Skafferi, 
Barberaren 5 

Henrik 
Rydéhn 

690 2022-2236 2022-09-12 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Maestro 
Kvarterskrog, 
Bakplåten 3 

Peter 
Grevsten 

691 2022-2274 2022-09-13 

Ansökan om längre 
tömningsintervall för 
slamavskiljare, enskilt 
avlopp 

Knytta 3:17 
Jenny 
Steding 
Selander 

692 2022-2200 2022-09-13 
Ansökan om tillstånd för 
enskilt avlopp 

Brynje 3:10 
Jenny 
Steding 
Selander 

693 2022-2228 2022-09-13 
Ansökan om tillstånd för 
enskilt avlopp 

Brunflo-Svedje 1:52 
Jenny 
Steding 
Selander 

694 2022-1906 2022-09-15 
Ansökan om tillstånd för 
enskilt avlopp 

Fjäl 6:18 
Elisabet 
Pettersson 

695 2022-2409 2022-09-15 
Händelsestyrd tillsyn, 
första kontroll av ny 
livsmedelsanläggning  

Academia - 
Innovitaskolan, 
Karlslund 2:1 

Line Ersgård 

696 2022-2006 2022-09-15 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
hälsoskyddsverksamhet  

Crazy Diamond 
Tattoo, 
Repslagaren 9 

Lars Fors 

697 2022-2007 2022-09-15 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
hälsoskyddsverksamhet  

Daniel Bergman - 
Tatuering, 
Riksbanken 5 

Lars Fors 

698 2022-2008 2022-09-15 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
hälsoskyddsverksamhet  

Electric Tattoos, 
Pastorn 12 

Lars Fors 

699 2022-2010 2022-09-15 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
hälsoskyddsverksamhet  

Johnnys Tattoo, 
Ordningsmannen 8 

Lars Fors 

700 2022-2019 2022-09-15 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
hälsoskyddsverksamhet  

MGE Divine 
Illussion Art and 
Tattoo, 
Ordningsmannen 8 

Lars Fors 

701 2022-2020 2022-09-15 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
hälsoskyddsverksamhet  

Skönhetsgränd, 
Instrumentmakaren 
4 

Lars Fors 

702 2022-2024 2022-09-15 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
hälsoskyddsverksamhet  

Studio Frösön, 
Rörläggaren 10 

Lars Fors 
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703 2022-2025 2022-09-15 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
hälsoskyddsverksamhet  

Sunset Tattoo, 
Riksbanken 6 

Lars Fors 

704 2022-1737 2022-09-15 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning, 
dricksvatten 

Verkö Slott, Verkön 
1:28 

Elin Glamsjö 

705 2022-2191 2022-09-16 
Anmälan om 
avhjälpandeåtgärd för 
förorening 

Staden 3:1 
Gunilla 
Bergström 

706 2022-1861 2022-09-16 
Anmälan om ändring av 
avloppsanordning 

Prisgård 2:39 
Moa 
Hallqvist 

707 2019-2011 2022-09-16 
Planerad tillsyn, enskilt 
avlopp  

Ede 2:1 
Jenny 
Steding 
Selander 

708 2022-1739 2022-09-19 
Planerad tillsyn, 
livsmedelsanläggning  

Republiken Bar & 
Kök, 
Kopparslagaren 3 

Henrik 
Rydéhn 

709 2022-2242 2022-09-20 
Miljösanktionsavgift, 
enskilt avlopp  

Rasten 2:32 
Jenny 
Steding 
Selander 

710 2022-1707 2022-09-20 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Hotell Östersund, 
Åkeriet 8 

Henrik 
Rydéhn 

711 2022-1708 2022-09-20 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Nordisk Sushi, 
Kopparslagaren 6 

Henrik 
Rydéhn 

712 2022-1716 2022-09-20 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Sir Winston, 
Kopparslagaren 6 

Henrik 
Rydéhn 

713 2022-2191 2022-09-21 
Anmälan om 
avhjälpandeåtgärd för 
förorening 

Staden 3:1 
Gunilla 
Bergström 

714 2020-2390 2022-09-21 Klagomål miljöskydd Hästhoven 18 
Johan 
Persson 

715 2020-2330 2022-09-21 
Klagomål på 
inomhusmiljö 

Åkerviolen 3 
Johan 
Persson 

716 2020-2474 2022-09-22 
Anmälan av miljöfarlig 
verksamhet 

Lugnviks 
dagvattenanläggnin
g - DUT 838, Staden 
1:7 

Hanna 
Modin 

717 2022-2130 2022-09-22 
Anmälan om 
vattenverksamhet 

Ope 2:11 
Hanna 
Modin 

718 2022-2130 2022-09-22 
Anmälan om 
vattenverksamhet 

Ope 2:11 
Hanna 
Modin 

719 2022-2396 2022-09-22 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Frösö Park Hotel, 
Kungsgården 5:3 

Elin Glamsjö 

720 2022-1339 2022-09-23 

Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
livsmedelsverksamhet 
omklassning 

Restaurang 
Lergrytan, Grytan 
1:47 

Line Ersgård 

721 2022-1410 2022-09-23 
Planerad tillsyn, 
miljöskydd  

Häggenås 
Prästbord 1:7 

Erika 
Jonsson 
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722 2022-2404 2022-09-26 
Anmälan av 
hälsoskyddsverksamhet, 
hygienisk behandling  

Noura - Hair is life, 
Pantbanken 7 

Moa 
Hallqvist 

723 2022-2546 2022-09-26 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
hälsoskyddsverksamhet  

Noura - Hair is life, 
Pantbanken 7 

Moa 
Hallqvist 

724 2022-2043 2022-09-26 
Planerad tillsyn, enskilt 
avlopp  

Tivarsgård 4:1 
Moa 
Hallqvist 

725 2022-2043 2022-09-26 
Planerad tillsyn, enskilt 
avlopp  

Tivarsgård 4:1 
Moa 
Hallqvist 

726 2022-2563 2022-09-26 
Registrering av 
livsmedelsanläggning 

Ranim Restaurang, 
Gästgivaren 5 

Helén 
Eriksson 

727 2022-2243 2022-09-26 
Sanktionsavgift 
livsmedel, 
livsmedelsanläggning  

Greken i Östersund, 
Kräftan 2 

Line Ersgård 

728 2022-2251 2022-09-27 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Thai take away Saw 
isan wook, Trucken 
16 

Henrik 
Rydéhn 

729 2021-2144 2022-09-28 
Anmälan av 
hälsoskyddsverksamhet, 
hygienisk behandling  

Kräm & Salva, 
Långreven 1 

Lars Fors 

730 2022-2148 2022-09-28 
Anmälan av miljöfarlig 
verksamhet avseende 
ändring 

Circle K Voltvägen, 
Svarven 2 

Lina Vikman 

731 2022-319 2022-09-28 
Ansökan om tillstånd för 
enskilt avlopp 

Bringåsen 2:25 
Fredrik 
Longueville 

732 2022-2609 2022-09-28 
Klassning av 
anläggning/verksamhet, 
hälsoskyddsverksamhet  

Kräm & Salva, 
Långreven 1 

Lars Fors 

733 2022-1911 2022-09-28 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Pizza Castle, 
Verkstaden 3 

Laila 
Stigsdotter 

734 2022-2216 2022-09-28 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Mcdonalds Lillänge, 
Ångvälten 1 

Laila 
Stigsdotter 

735 2022-2246 2022-09-29 
Ansökan om tillstånd för 
enskilt avlopp 

Fugelsta 5:30 
Fredrik 
Longueville 

736 2021-2383 2022-09-29 
Klagomål miljöskydd, 
nedskräpning  

Ismundlandet 3:9 
Elisabet 
Pettersson 

737 2022-1791 2022-09-29 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Restaurang & Bar - 
Tre Rum, 
Gästgivaren 2 

Elin Glamsjö 

738 2022-550 2022-09-29 
Planerad tillsyn, 
hälsoskydd  

Prolympia, 
Fältjägaren 3 

Nnamdi 
Eronini 

739 2022-682 2022-09-29 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Jämtrök, Frösö-
Berge 20:13 

Peter 
Grevsten 

740 2022-2611 2022-09-29 
Registrering av 
livsmedelsanläggning 

Bröstugan, Siken 5 
Helén 
Eriksson 

741 2022-2613 2022-09-29 
Registrering av 
livsmedelsanläggning 

Lustgården - Jämt-
Stut UF, Fugelsta 
4:4 

Helén 
Eriksson 



2022-10-10 

742 2022-1776 2022-09-30 
Ansökan om tillstånd för 
enskilt avlopp 

Bringåsen 3:8 
Fredrik 
Longueville 

743 2022-2223 2022-09-30 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Pizzeria Spader 
Kung, Tallarna 5 

Peter 
Grevsten 

744 2022-2281 2022-09-30 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Brunos Korvbar, 
Månadsmötet 8 

Elin Glamsjö 

745 2022-2282 2022-09-30 
Planerad tillsyn, kontroll 
av livsmedelsanläggning  

Circle K 
Krondikesvägen , 
Särimner 2 

Elin Glamsjö 

746 2022-2528 2022-09-30 
Planerad tillsyn, 
miljöskydd  

Teknisk förvaltning, 
Palmcrantz  

Gunilla 
Bergström 

747 2022-2529 2022-09-30 
Registrering av 
livsmedelsanläggning 

Thai Thai 
Restaurang, 
Hejaren 5 

Peter 
Grevsten 

748 5 tillstånd till värmepumpanläggning har meddelats i september 

749 9 tillstånd till kompostering har meddelats i september 



2022-10-10 

Delegationslista     20220901 – 20220930 

Miljö- och samhällsnämnden, Östersunds kommun § 220 

Ciceron, Bygg-R, adress- och lägenhetsregister 
 

DiarieNr Datum Ärenderubrik Fastighets- 
beteckning 

Handläggare 

750 205-2022 2022-09-20 Avvisning av för sent 
inkommet överklagande 
- Detaljplan 
Hammarskiftet 8 

 Nämndsekre
terare 

751 

Sammanställning beslut om bygglov mm Beteckning 

23 beslut om bygglov, varav 0 beslut ändring A 

20 beslut om bygglov och startbesked ASB 

0 beslut om bygglov, startbesked, ändring  ASBÄ 

0 beslut om förhandsbesked A(F) 

36 startbesked SB 

15 beslut om delstartbesked DSB 

1 beslut om delslutbesked  DSLB 

59 beslut om slutbesked SLB 

8 interimistiska slutbesked ISB 

0 slutbevis S 

2 beslut om tidsbegränsat bygglov (T) A 

0 beslut om tidsbegränsat bygglov med startbesked (T) ASB 

0 rivningslov med startbesked AS(R) 

1 beslut om rivningslov A(R) 

0 beslut om strandskyddsdispens A(S) 

1 beslut om förlängning 10 veckor F 

0 startbesked rivning SBR 

2 beslut att meddela användningsförbud AFF 

0 ordförandebeslut/yttrande  Y 

2 beslut om reviderat startbesked, kontrollplan RSK 

73 beslut om föreläggande FÖ 

1 startbesked rivning S(R) 

0 överklagat av MSN ÖVER 

752   60 nya adressplatser har registrerats  

         5 nya lägenhetsnummer har registrerats 
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

L-Lovärende

Beslut Delegat

2022-06-30

Bygglov för nybyggnad av 

cykelgarage

L 2022-000604 BeviljasA 

2022-00167

2

2022-09-01

2022-09-01

Viktor Vestin

STADEN 5:1

Bygglov

Beslut Delegat

2022-07-07

Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus samt nybyggnad av 

garage

L 2022-000621 BeviljasA 

2022-00167

9

2022-09-01

2022-09-01

Anton Pålstam

GRYTAN 4:39 

GRYTAN 358 Bygglov

Beslut Delegat

2022-06-15

Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus och tillbyggnad av 

uthus

L 2022-000556 BeviljasA 

2022-00168

5

2022-09-02

2022-09-02

Stefan Boije

GENVALLA 3:4 

GENVALLA 135 Bygglov

Beslut Delegat

2022-06-27

Bygglov för nybyggnad av 

industribyggnad

L 2022-000590 BeviljasA 

2022-00168

9

2022-09-02

2022-09-02

Karl Nygren

TAND 7:1 

TAND 515 Bygglov

Beslut Delegat

2022-07-01

Bygglov för tillbyggnad av 

kontorshus och skylt

L 2022-000612 BeviljasA 

2022-00172

4

2022-09-08

2022-09-08

Viktor Vestin

LUGNET 11 

INFANTERIGATAN 21 Bygglov

Beslut Delegat

2022-08-19

Bygglov för nybyggnad av 

flyghangar

L 2022-000690 BeviljasA 

2022-00174

6

2022-09-13

2022-09-13

Michael Engström

OPTAND 12:3 

OPTANDS FLYGFÄLT 230 Bygglov

Beslut Delegat

2022-05-28

Bygglov Nybyggnad av mur och 

parkeringsplatser

L 2022-000517 BeviljasA 

2022-00175

1

2022-09-14

2022-09-14

Viktor Vestin

FJÄLLMANNEN 2 

ALPVÄGEN 25 Bygglov

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad



Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 2 av 34

Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-07-08

Bygglov tillbyggnad och 

fasadändring av industribyggnad

L 2022-000628 BeviljasA 

2022-00177

4

2022-09-15

2022-09-15

Viktor Vestin

SPRINTEN 1 

TRÅDVÄGEN 6 Bygglov

Beslut Delegat

2022-08-23

Bygglov för nybyggnad av 

flerbostadshus samt sophus, förråd

L 2022-000701 BeviljasA 

2022-00178

7

2022-09-16

2022-09-16

Michael Engström

MULBETET 1

Bygglov

Beslut Delegat

2022-09-09

Bygglov för fasadändring och 

ändring i planlösning av 

industribyggnad

L 2022-000759 BeviljasA 

2022-00179

5

2022-09-19

2022-09-19

Stefan Boije

SVARVEN 4 

ODENSKOGSVÄGEN 38B Bygglov

Beslut Delegat

2022-08-29

Bygglov för nybyggnad av förråd

L 2022-000720 BeviljasA 

2022-00179

6

2022-09-19

2022-09-19

Karl Nygren

SKRUVEN 2 

TRÅDVÄGEN 13 Bygglov

Beslut Delegat

2022-07-19

Bygglov Nybyggnad av garage

L 2022-000648 BeviljasA 

2022-00180

2

2022-09-19

2022-09-19

Viktor Vestin

TIGERN 1 

TIGERVÄGEN 2 Bygglov

Beslut Delegat

2022-09-15

Bygglov för tillbyggnad av 

industribyggnad

L 2022-000779 BeviljasA 

2022-00180

8

2022-09-20

2022-09-20

Karl Nygren

BANDSÅGEN 1 

FAGERBACKEN 82 Bygglov

Beslut Delegat

2022-08-08

Bygglov Nybyggnad av mobiltorn 

med tillhörande teknikbod

L 2022-000667 BeviljasA 

2022-00180

9

2022-09-20

2022-09-20

Viktor Vestin

LUNNE 2:10

Bygglov

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-08-17

Bygglov för tillbyggnad av garage

L 2022-000685 BeviljasA 

2022-00181

1

2022-09-20

2022-09-20

Karl Nygren

RISE 5:1 

KVARNRUNDAN 13 Bygglov

Beslut Delegat

2022-07-14

Bygglov för nybyggnad av förråd

L 2022-000643 BeviljasA 

2022-00178

5

2022-09-20

2022-09-20

Viktor Vestin

UPPLAGET 1 

STORLIENVÄGEN 56 Bygglov

Beslut Delegat

2022-08-31

Bygglov för tillbyggnad, 

fasadändring och ändring av 

planlösning av kontorshus

L 2022-000731 BeviljasA 

2022-00184

8

2022-09-22

2022-09-22

Emma Ödeen

BRUNFLO-ÄNGE 1:144 

LILJEVÄGEN 8 Bygglov

Beslut Delegat

2022-09-12

Bygglov för stödmurrar, 

fasadändring samt ändring av 

ventilation av tvåbostadshus

L 2022-000769 BeviljasA 

2022-00185

2

2022-09-22

2022-09-22

Michael Engström

LANDSSEKRETERAREN 8 

FJÄLLGATAN 25 Bygglov

Beslut Delegat

2022-05-19

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus och garage

L 2022-000494 BeviljasA 

2022-00187

3

2022-09-26

2022-09-26

Viktor Vestin

FUGELSTA 5:30 

FUGELSTA 195 Bygglov

Beslut Delegat

2022-06-16

Bygglov för ändrad användning, 

skyltar, fasadändring, ängdring 

vatten och avlopp samt ändring i 

planlösning i kontorshus och 

nybyggnad miljöbyggnad.

L 2022-000564 BeviljasA 

2022-00188

4

2022-09-27

2022-09-27

Michael Engström

TRÄDET 2 

SPLINTVÄGEN 3 Bygglov

Beslut Delegat

2022-09-20

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus samt garage

L 2022-000790 BeviljasA 

2022-00189

3

2022-09-28

2022-09-28

Michael Engström

OSTFORMEN 12 

DINKELVÄGEN 7 Bygglov

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-08-29

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus samt garage

L 2022-000724 BeviljasA 

2022-00191

1

2022-09-29

2022-09-29

Anton Pålstam

OSTFORMEN 13 

DINKELVÄGEN 5 Bygglov

Beslut Delegat

2022-07-12

Bygglov för ändrad användning i 

affärshus

L 2022-000636 BeviljasA 

2022-00177

7

2022-09-30

2022-09-30

Viktor Vestin

DJURLÄKAREN 13 

KYRKGATAN 56 Bygglov

Beslut Delegat

2022-08-16

Bygglov för rivning av förråd samt 

flyttning av annat förråd

L 2022-000679 Beviljas och medgesASB 

2022-00167

4

2022-09-01

2022-09-01

Anton Pålstam

BRINGÅSEN 5:1 

BRINGÅSEN 305 Bygglov & 

startbesked

Beslut Delegat

2022-07-15

Bygglov för nybyggnad av garage

L 2022-000647 Beviljas och medgesASB 

2022-00167

8

2022-09-01

2022-09-01

Simon Hammar

LAKEN 8 

BONDEGATAN 3 Bygglov & 

startbesked

Beslut Delegat

2022-08-23

Bygglov för fasadändring och 

eldstad/rökrörinstallation på 

enbostadshus

L 2022-000705 Beviljas och medgesASB 

2022-00168

8

2022-09-02

2022-09-02

Stefan Boije

KALVDANSEN 4 

TIMOTEJVÄGEN 4 Bygglov & 

startbesked

Beslut Delegat

2022-07-12

Bygglov för fasadändring, bärande 

konstruktion och planlösning av 

enbostadshus

L 2022-000638 Beviljas och medgesASB 

2022-00169

1

2022-09-05

2022-09-05

Simon Hammar

HÅKANSTA 4:5 

GRYTAN 291 Bygglov & 

startbesked

Beslut Delegat

2022-07-15

Bygglov för nybyggnad av 

parkeringsplats

L 2022-000646 Beviljas och medgesASB 

2022-00169

2

2022-09-05

2022-09-05

Anton Pålstam

FISKALEN 2 

FRITZHEMSGATAN 10 Bygglov & 

startbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-06-21

Bygglov för fristående skylt

L 2022-000577 Beviljas och medgesASB 

2022-00170

9

2022-09-06

2022-09-06

Stina Andreasson

ODENSALA 10:1 

HAGVÄGEN 29 Bygglov & 

startbesked

Beslut Delegat

2022-08-25

Bygglov för nybyggnad av 

transformatorstation

L 2022-000709 Beviljas och medgesASB 

2022-00172

2

2022-09-08

2022-09-08

Simon Hammar

OPE 5:4

Bygglov & 

startbesked

Beslut Delegat

2022-08-08

Bygglov för nybyggnad av 

parkeringsplats

L 2022-000669 Beviljas och medgesASB 

2022-00172

8

2022-09-09

2022-09-09

Viktor Vestin

HÄRBÄRGET 5 

KÖPMANGATAN 65 Bygglov & 

startbesked

Beslut Delegat

2022-08-26

Bygglov för skylt på flerbostadshus

L 2022-000712 Beviljas och medgesASB 

2022-00176

2

2022-09-14

2022-09-14

Simon Hammar

FLÄDERN 10 

ALLÉGATAN 21 Bygglov & 

startbesked

Beslut Delegat

2022-07-08

Bygglov Nybyggnad av entrékur 

samt portal/kabelbro

L 2022-000630 Beviljas och medgesASB 

2022-00176

5

2022-09-14

2022-09-14

Simon Hammar

KARLSLUND 1:29 

STADIONVÄGEN 7 Bygglov & 

startbesked

Beslut Delegat

2022-08-22

Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus

L 2022-000698 Beviljas och medgesASB 

2022-00175

7

2022-09-14

2022-09-14

Stefan Boije

OPTAND 1:43 

OPTAND 318 Bygglov & 

startbesked

Beslut Delegat

2022-08-30

Bygglov Tillbyggnad av 

flerbostadshus

L 2022-000727 Beviljas och medgesASB 

2022-00178

4

2022-09-16

2022-09-16

Anton Pålstam

MINKEN 2 

TALLÅSVÄGEN 6B Bygglov & 

startbesked

Beslut Delegat

2022-05-12

Bygglov Inglasning av balkong på 

flerbostadshus

L 2022-000473 Beviljas och medgesASB 

2022-00179

4

2022-09-16

2022-09-16

Stefan Boije

VALHALL 3 

ODENSALAGATAN 65B Bygglov & 

startbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-09-16

Bygglov för nybyggnad av 

väderskydd

L 2022-000781 Beviljas och medgesASB 

2022-00182

2

2022-09-20

2022-09-20

Stefan Boije

TORVALLA 9:9

Bygglov & 

startbesked

Beslut Delegat

2022-09-07

Bygglov för nybyggnad av garage

L 2022-000753 Beviljas och medgesASB 

2022-00183

5

2022-09-21

2022-09-21

Michael Engström

ÄNGSHÖKEN 5 

DALTORPSVÄGEN 14 Bygglov & 

startbesked

Beslut Delegat

2022-07-07

Bygglov för nybyggnad av 

väderskydd

L 2022-000625 Beviljas och medgesASB 

2022-00187

7

2022-09-26

2022-09-26

Simon Hammar

STADEN 4:1

Bygglov & 

startbesked

Beslut Delegat

2022-09-12

Anmälan Rivning av radiomast 

samt teknikbod

L 2022-000766 Beviljas och medgesASB 

2022-00187

8

2022-09-26

2022-09-26

Anton Pålstam

LUGNVIKSVERKET 1

Bygglov & 

startbesked

Beslut Delegat

2022-08-22

Bygglov för fasadändring av skola

L 2022-000697 Beviljas och medgesASB 

2022-00188

5

2022-09-27

2022-09-27

Jenny Dahlén Vestlund

BRUNFLO-BACKEN 1:60 

KYRKVÄGEN 7 Bygglov & 

startbesked

Beslut Delegat

2022-09-21

Bygglov för inglasning av balkong 

på flerbostadshus

L 2022-000791 Beviljas och medgesASB 

2022-00188

6

2022-09-27

2022-09-27

Stefan Boije

HOVSLAGAREN 1 

KRUTVAKTARGRÄND 17 Bygglov & 

startbesked

Beslut Delegat

2022-09-09

Bygglov för nybyggnad av 

skärmtak

L 2022-000761 Beviljas och medgesASB 

2022-00190

4

2022-09-28

2022-09-28

Stina Andreasson

ÖSTERSEM 1:229 

MIDVÄGEN 12 Bygglov & 

startbesked

Beslut Delegat

2019-03-05

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus och garage

L 2019-000150 MedgesDSLB 

2022-00191

6

2022-09-30

2022-09-30

Anton Pålstam

NAMN 5:12

Delslutbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-06-18

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus

L 2022-000567 MedgesDSB 

2022-00170

5

2022-09-06

2022-09-06

Karl Nygren

TULLVAKTMÄSTAREN 10 

BYVÄGEN 112 Delstartbesked

Beslut Delegat

2020-02-26

Bygglov Nybyggnad av fritidshus

L 2020-000104 MedgesDSB 

2022-00171

9

2022-09-08

2022-09-08

Viktor Vestin

SMEDSTA 1:14 

HÖGBYN 206 Delstartbesked

Beslut Delegat

2022-05-19

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus och garage

L 2022-000494 MedgesDSB 

2022-00173

1

2022-09-12

2022-09-12

Viktor Vestin

FUGELSTA 5:30 

FUGELSTA 195 Delstartbesked

Beslut Delegat

2022-06-27

Bygglov för nybyggnad av 

industribyggnad

L 2022-000590 MedgesDSB 

2022-00173

8

2022-09-12

2022-09-12

Karl Nygren

TAND 7:1 

TAND 515 Delstartbesked

Beslut Delegat

2022-05-19

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus och garage

L 2022-000494 MedgesDSB 

2022-00176

7

2022-09-14

2022-09-14

Viktor Vestin

FUGELSTA 5:30 

FUGELSTA 195 Delstartbesked

Beslut Delegat

2021-10-26

Bygglov för nybyggnad av två 

kontorshus

L 2021-000936 MedgesDSB 

2022-00177

2

2022-09-14

2022-09-14

Emma Ödeen

FÄLTJÄGAREN 13

Delstartbesked

Beslut Delegat

2022-02-18

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus samt dubbel garage

L 2022-000143 MedgesDSB 

2022-00179

3

2022-09-16

2022-09-16

Anton Pålstam

GENVALLA 2:46

Delstartbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-03-19

Bygglov för tillbyggnad av 

affärshus med förråd, samt upplag 

och skyltar

L 2022-000242 MedgesDSB 

2022-00179

0

2022-09-19

2022-09-19

Stefan Boije

BRUNFLO-ÄNGE 1:94 

CENTRUMVÄGEN 33 Delstartbesked

Beslut Delegat

2022-06-14

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus samt garage

L 2022-000552 MedgesDSB 

2022-00180

6

2022-09-19

2022-09-19

Karl Nygren

FJÄL 6:18

Delstartbesked

Beslut Delegat

2022-06-22

Bygglov för nybyggnad av 

industribyggnad, laddstation och 

transformatorstation

L 2022-000583 MedgesDSB 

2022-00183

3

2022-09-20

2022-09-20

Anton Pålstam

BRUNFLO-VIKEN 2:102

Delstartbesked

Beslut Delegat

2022-07-14

Bygglov för nybyggnad av förråd

L 2022-000643 MedgesDSB 

2022-00185

7

2022-09-23

2022-09-23

Viktor Vestin

UPPLAGET 1 

STORLIENVÄGEN 56 Delstartbesked

Beslut Delegat

2020-05-04

Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus, garage samt rivning av 

fritidshus

L 2020-000362 MedgesDSB 

2022-00186

3

2022-09-23

2022-09-23

Anton Pålstam

FJÄL 5:16 

FJÄL 285 Delstartbesked

Beslut Delegat

2022-02-25

Bygglov för nybyggnad av 

kontorshus

L 2022-000166 MedgesDSB 

2022-00186

4

2022-09-23

2022-09-23

Simon Hammar

RENINGSVERKET 2 

LUGNVIKSVÄGEN 10 Delstartbesked

Beslut Delegat

2022-05-12

Bygglov för nybyggnad av 

flerbostadshus samt sophus, förråd

L 2022-000469 MedgesDSB 

2022-00188

3

2022-09-27

2022-09-27Sakkunnig

Staffan Ädelqvist

Gravity Group AB Tellusborgsvägen 67A

126 29 Hägersten

Michael Engström

ARDENNERN 3

Delstartbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-02-21

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus

L 2022-000149 MedgesDSB 

2022-00189

6

2022-09-28

2022-09-28

Viktor Vestin

FÅKER 1:14 

FÅKER 170 Delstartbesked

Beslut Delegat

2022-06-20

Bygglov för nybyggnad av ett 

enbostadshus

L 2022-000574 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00167

5

2022-09-01

2022-09-01

Karl Nygren

GUSTA 2:11 

GUSTA 610 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-08-24

Bygglov för nybyggnad av garage

L 2022-000706 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00167

7

2022-09-01

2022-09-01

Viktor Vestin

SÖRE 4:144 

SÖREFORS 206 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-06-30

Bygglov för nybyggnad av 

cykelgarage

L 2022-000604 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00168

0

2022-09-01

2022-09-01

Viktor Vestin

STADEN 5:1

Föreläggande

Beslut Delegat

2022-07-07

Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus samt nybyggnad av 

garage

L 2022-000621 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00168

1

2022-09-01

2022-09-01

Anton Pålstam

GRYTAN 4:39 

GRYTAN 358 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-08-27

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus

L 2022-000716 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00168

2

2022-09-02

2022-09-02

Karl Nygren

ÅKRE 1:80

Föreläggande

Beslut Delegat

2022-08-23

Bygglov för nybyggnad av 

flerbostadshus samt sophus, förråd

L 2022-000701 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00168

4

2022-09-02

2022-09-02

Michael Engström

MULBETET 1

Föreläggande

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-08-26

Bygglov Nybyggnad av 

parkeringsplats

L 2022-000714 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00168

6

2022-09-02

2022-09-02

Michael Engström

SIGYN 2

Föreläggande

Beslut Delegat

2022-06-15

Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus och tillbyggnad av 

uthus

L 2022-000556 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00168

7

2022-09-02

2022-09-02

Stefan Boije

GENVALLA 3:4 

GENVALLA 135 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-08-25

Bygglov för nybyggnad av carport

L 2022-000711 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00169

4

2022-09-05

2022-09-05

Karl Nygren

KOGSTA 1:94 

OLOF AHLBERGS VÄG 2 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-06-27

Bygglov för nybyggnad av 

industribyggnad

L 2022-000590 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00170

6

2022-09-06

2022-09-06

Karl Nygren

TAND 7:1 

TAND 515 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-06-22

Bygglov för nybyggnad av 

industribyggnad, laddstation och 

transformatorstation

L 2022-000583 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00170

8

2022-09-06

2022-09-06

Anton Pålstam

BRUNFLO-VIKEN 2:102

Föreläggande

Beslut Delegat

2022-07-26

Bygglov Nybyggnad av 

enbostadshus

L 2022-000658 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00171

0

2022-09-06

2022-09-06

Simon Hammar

GRYTAN 3:34

Föreläggande

Beslut Delegat

2022-08-19

Bygglov för tillbyggnad av 

flerbostadshus

L 2022-000692 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00171

2

2022-09-08

2022-09-08

Karl Nygren

HJORTEN 3 

BIBLIOTEKSGATAN 31A Föreläggande

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-08-31

Bygglov för tillbyggnad, 

fasadändring och ändring av 

planlösning av kontorshus

L 2022-000731 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00171

4

2022-09-08

2022-09-08

Emma Ödeen

BRUNFLO-ÄNGE 1:144 

LILJEVÄGEN 8 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-08-29

Bygglov för nybyggnad av förråd

L 2022-000720 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00171

8

2022-09-08

2022-09-08

Karl Nygren

SKRUVEN 2 

TRÅDVÄGEN 13 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-08-23

Bygglov för tidsbegränsad åtgärd - 

inredande av ytterligare lokal i 

kontorshus

L 2022-000700 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00172

0

2022-09-08

2022-09-08

Anton Pålstam

NORR 1:15 

ARENAVÄGEN 23 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-07-01

Bygglov för tillbyggnad av 

kontorshus och skylt

L 2022-000612 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00172

5

2022-09-08

2022-09-08

Viktor Vestin

LUGNET 11 

INFANTERIGATAN 21 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-01-29

Bygglov för nybyggnad av 

fritidshus

L 2022-000087 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00172

6

2022-09-08

2022-09-08

Simon Hammar

SINNBERG 1:9 

GÄLE 175 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-08-29

Anmälan Nybyggnad av gäststuga

L 2022-000726 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00172

7

2022-09-08

2022-09-08

Viktor Vestin

KATTUGGLAN 2 

TRAPPSTIGEN 3 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-08-29

Bygglov Tidsbegränsad 

uppställning av förråd / tält

L 2022-000723 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00173

5

2022-09-12

2022-09-12

Stefan Boije

SVARVEN 11 

VOLTVÄGEN 29 Föreläggande

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-08-29

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus samt garage

L 2022-000724 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00173

9

2022-09-12

2022-09-12

Anton Pålstam

OSTFORMEN 13 

DINKELVÄGEN 5 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-06-22

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus

L 2022-000582 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00174

7

2022-09-13

2022-09-13

Stefan Boije

VALLA 4:5 

STOCKEVÄGEN 21 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-08-19

Bygglov för nybyggnad av 

flyghangar

L 2022-000690 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00174

8

2022-09-13

2022-09-13

Michael Engström

OPTAND 12:3 

OPTANDS FLYGFÄLT 230 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-09

Bygglov för fasadändring och 

ändring i planlösning av 

industribyggnad

L 2022-000759 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00174

9

2022-09-13

2022-09-13

Stefan Boije

SVARVEN 4 

ODENSKOGSVÄGEN 38B Föreläggande

Beslut Delegat

2022-06-16

Bygglov Tidsbegränsad 

uppställning av förråd

L 2022-000561 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00175

2

2022-09-13

2022-09-13

Anton Pålstam

KUNGSGÅRDEN 5:4 

FRÖSÖ FLYGSTATION 105 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-08-23

Anmälan av ändring i brandskydd, 

vatten och avlopp samt ventilation 

i affärshus

L 2022-000703 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00175

3

2022-09-13

2022-09-13

Anton Pålstam

MÅNADSMÖTET 9 

KYRKGATAN 66 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-08-23

Anmälan av ändring i brandskydd 

samt ventilation i affärshus

L 2022-000702 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00175

4

2022-09-13

2022-09-13

Anton Pålstam

MÅNADSMÖTET 9 

KYRKGATAN 66 Föreläggande

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-09-01

Bygglov för tillbyggnad av garage

L 2022-000737 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00175

6

2022-09-14

2022-09-14

Karl Nygren

GRYTAN 3:19 

GRYTAN 602 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-06

Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus

L 2022-000752 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00176

4

2022-09-14

2022-09-14

Stefan Boije

KUNGSÖRNEN 10 

BERGSGATAN 101 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-03-19

Bygglov för tillbyggnad av 

affärshus med förråd, samt upplag 

och skyltar

L 2022-000242 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00176

8

2022-09-14

2022-09-14

Stefan Boije

BRUNFLO-ÄNGE 1:94 

CENTRUMVÄGEN 33 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-14

Anmälan av installation av 

eldstad/rökrör i enbostadshus

L 2022-000773 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00176

9

2022-09-14

2022-09-14

Stefan Boije

LINEHÄLL 1:18 

LINEHÄLL 407 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-08

Bygglov för nybyggnad av 

nätstation

L 2022-000755 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00177

1

2022-09-14

2022-09-14

Emma Ödeen

FÄLTJÄGAREN 13 

KASERNGATAN 1 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-05-28

Bygglov Nybyggnad av mur och 

parkeringsplatser

L 2022-000517 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00177

3

2022-09-14

2022-09-14

Viktor Vestin

FJÄLLMANNEN 2 

ALPVÄGEN 25 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-07-08

Bygglov tillbyggnad och 

fasadändring av industribyggnad

L 2022-000628 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00177

5

2022-09-15

2022-09-15

Viktor Vestin

SPRINTEN 1 

TRÅDVÄGEN 6 Föreläggande

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-08-29

Bygglov Nybyggnad av båthus och 

sjöstuga

L 2022-000721 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00178

1

2022-09-15

2022-09-15

Simon Hammar

OPE 1:22 

TORVOLLSVÄGEN 82 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-09

Strandskyddsdispens för 

nybyggnad av enbostadshus

L 2022-000758 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00178

3

2022-09-16

2022-09-16

Anton Pålstam

STOCKE 4:8 

FLON 125 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-07-14

Bygglov för nybyggnad av förråd

L 2022-000643 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00178

6

2022-09-16

2022-09-16

Viktor Vestin

UPPLAGET 1 

STORLIENVÄGEN 56 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-08-23

Bygglov för nybyggnad av 

flerbostadshus samt sophus, förråd

L 2022-000701 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00178

9

2022-09-16

2022-09-16

Michael Engström

MULBETET 1

Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-07

Bygglov för nybyggnad av garage

L 2022-000753 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00179

2

2022-09-16

2022-09-16

Michael Engström

ÄNGSHÖKEN 5 

DALTORPSVÄGEN 14 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-06

Bygglov Ändrad användning av 

flerbostadshus

L 2022-000750 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00179

7

2022-09-19

2022-09-19

Viktor Vestin

LUTFISKEN 9 

TJALMARGATAN 18B Föreläggande

Beslut Delegat

2022-08-29

Bygglov för nybyggnad av förråd

L 2022-000720 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00179

8

2022-09-19

2022-09-19

Karl Nygren

SKRUVEN 2 

TRÅDVÄGEN 13 Föreläggande

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-09-09

Bygglov för fasadändring och 

ändring i planlösning av 

industribyggnad

L 2022-000759 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00179

9

2022-09-19

2022-09-19

Stefan Boije

SVARVEN 4 

ODENSKOGSVÄGEN 38B Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-15

Anmälan av installation av 

eldstad/rökrör i enbostadshus

L 2022-000778 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00180

0

2022-09-19

2022-09-19

Stefan Boije

JÄRNKNIVEN 18 

SVÄRDVÄGEN 33 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-07-19

Bygglov Nybyggnad av garage

L 2022-000648 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00180

3

2022-09-19

2022-09-19

Viktor Vestin

TIGERN 1 

TIGERVÄGEN 2 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-08-08

Bygglov Nybyggnad av mobiltorn 

med tillhörande teknikbod

L 2022-000667 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00181

0

2022-09-20

2022-09-20

Viktor Vestin

LUNNE 2:10

Föreläggande

Beslut Delegat

2022-08-17

Bygglov för tillbyggnad av garage

L 2022-000685 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00181

2

2022-09-20

2022-09-20

Karl Nygren

RISE 5:1 

KVARNRUNDAN 13 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-09

Bygglov Nybyggnad av kallbadhus

L 2022-000760 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00181

3

2022-09-20

2022-09-20

Jenny Dahlén Vestlund

STADEN 2:1 

SJÖTORGET 7 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-07-14

Bygglov för nybyggnad av förråd

L 2022-000643 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00182

4

2022-09-20

2022-09-20

Viktor Vestin

UPPLAGET 1 

STORLIENVÄGEN 56 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-15

Bygglov för tillbyggnad av 

industribyggnad

L 2022-000779 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00182

5

2022-09-20

2022-09-20

Karl Nygren

BANDSÅGEN 1 

FAGERBACKEN 82 Föreläggande

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-09-13

Bygglov för tidsbegränsad 

uppställning av väderskydd

L 2022-000772 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00182

6

2022-09-20

2022-09-20

Stefan Boije

ÄLGPASSET 3 

GRINDVÄGEN 8 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-05

Förhandsbesked för nybyggnad av 

enbostadshus

L 2022-000742 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00182

8

2022-09-20

2022-09-20

Anton Pålstam

HÄLLE 2:33 

HÄLLE 191 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-06

Anmälan för attefall tillbyggnad av 

enbostadshus

L 2022-000751 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00183

4

2022-09-21

2022-09-21

Michael Engström

BRUNFLO-VIKEN 2:47 

MARIEBYVÄGEN 23 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-08-28

Bygglov för fasadändring av 

kontorshus

L 2022-000717 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00183

8

2022-09-21

2022-09-21

Jenny Dahlén Vestlund

DEPÅN 4 

STORLIENVÄGEN 32 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-12

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus samt garage

L 2022-000765 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00184

2

2022-09-22

2022-09-22

Michael Engström

OSTFORMEN 22 

KORNVÄGEN 25 Föreläggande

Beslut Delegat

2019-08-14

Bygglov Nybyggnad av carport

L 2019-000633 inkomma med handlingar till SLBFÖ 

2022-00184

3

2022-09-22

2022-09-22

Viktor Vestin

RYSSJAN 11 

FOLKSKOLVÄGEN 3A Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-13

Bygglov för tidsbegränsad 

uppställning av väderskydd

L 2022-000772 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00184

5

2022-09-22

2022-09-22

Stefan Boije

ÄLGPASSET 3 

GRINDVÄGEN 8 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-12

Bygglov för nybyggnad av mur

L 2022-000767 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00184

7

2022-09-22

2022-09-22

Karl Nygren

HUNDEN 3 

GULDVINGESTIGEN 11 Föreläggande

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-08-31

Bygglov för tillbyggnad, 

fasadändring och ändring av 

planlösning av kontorshus

L 2022-000731 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00184

9

2022-09-22

2022-09-22

Emma Ödeen

BRUNFLO-ÄNGE 1:144 

LILJEVÄGEN 8 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-08

Bygglov för nybyggnad av 

skärmtak

L 2022-000754 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00185

0

2022-09-22

2022-09-22

Karl Nygren

HANTVERKAREN 10 

SPORTVÄGEN 4 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-12

Bygglov för stödmurrar, 

fasadändring samt ändring av 

ventilation av tvåbostadshus

L 2022-000769 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00185

3

2022-09-22

2022-09-22

Michael Engström

LANDSSEKRETERAREN 8 

FJÄLLGATAN 25 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-22

Anmälan av installation av 

eldstad/rökrör i enbostadshus

L 2022-000796 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00186

1

2022-09-23

2022-09-23

Stefan Boije

HAGA 1:9 

HÅLLSTA 311 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-07

Bygglov Ändrad användning av 

ekonomibyggnad till garage

L 2022-000757 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00186

5

2022-09-23

2022-09-23

Viktor Vestin

Åre England 1:16

Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-24

Anmälan av installation av 

eldstad/rökrör i fritidshus

L 2022-000801 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00186

7

2022-09-26

2022-09-26

Stefan Boije

SLANDROM 5:3 

BRATTÅSEN 130 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-06-30

Rivningslov Rivning av affärshus

L 2022-000601 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00187

1

2022-09-26

2022-09-26

Simon Hammar

RÖDHAKEN 6 

TEGELBRUKSVÄGEN 8 Föreläggande

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad



Tekis-ByggR Delegationslista Sidan 18 av 34

Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-06-16

Bygglov för ändrad användning, 

skyltar, fasadändring, ängdring 

vatten och avlopp samt ändring i 

planlösning i kontorshus och 

nybyggnad miljöbyggnad.

L 2022-000564 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00188

7

2022-09-27

2022-09-27

Michael Engström

TRÄDET 2 

SPLINTVÄGEN 3 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-23

Bygglov för nybyggnad av garage

L 2022-000797 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00188

9

2022-09-27

2022-09-27

Stefan Boije

OPE 1:32 

OPE 133 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-20

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus samt garage

L 2022-000790 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00189

4

2022-09-28

2022-09-28

Michael Engström

OSTFORMEN 12 

DINKELVÄGEN 7 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-23

Anmälan Tillbyggnad av 

enbostadshus

L 2022-000799 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00189

9

2022-09-28

2022-09-28

Viktor Vestin

FILLSTA 1:6 

FILLSTA 115 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-19

Bygglov för inglasning av uteplats 

på enbostadshus

L 2022-000787 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00188

8

2022-09-28

2022-09-28

Nellie Lainio

VAKTPOSTEN 14 

VAKTPOSTSTIGEN 16 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-28

Anmälan av väsentlig ändring av 

eldstad i enbostadshus

L 2022-000809 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00190

0

2022-09-28

2022-09-28

Stefan Boije

BRUNFLO-VIKEN 2:111 

STORVIKSVÄGEN 5 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-22

Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus

L 2022-000795 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00190

1

2022-09-28

2022-09-28

Viktor Vestin

NORDANBERG 1:11 

STENSJÖ 210 Föreläggande

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-08-29

Bygglov för nybyggnad av 

enbostadshus samt garage

L 2022-000724 inkomma med handlingar till TS/SB i BLFÖ 

2022-00191

2

2022-09-29

2022-09-29

Anton Pålstam

OSTFORMEN 13 

DINKELVÄGEN 5 Föreläggande

Beslut Delegat

2022-09-23

Bygglov för tillbyggnad av  med 

inglasade balkonger

L 2022-000798 inkomma med handlingarFÖ 

2022-00191

4

2022-09-30

2022-09-30

Jenny Dahlén Vestlund

RÖDHAKEN 5 

ODENSALAGATAN 37B Föreläggande

Beslut Delegat

2022-07-08

Bygglov för tillbyggnad av 

affärshus

L 2022-000627 med 10 vF 

2022-00176

0

2022-09-14

2022-09-14

Simon Hammar

LÄKAREN 13

Förlängning av 

handläggningstid

Beslut Delegat

2020-05-12

Bygglov för nybyggnad av 

flerbostadshus samt cykelrum

L 2020-000404 UtfärdasISB 

2022-00171

3

2022-09-07

2022-09-07

Stina Andreasson

TANKEN 1

Interimistiskt 

slutbesked

Beslut Delegat

2020-08-20

Bygglov Nybyggnad av 

tvåbostadshus - 12 lägenheter

L 2020-000687 UtfärdasISB 

2022-00172

9

2022-09-09

2022-09-09

Karl Nygren

KARLSLUND 2:1 

SKIDSPÅRET 31 Interimistiskt 

slutbesked

Beslut Delegat

2022-03-03

Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus samt installation av 

eldstad

L 2022-000185 UtfärdasISB 

2022-00173

0

2022-09-09

2022-09-09

Stefan Boije

BRUNFLO PRÄSTBORD 1:15 

ÅKREVÄGEN 3 Interimistiskt 

slutbesked

Beslut Delegat

2022-02-01

Bygglov Tidsbegränsad 

uppställning av skola

L 2022-000094 UtfärdasISB 

2022-00173

7

2022-09-12

2022-09-12

Viktor Vestin

FUGELSTA 2:23 

FUGELSTA 134 Interimistiskt 

slutbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-06-23

Bygglov för tidsbegränsad 

uppställning av moduler för 

skolkök och personalparkering.

L 2022-000586 UtfärdasISB 

2022-00177

8

2022-09-15

2022-09-15

Michael Engström

VALLA CENTRUM 2 

ÖNEVÄGEN 147 Interimistiskt 

slutbesked

Beslut Delegat

2022-02-01

Bygglov Tidsbegränsad 

uppställning av skola

L 2022-000094 UtfärdasISB 

2022-00178

8

2022-09-16

2022-09-16

Viktor Vestin

FUGELSTA 2:23 

FUGELSTA 134 Interimistiskt 

slutbesked

Beslut Delegat

2022-02-16

Bygglov för ändrad användning, 

ändring bärande konstruktion, 

vatten och avlopp, ventilation samt 

planlösning i affärshus

L 2022-000133 UtfärdasISB 

2022-00185

9

2022-09-23

2022-09-23

Viktor Vestin

POSTILJONEN 9 

HAMNGATAN 13 Interimistiskt 

slutbesked

Beslut Delegat

2021-04-04

Bygglov Nybyggnad av 

industribyggnad, parkeringar och 

fasadskyltar

L 2021-000279 UtfärdasISB 

2022-00191

3

2022-09-29

2022-09-29

Emma Ödeen

SKOGVAKTAREN 2

Interimistiskt 

slutbesked

Beslut Delegat

2022-03-28

Bygglov för inredande av 

ytterligare bostad samt ändrad 

planlösning i flerbostadshus

L 2022-000270 FastställesRSK 

2022-00176

6

2022-09-13

2022-09-13

Simon Hammar

BÖNBOKEN 4 

ARTILLERIGATAN 4C Reviderat 

startbesked avs. 

kontrollplan

Beslut Delegat

2021-06-08

Bygglov för nybyggnad av teletorn

L 2021-000577 FastställesRSK 

2022-00183

2

2022-09-20

2022-09-20

Anton Pålstam

ODENSALA 7:1 

IDROTTSVÄGEN 9 Reviderat 

startbesked avs. 

kontrollplan

Beslut Delegat

2022-06-30

Rivningslov Rivning av affärshus

L 2022-000601 BeviljasA (R) 

2022-00187

0

2022-09-26

2022-09-26

Simon Hammar

RÖDHAKEN 6 

TEGELBRUKSVÄGEN 8 Rivningslov

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2017-05-18

Bygglov Nybyggnad av 

transformatorstation

L 2017-000440 UtfärdasSLB 

2022-00167

6

2022-09-01

2022-09-01

Stina Andreasson

KLÄPPE 5:18

Slutbesked

Beslut Delegat

2012-04-17

Bygglov Ändrad användning - fr 

kontor till bostad (Ovanpå 

Landbys)

L 2012-000212 UtfärdasSLB 

2022-00169

0

2022-09-02

2022-09-02

Stina Andreasson

BUNTMAKAREN 1 

STORGATAN 19 Slutbesked

Beslut Delegat

2022-04-14

Anmälan av väsentlig ändring av 

eldstad i enbostadshus

L 2022-000333 UtfärdasSLB 

2022-00169

3

2022-09-05

2022-09-05

Stefan Boije

ÄGGSVAMPEN 11 

GENOMGÅNGEN 23 Slutbesked

Beslut Delegat

2019-07-04

Bygglov Skylt på kontorshus 

(webhelp)

L 2019-000551 UtfärdasSLB 

2022-00169

6

2022-09-05

2022-09-05

Jenny Dahlén Vestlund

LUGNET 7 

ARMÉGRÄND 5 Slutbesked

Beslut Delegat

2019-07-05

Bygglov skylt på kontorshus vid 

entré A (webhelp)

L 2019-000553 UtfärdasSLB 

2022-00169

7

2022-09-05

2022-09-05

Jenny Dahlén Vestlund

KOMMUNALMANNEN 4 

FRITZHEMSGATAN 1A Slutbesked

Beslut Delegat

2020-08-24

Anmälan av installation av 

eldstad/rökrör i enbostadshus

L 2020-000696 UtfärdasSLB 

2022-00169

8

2022-09-05

2022-09-05

Stina Andreasson

RALLAREN 4 

SÖDRA ÅSVÄGEN 19 Slutbesked

Beslut Delegat

2018-02-06

Bygglov Nybyggnad av 

bullerskyddad uteplats

L 2018-000080 UtfärdasSLB 

2022-00169

9

2022-09-05

2022-09-05Sakkunnig

Trafikverket

Box 417

801 05 Gävle

Stina Andreasson

OPE 3:20 

OPE 123 Slutbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2021-06-14

Anmälan för nybyggnad av 

gäststuga

L 2021-000619 UtfärdasSLB 

2022-00170

0

2022-09-05

2022-09-05

Stina Andreasson

SKICKJA 2:24 

ÖRÅN 115 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-04-14

Bygglov Nybyggnad av 

miljöbyggnad

L 2020-000292 UtfärdasSLB 

2022-00170

1

2022-09-05

2022-09-05

Stina Andreasson

BALDER 2

Slutbesked

Beslut Delegat

2022-05-06

Bygglov 12 m2 för inglasning av 

uteplats på rad/kedjehus

L 2022-000452 UtfärdasSLB 

2022-00170

2

2022-09-05

2022-09-05

Stina Andreasson

SÖDERGÅRD 1:133 

TOLVMANSVÄGEN 58 Slutbesked

Beslut Delegat

2022-06-07

Anmälan Tillbyggnad av 

rad/kedjehus

L 2022-000539 UtfärdasSLB 

2022-00170

3

2022-09-05

2022-09-05

Stina Andreasson

SÖDERGÅRD 1:133 

TOLVMANSVÄGEN 58 Slutbesked

Beslut Delegat

2021-05-27

Anmälan Nybyggnad av  carport

L 2021-000533 UtfärdasSLB 

2022-00170

7

2022-09-06

2022-09-06

Karl Nygren

BÄVERN 4 

TALLÅSVÄGEN 36 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-12-15

Bygglov för inglasat uterum, 

fasadändring samt nybyggnad av 

bastu

L 2020-001010 UtfärdasSLB 

2022-00171

1

2022-09-06

2022-09-06

Jenny Dahlén Vestlund

LILJEKONVALJEN 6 

TONSÄTTARVÄGEN 2 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-12-15

Anmälan för nybyggnad av förråd

L 2020-001011 UtfärdasSLB 

2022-00171

6

2022-09-08

2022-09-08

Viktor Vestin

ELDPOSTEN 26 

ELDPOSTSTIGEN 20 Slutbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-03-23

Bygglov Nybyggnad av 4st 

parkeringsplatser

L 2022-000250 UtfärdasSLB 

2022-00171

7

2022-09-08

2022-09-08

Viktor Vestin

SKOGSKARLEN 6 

BYVÄGEN 40 Slutbesked

Beslut Delegat

2022-05-25

Bygglov för inglasning av balkong 

på flerbostadshus

L 2022-000512 UtfärdasSLB 

2022-00173

2

2022-09-12

2022-09-12

Karl Nygren

TRÖSKAN 1 

ODENSKOGSVÄGEN 62 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-07-15

Anmälan Tillbyggnad av 

rad/kedjehus

L 2020-000604 UtfärdasSLB 

2022-00173

3

2022-09-12

2022-09-12

Karl Nygren

VÅFFLAN 32 

GÅSENVÄGEN 63 Slutbesked

Beslut Delegat

2021-05-27

Bygglov för fasadändring, 

tillbyggnad samt ändring i 

planlösning av enbostadshus

L 2021-000529 UtfärdasSLB 

2022-00173

6

2022-09-12

2022-09-12

Jenny Dahlén Vestlund

RENEN 9 

LIGNELLS VÄG 31 Slutbesked

Beslut Delegat

2018-03-19

Bygglov för tillbyggnad och 

fasadändring av enbostadshus 

samt nybyggnad carport

L 2018-000168 UtfärdasSLB 

2022-00175

5

2022-09-14

2022-09-14

Karl Nygren

VALLA 2:6 

BÖLE 105 Slutbesked

Beslut Delegat

2022-04-09

Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus, balkong

L 2022-000315 UtfärdasSLB 

2022-00177

0

2022-09-14

2022-09-14

Stefan Boije

SMULTRONET 13 

ASPVÄGEN 3 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-07-07

Anmälan av ändring av ventilation i 

flerbostadshus.

L 2020-000580 UtfärdasSLB 

2022-00178

2

2022-09-16

2022-09-16

Michael Engström

PASTORN 12 

KYRKGATAN 24B Slutbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2021-04-14

Bygglov för nybyggnad av stall

L 2021-000320 UtfärdasSLB 

2022-00180

4

2022-09-19

2022-09-19

Karl Nygren

LASSBYN 1:31 

BLOMHUS 105 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-08-25

Bygglov Tillbyggnad av 

rad/kedjehus

L 2020-000698 UtfärdasSLB 

2022-00180

5

2022-09-19

2022-09-19

Karl Nygren

VÅFFLAN 32 

GÅSENVÄGEN 63 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-03-23

Bygglov Nybyggnad av nätstation 

samt rivning av befintlig nätstation

L 2020-000201 UtfärdasSLB 

2022-00181

4

2022-09-20

2022-09-20

Emma Ödeen

TAND 7:1 

TAND 515 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-12-01

Bygglov för nybyggnad av 

nätstation

L 2020-000973 UtfärdasSLB 

2022-00181

5

2022-09-20

2022-09-20

Emma Ödeen

BRUNFLO-BACKEN 1:64

Slutbesked

Beslut Delegat

2020-12-02

Bygglov för nybyggnad av 

nätstation

L 2020-000978 UtfärdasSLB 

2022-00181

6

2022-09-20

2022-09-20

Emma Ödeen

FRÖSÖ 2:22

Slutbesked

Beslut Delegat

2020-12-02

Bygglov för nybyggnad av 

nätstation

L 2020-000976 UtfärdasSLB 

2022-00181

7

2022-09-20

2022-09-20

Emma Ödeen

ODENSALA 8:29

Slutbesked

Beslut Delegat

2020-12-10

Bygglov för nybyggnad av 

nätstation

L 2020-000997 UtfärdasSLB 

2022-00181

8

2022-09-20

2022-09-20

Emma Ödeen

SÖDERGÅRD S:1

Slutbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2020-12-02

Bygglov för nybyggnad av 

nätstation

L 2020-000979 UtfärdasSLB 

2022-00181

9

2022-09-20

2022-09-20

Emma Ödeen

ÖSTERSEM 3:320

Slutbesked

Beslut Delegat

2021-03-31

Bygglov Tidsbegränsad 

uppställning av nätstation - 

förlängning av tidigare beviljat lov

L 2021-000270 UtfärdasSLB 

2022-00182

0

2022-09-20

2022-09-20

Emma Ödeen

LUGNVIKS CENTRUM 1 

MIDVÄGEN 5 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-11-26

Bygglov Tidsbegränsad 

uppställning av nätstation

L 2020-000952 UtfärdasSLB 

2022-00182

1

2022-09-20

2022-09-20

Emma Ödeen

ODENSLUND 1:13

Slutbesked

Beslut Delegat

2020-11-26

Bygglov Tidsbegränsad 

uppställning av nätstation

L 2020-000951 UtfärdasSLB 

2022-00182

3

2022-09-20

2022-09-20

Emma Ödeen

ODENSALA 12:22 

INGÅNGEN 13 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-03-20

Bygglov Nybyggnad av nätstation

L 2020-000191 UtfärdasSLB 

2022-00182

9

2022-09-20

2022-09-20

Anton Pålstam

BLÅKLOCKAN 12 

FURUTORPSGATAN 13 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-04-28

Bygglov Nybyggnad av nätstation 

och rivning av nätstation

L 2020-000341 UtfärdasSLB 

2022-00183

0

2022-09-20

2022-09-20

Anton Pålstam

SÖRE 4:130

Slutbesked

Beslut Delegat

2022-06-23

Bygglov för tidsbegränsad 

uppställning av moduler för 

skolkök och personalparkering.

L 2022-000586 UtfärdasSLB 

2022-00183

6

2022-09-21

2022-09-21

Michael Engström

VALLA CENTRUM 2 

ÖNEVÄGEN 147 Slutbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2018-01-25

Bygglov Tidsbegränsat bygglov - 

tillbyggnad av hotell/restaurang

L 2018-000041 UtfärdasSLB 

2022-00183

7

2022-09-21

2022-09-21

Jenny Dahlén Vestlund

VERKÖN 1:28

Slutbesked

Beslut Delegat

2012-04-17

Bygglov Fasadändring på 

flerbostadshus - nya fönster

L 2012-000213 UtfärdasSLB 

2022-00183

9

2022-09-21

2022-09-21

Jenny Dahlén Vestlund

FÖRKLÄDET 3 

REGEMENTSGATAN 36A Slutbesked

Beslut Delegat

2017-12-07

Bygglov Skylt på industribyggnad

L 2017-001013 UtfärdasSLB 

2022-00184

0

2022-09-22

2022-09-22

Karl Nygren

SKOGSHUGGAREN 6 

PLANKVÄGEN 9 Slutbesked

Beslut Delegat

2021-03-30

Bygglov för inredande av 

ytterligare bostad, fasadändring, 

ändrad använding, änding av 

ventilation, brandskydd och 

planlösning i industribyggnad,

L 2021-000264 UtfärdasSLB 

2022-00184

4

2022-09-22

2022-09-22

Simon Hammar

FÄRJEMANNEN 1 

VALLSUNDSVÄGEN 57B Slutbesked

Beslut Delegat

2020-09-20

Anmälan för nybyggnad av 

komplementbostadshus

L 2020-000780 UtfärdasSLB 

2022-00185

1

2022-09-22

2022-09-22

Michael Engström

NORRÅKERN 5 

SÅGSTIGEN 14 Slutbesked

Beslut Delegat

2022-02-14

Anmälan av installation av 

eldstad/rökrör i enbostadshus

L 2022-000123 UtfärdasSLB 

2022-00185

5

2022-09-22

2022-09-22

Stefan Boije

VAGLE 3:2 

STOCKEVÄGEN 8 Slutbesked

Beslut Delegat

2022-02-14

Anmälan av installation av 

eldstad/rökrör i enbostadshus

L 2022-000124 UtfärdasSLB 

2022-00185

8

2022-09-23

2022-09-23

Stefan Boije

GUNHILD 6 

GUNHILDS VÄG 12 Slutbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-01-17

Bygglov för tillbyggnad av 

rad/kedjehus

L 2022-000020 UtfärdasSLB 

2022-00187

5

2022-09-26

2022-09-26

Anton Pålstam

JÄGARVALLEN 57 

SOLDATSTIGEN 15 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-02-28

Bygglov Fasadändring på garage

L 2020-000081 UtfärdasSLB 

2022-00187

6

2022-09-26

2022-09-26

Anton Pålstam

TAKYMETERN 4 

SIKVÄGEN 55A Slutbesked

Beslut Delegat

2017-05-23

Bygglov Fasadändring på 

industribyggnad

L 2017-000472 UtfärdasSLB 

2022-00188

0

2022-09-26

2022-09-26

Emma Ödeen

BANDSÅGEN 1 

FAGERBACKEN 82 Slutbesked

Beslut Delegat

2016-11-24

Bygglov Ändrad användning - från 

lada till garage

L 2016-000984 UtfärdasSLB 

2022-00188

1

2022-09-26

2022-09-26

Emma Ödeen

LITS-BYE 1:33 

LITS-BYE 320 Slutbesked

Beslut Delegat

2021-06-03

Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus

L 2021-000561 UtfärdasSLB 

2022-00188

2

2022-09-27

2022-09-27

Stina Andreasson

ORRVIKEN 6:53 

KARI-LARSVÄGEN 5 Slutbesked

Beslut Delegat

2017-01-12

Bygglov Inglasning av altaner på 

enbostadshus

L 2017-000015 UtfärdasSLB 

2022-00189

1

2022-09-28

2022-09-28

Michael Engström

JÄGARVALLEN 56 

SOLDATSTIGEN 17 Slutbesked

Beslut Delegat

2013-01-29

Bygglov Nybyggnad av garage

L 2013-000045 UtfärdasSLB 

2022-00189

7

2022-09-28

2022-09-28

Viktor Vestin

ORRVIKEN 3:11 

ORRVIKEN 195 Slutbesked

Beslut Delegat

2020-04-22

Bygglov Nybyggnad av nätstation 

och rivning av nätstation

L 2020-000314 UtfärdasSLB 

2022-00189

8

2022-09-28

2022-09-28

Stina Andreasson

ODENSALA 13:1

Slutbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2021-05-10

Bygglov för fasadändring med 

utrymningstrappa, ändring i 

planlösning, ventilation mm. på 

servicehus

L 2021-000445 UtfärdasSLB 

2022-00190

3

2022-09-28

2022-09-28

Jenny Dahlén Vestlund

VI 1:19 

OLLE-JÄNSVÄGEN 13 Slutbesked

Beslut Delegat

2021-11-25

Anmälan rivning av enbostadshus

L 2021-001025 UtfärdasSLB 

2022-00190

7

2022-09-29

2022-09-29

Stefan Boije

FÅKER 1:14 

FÅKER 170 Slutbesked

Beslut Delegat

2022-05-03

Anmälan av installation av 

eldstad/rökrör i enbostadshus

L 2022-000441 UtfärdasSLB 

2022-00190

8

2022-09-29

2022-09-29

Stefan Boije

HÅKANSTA 3:11 

GRYTAN 525 Slutbesked

Beslut Delegat

2021-03-21

Bygglov för nybyggnad av garage

L 2021-000214 UtfärdasSB 

2022-00191

5

2022-09-30

2022-09-30

Simon Hammar

FISKAREN 10 

RÄNTMÄSTARVÄGEN 8A Slutbesked

Beslut Delegat

2020-04-07

Anmälan Ändring av garage

L 2020-000279 UtfärdasSLB 

2022-00191

0

2022-09-30

2022-09-30

Anton Pålstam

TALLBACKEN 29 

ÖVNINGSSTIGEN 1 Slutbesked

Beslut Delegat

2019-04-25

Bygglov Nybyggnad av nätstation 

med transformator

L 2019-000308 UtfärdasSLB 

2022-00192

1

2022-09-30

2022-09-30

Emma Ödeen

NORR 1:24 

NORRSKOGEN 160 Slutbesked

Beslut Delegat

2019-04-25

Bygglov Nybyggnad av nätstation 

med transformator

L 2019-000309 UtfärdasSLB 

2022-00192

2

2022-09-30

2022-09-30

Emma Ödeen

NORR 1:23

Slutbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2019-04-25

Bygglov Nybyggnad av nätstation 

med transformator

L 2019-000313 UtfärdasSLB 

2022-00192

3

2022-09-30

2022-09-30

Emma Ödeen

NORR 1:21

Slutbesked

Beslut Delegat

2019-04-25

Bygglov Nybyggnad av nätstation 

med transformator

L 2019-000314 UtfärdasSLB 

2022-00192

4

2022-09-30

2022-09-30

Emma Ödeen

NORR 1:22

Slutbesked

Beslut Delegat

2022-04-07

Bygglov Tillbyggnad av tennishall 

och ventilationsrum samt invändig 

ombyggnad i Tennishall

L 2022-000309 MedgesSB 

2022-00168

3

2022-09-02

2022-09-02

Michael Engström

TENNISHALLEN 1 

GENVÄGEN 31 Startbesked

Beslut Delegat

2022-08-29

Anmälan av installation av 

eldstad/rökrör i enbostadshus

L 2022-000722 MedgesSB 

2022-00167

0

2022-09-06

2022-09-06

Stefan Boije

JÄMTHUNDEN 3 

ERIKSBERGSVÄGEN 30 Startbesked

Beslut Delegat

2022-08-18

Anmälan Tillbyggnad av 

enbostadshus

L 2022-000699 MedgesSB 

2022-00171

5

2022-09-08

2022-09-08

Viktor Vestin

BRUNFLO-VIKEN 2:328 

KRYSSHAMMARVÄGEN 9 Startbesked

Beslut Delegat

2022-09-05

Anmälan av installation av 

eldstad/rökrör i enbostadshus

L 2022-000743 MedgesSB 

2022-00172

1

2022-09-08

2022-09-08

Stefan Boije

FRÖSÖ-BERGE 21:133 

FRÖSÖ-BERGE 110 Startbesked

Beslut Delegat

2022-09-05

Anmälan av installation av 

eldstad/rökrör i enbostadshus

L 2022-000745 MedgesSB 

2022-00172

3

2022-09-08

2022-09-08

Stefan Boije

BOMSPRÖTET 4 

ROTVÄGEN 7 Startbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-09-02

Anmälan Eldstad i enbostadshus

L 2022-000739 MedgesSB 

2022-00173

4

2022-09-12

2022-09-12

Stefan Boije

VALLA 11:54 

STENSGÅRD 117 Startbesked

Beslut Delegat

2022-09-11

Anmälan av installation av 

eldstad/rökrör i enbostadshus

L 2022-000762 MedgesSB 

2022-00174

0

2022-09-12

2022-09-12

Stefan Boije

RINGSTA 1:11 

RINGSTA 250 Startbesked

Beslut Delegat

2022-08-29

Anmälan Nybyggnad av gäststuga

L 2022-000726 MedgesSB 

2022-00174

1

2022-09-13

2022-09-13

Viktor Vestin

KATTUGGLAN 2 

TRAPPSTIGEN 3 Startbesked

Beslut Delegat

2022-08-22

Anmälan för nybyggnad av växthus

L 2022-000696 MedgesSB 

2022-00174

3

2022-09-13

2022-09-13

Stefan Boije

OMBUDSMANNEN 23 

BYVÄGEN 15B Startbesked

Beslut Delegat

2022-06-30

Anmälan för nybyggnad av garage

L 2022-000605 MedgesSB 

2022-00174

4

2022-09-13

2022-09-13

Michael Engström

LANDSSEKRETERAREN 8 

FJÄLLGATAN 25 Startbesked

Beslut Delegat

2020-08-25

Bygglov Tillbyggnad av 

rad/kedjehus

L 2020-000698 MedgesSB 

2022-00174

5

2022-09-13

2022-09-13

Karl Nygren

VÅFFLAN 32 

GÅSENVÄGEN 63 Startbesked

Beslut Delegat

2022-09-12

Anmälan av installation av 

eldstad/rökrör i rad/kedjehus

L 2022-000768 MedgesSB 

2022-00175

8

2022-09-14

2022-09-14

Stefan Boije

BONDBÖNAN 7 

KÖRSBÄRSVÄGEN 8 Startbesked

Beslut Delegat

2022-09-13

Anmälan av väsentlig ändring av 

eldstad i enbostadshus

L 2022-000770 MedgesSB 

2022-00175

9

2022-09-14

2022-09-14

Stefan Boije

ALEN 3 

ÖVRE VATTUGATAN 35 Startbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-07-04

Anmälan Tillbyggnad av 

flerbostadshus

L 2022-000615 MedgesSB 

2022-00176

1

2022-09-14

2022-09-14

Simon Hammar

BRYTÄRTEN 1 

TRANBÄRSVÄGEN 20 Startbesked

Beslut Delegat

2022-07-01

Bygglov för tillbyggnad av 

kontorshus och skylt

L 2022-000612 MedgesSB 

2022-00176

3

2022-09-14

2022-09-14

Viktor Vestin

LUGNET 11 

INFANTERIGATAN 21 Startbesked

Beslut Delegat

2022-04-06

Bygglov för fasadändring av 

affärshus

L 2022-000303 MedgesSB 

2022-00177

6

2022-09-15

2022-09-15

Viktor Vestin

MÅNADSMÖTET 9 

KYRKGATAN 66 Startbesked

Beslut Delegat

2022-03-10

Bygglov för fasadändring av 

samlingslokal

L 2022-000211 MedgesSB 

2022-00177

9

2022-09-15

2022-09-15

Viktor Vestin

VALLA CENTRUM 8 

FRIMANS VÄG 89 Startbesked

Beslut Delegat

2021-01-19

Bygglov Ändrad användning av 

lokal till 3 st lägenheter

L 2021-000031 MedgesSB 

2022-00178

0

2022-09-15

2022-09-15

Michael Engström

FÖRSKINNET 8 

TULLGATAN 25B Startbesked

Beslut Delegat

2022-09-17

Anmälan av väsentlig ändring av 

eldstad i enbostadshus

L 2022-000782 MedgesSB 

2022-00180

1

2022-09-19

2022-09-19

Stefan Boije

SÖRVIKEN 1:36 

SÖRVIKEN 312 Startbesked

Beslut Delegat

2022-09-15

Anmälan av installation av 

eldstad/rökrör i enbostadshus

L 2022-000778 MedgesSB 

2022-00180

7

2022-09-19

2022-09-19

Stefan Boije

JÄRNKNIVEN 18 

SVÄRDVÄGEN 33 Startbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-08-08

Bygglov Nybyggnad av mobiltorn 

med tillhörande teknikbod

L 2022-000667 MedgesSB 

2022-00182

7

2022-09-20

2022-09-20

Viktor Vestin

LUNNE 2:10

Startbesked

Beslut Delegat

2018-06-08

Anmälan Nybyggnad av  carport

L 2018-000444 MedgesSB 

2022-00183

1

2022-09-20

2022-09-20

Viktor Vestin

MÅSEN 1 

ODENBACKEN 10 Startbesked

Beslut Delegat

2019-08-14

Bygglov Nybyggnad av carport

L 2019-000633 MedgesSB 

2022-00184

1

2022-09-22

2022-09-22

Viktor Vestin

RYSSJAN 11 

FOLKSKOLVÄGEN 3A Startbesked

Beslut Delegat

2022-09-13

Bygglov för tidsbegränsad 

uppställning av väderskydd

L 2022-000772 MedgesSB 

2022-00185

4

2022-09-22

2022-09-22

Stefan Boije

ÄLGPASSET 3 

GRINDVÄGEN 8 Startbesked

Beslut Delegat

2022-09-21

Anmälan av installation av 

eldstad/rökrör i enbostadshus

L 2022-000792 MedgesSB 

2022-00186

0

2022-09-23

2022-09-23

Stefan Boije

BRUNFLO-VIKEN 2:131 

KORNETTVÄGEN 4 Startbesked

Beslut Delegat

2022-09-21

Anmälan av installation av 

eldstad/rökrör i enbostadshus

L 2022-000793 MedgesSB 

2022-00186

2

2022-09-23

2022-09-23

Stefan Boije

EKORRBÄRET 13 

VALLAGATAN 9 Startbesked

Beslut Delegat

2022-09-24

Anmälan av väsentlig ändring av 

eldstad i enbostadshus

L 2022-000800 MedgesSB 

2022-00186

6

2022-09-26

2022-09-26

Stefan Boije

HEMMING 4 

GUNHILDS VÄG 23 Startbesked

Beslut Delegat

2022-09-24

Anmälan av installation av 

eldstad/rökrör i enbostadshus

L 2022-000802 MedgesSB 

2022-00186

8

2022-09-26

2022-09-26

Stefan Boije

TORPET 12 

ÖRJANSVÄGEN 32 Startbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Samhällsbyggnad Bygg
Utskriftsdatu

m2022-10-05

Delegationslista

Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-03-16

Anmälan av 

hissinstallation/ändring i affärshus

L 2022-000229 MedgesSB 

2022-00187

2

2022-09-26

2022-09-26

Simon Hammar

NORSEN 19 

MIDGÅRDSGATAN 10 Startbesked

Beslut Delegat

2022-06-15

Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus och tillbyggnad av 

uthus

L 2022-000556 MedgesSB 

2022-00187

4

2022-09-26

2022-09-26

Nellie Lainio

GENVALLA 3:4 

GENVALLA 135 Startbesked

Beslut Delegat

2022-07-07

Bygglov för tillbyggnad av 

enbostadshus samt nybyggnad av 

garage

L 2022-000621 MedgesSB 

2022-00189

2

2022-09-27

2022-09-27

Anton Pålstam

GRYTAN 4:39 

GRYTAN 358 Startbesked

Beslut Delegat

2022-09-27

Anmälan av installation av 

eldstad/rökrör i enbostadshus

L 2022-000808 MedgesSB 

2022-00189

5

2022-09-28

2022-09-28

Stefan Boije

LEDSTÅNGEN 1 

LYSVEDSVÄGEN 5 Startbesked

Beslut Delegat

2022-09-28

Anmälan av väsentlig ändring av 

eldstad i enbostadshus

L 2022-000809 MedgesSB 

2022-00190

2

2022-09-28

2022-09-28

Stefan Boije

BRUNFLO-VIKEN 2:111 

STORVIKSVÄGEN 5 Startbesked

Beslut Delegat

2022-08-01

Bygglov för nybyggnad av förråd

L 2022-000663 MedgesSB 

2022-00190

6

2022-09-29

2022-09-29

Viktor Vestin

SNÖSLUNGAN 9

Startbesked

Beslut Delegat

2022-09-09

Bygglov för fasadändring och 

ändring i planlösning av 

industribyggnad

L 2022-000759 MedgesSB 

2022-00190

9

2022-09-29

2022-09-29

Stefan Boije

SVARVEN 4 

ODENSKOGSVÄGEN 38B Startbesked

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad
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Ärende Objekt Typ/Slag Instanstyp

from: 2022-09-01

tom:  2022-09-30

Beslut

Intressent UtfallBeslut Datum

Beslut Delegat

2022-06-16

Bygglov Tidsbegränsad 

uppställning av förråd

L 2022-000561 MedgesSB 

2022-00192

0

2022-09-30

2022-09-30

Anton Pålstam

KUNGSGÅRDEN 5:4 

FRÖSÖ FLYGSTATION 105 Startbesked

Beslut Delegat

2022-08-17

Anmälan Rivning av enbostadshus

L 2022-000689 MedgesSBR 

2022-00185

6

2022-09-23

2022-09-23

Viktor Vestin

OPE 5:35 

ÄGOVÄGEN 10 Startbesked rivning

Beslut Delegat

2022-06-16

Bygglov Tidsbegränsad 

uppställning av förråd

L 2022-000561 Beviljas(T) A 

2022-00175

0

2022-09-13

2022-09-13

Anton Pålstam

KUNGSGÅRDEN 5:4 

FRÖSÖ FLYGSTATION 105 Tidsbegränsat 

bygglov

Beslut Delegat

2022-09-13

Bygglov för tidsbegränsad 

uppställning av väderskydd

L 2022-000772 Beviljas(T) A 

2022-00184

6

2022-09-22

2022-09-22

Stefan Boije

ÄLGPASSET 3 

GRINDVÄGEN 8 Tidsbegränsat 

bygglov

PI-Påföljder och ingripanden

Beslut Delegat

2022-08-15

Tillsyn Motordriven anordning i 

garage

L 2022-000677 MeddelasAFF 

2022-00191

7

2022-09-30

2022-09-30

Nellie Lainio

VALLA CENTRUM 8

Användningsförbud

Beslut Delegat

2022-08-30

Tillsyn Motordriven anordning 

Storsjöteatern

L 2022-000734 MeddelasAFF 

2022-00191

9

2022-09-30

2022-09-30

Nellie Lainio

BORGENS 5

Användningsförbud

Telefon/Fax

063-143000

Webbadress/E-postBesöksadress

Rådhuset

Adress

Östersunds kommun, Samhällsbyggnad



 
 

Handläggare 

Caroline Frankow Versvåg 

Nämndsekreterare 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-10-10 
Diarienummer 

MSN 00002-2022 

  

 

 

Tjänsteskrivelse - Överläggning/information 
22/10 

Sammanfattning av ärendet 

Följande punkter tas upp för överläggning/information på miljö- och 

samhällsnämndens sammanträde.  

1. Arbetsläge detaljplaner, bilaga 

2. Balanslista september 2022, bilaga 

3. Månadsrapport september 2022, bilaga  

4. Biogasanläggning Gräfsåsen, information  

Underskrifter 

Caroline Frankow Versvåg  

Nämndsekreterare   

 



Arbetsläge planer Hand-
läggare Planbesked Uppdrag/Av

tal
Program-

beslut Program-samråd Samråds-
beslut Samråd Granskn. beslut Granskning Antagen-godkänd Laga kraft Kommentarer

Frösö-Berge 21:195, bostäder fd. Frösö zoo IS 2019-09-10 2021-08-26 2022-08-16 KS
Karlslund 1:32. Blomstergården TA/IS 2018-08-21 2019-01-16 2020-06-09 1/7 - 14/8 2020 2021-12-07 12/1-14/2 2022 KS
Framnäs 3 AE/AS 2019-08-28 2021-04-14 2021-10-27 17/11-8/12 2021 2022-09-28 7-28/10 2022
Kungsgården 5:2 SH/TJ 2019-11-06 2020-05-08 2022-03-30 4/7-15/8 2022
Hummern 6 JW/JS 2019-12-11 2020-04-09
Brunflo-Änge 1:144 mfl. bostäder KV/JW 2020-05-27 2019-09-17 2022-01-27 3/2-1/3 2022
Brunflo-Viken 2:25 mfl. AS/SA 2020-05-27 2020-09-26
Brunflo-Viken 1:80 mfl, bostäder AE/SA 2020-05-27 2020-09-26 2022-03-30
Hasseln 3, bostadshus AE/SH 2020-09-23 2021-06-22 2022-03-30 15/4-6/5 2022 2022-06-22 29/6-3/8 2022 2022-09-28
Lugnviksverket 1 TA/SH 2020-12-09 2021-06-14
Östersem 3:159 mfl. TA/JW 2021-02-22 2021-03-10
Väghyveln 5 m.fl. TA 2021-02-22 2021-09-28
Del av Karlslund 3:4, JLU, Ekoby AS/SW 2021-03-16 2021-04-08 KS
Imnäs 1:8. Bostäder i Hackås AE 2021-04-28 2021-11-23
Frösö-Berge 20:18 m.fl. Mosebacken SW 2021-05-26 2021-09-14 2022-06-22 4/7-26/8 2022
Torvalla 9:9, förskola, bostäder TA 2021-09-01 2021-09-16 2022-05-02 13/6-7/8 2022 2022-09-28 7-28/10 2022
Betongen 1 och del av Odensala 14:1 SH/JW 2021-09-07 2021-11-15 2022-09-13 20/9-21/10 2022 KS
Marieby-Bye 3:11 2022-01-27
Hammarskiftet 12 m.fl. 2022-01-27
Storsjö torg, Sarven 28 m.fl. 2022-02-24
Godsmagasinet 3 2022-02-24
Godsmagasinet 1 2022-02-24
Karlslund 2:2, gatukök JN 2022-02-24 2022-05-23 7/6 - 1/7 2022
Häggbäret 1 2022-03-30 2022-02-03 2022-09-28 7/10-4/11 2022
Karlslund 2:2 m.fl. Furulund JS/SW 2022-05-02 2022-06-22
Stocke 4:1 2022-05-02 2022-05-25
Valla 11:26 m.fl. 2022-05-02
Fannbyn 6:9 2022-05-23
Karlslund 2:5, bostäder 2022-08-31
Vedgården 1, bostäder 2022-08-31
Torvalla 6:41, Torvallen, bostäder 2022-08-31
Guckuskon 2, skola 2022-09-28
Fjällkon 6, bostäder 2022-09-28
Mariedal 15 m.fl. bostäder 2022-09-28

Brevbäraren 1-3 AE/AS 2021-02-22 2021-03-19 2022-01-27 9/2-3/3 2022 2022-05-23 31/5 - 21/6 2022 2022-08-31 2022-09-28
Vagle 1:3 TA/KONS2019-08-28 2021-03-29 2021-10-27 15/11-6/12 2021 2022-05-02 20/5-10/6 2022 2022-08-31 2022-09-27

Östersem 3:79, ändrat huvudmannaskap JN/SH 2020-01-29 2020-03-31 2020-08-26 16/9-7/10 2020 Avvaktar bildande av g:a för en av vägarna.
Lillsjöhögen 2:10. Midskog. OV/Konsult 2017-11-07 Avvaktar rennäringsanalys
Räkan 1 och Iden 5 2019-12-11 2020-04-09
Brunflo-Viken 1:81, bostäder SA 2020-05-27
Musslan 16. Djungelhuset och Skorpionen. JR 26/2,17/6.14 Inväntar rapport ang markföroreningar.
Skräddaren 5. Bostäder JR 2019-04-29 2020-10-13
Fannbyn 6:9. Blåbärsbacken. /Konsult 2017-10-23 2018-06-20 Avvaktar VA-utredning
Lockne Prästbord 1.3, och 2:1. Bostäder Ångsta. OV/TJ 2015-08-26 2017-05-24
Östersunds-Byn 1:89 m fl. Industriområde. JW 2017-06-14 2017-06-14 Avvaktar fastighetsägare

 Städet 8. Ändrad användning OV/KV 2014-08-27 2015-12-16
Valla 4:2 samt Frösö Prästbord 1:1. Nya bostäder. SH/KV 2016-02-23 2016-12-14 Avvaktar besked sökande
Furuparken 1 och 2, bostäder SH 2020-02-26
Sunne-Gärde 2:9, nya bostäder SW 2020-08-26

Torvalla 2:21 m fl. Småhusbebyggelse SW/AE 2018-10-03 2020-06-15 6/7-24/8 2020 2021-04-28 21/5-11/6 2021 2021-09-01 Överklagad, dom MMD, avvaktar laga kraft
Odensala 8:1, utökning av industriområde i Verksmon SH/TA 2019-08-28 2019-11-22 2020-04-29 8-29/5 2020 2020-12-09 18/12-2020 - 22/1-2 2021-06-23 LST upphäver dp, beslut 1/11 
Frösö-Berge 21:121. Bostäder AS/SH 2016-11-02 2020-01-07 2020-09-23 1-22/10 2020 2020-12-09 12/1-4/2 2021 2021-06-23 Överklagad 20/7

Överklagade och överprövade planer

Laga kraft

Vilande uppdrag



Staden 5:1. Gustav III:s torg. JW/SA 2018-09-11 2019-08-14 2020-04-07 20/4-15/6 2020 2021-03-16 23/3-21/4 2021 2021-06-21 Upphävd
Skjutbanan 1, 2 och 7 AE/ 2020-06-15 2020-08-17 2021-02-22 1-22/3 2021 2021-06-23 5/7-30/8 2021 2022-06-20, 2022-09-29 Antagen en andra gång. Överklagad.
JW ;Johanna Westgard,  KV;Karolina Vessberg, MB;Maria Boberg, TJ;Torun Jacobsson, AS;Anna Synderå, AE;Andrea Eriksson, TA;Tobias Asp, SH;Simon Höglund, IS;Ivar Suneson, SA;Sara Andersson , JN; Jenny Novén Norum, SW; Saga Walldén, JS;Joel Semb



 

Balanslista 2022 - Bygg-/rivnings-/marklov, förhandsbesked, strandskyddsdispenser och anmälningsärenden  
 

 2017 2018 2019 2020 2021 2022 
Ackumulerat 

 

bygg-

lov 

*b-

rivn- 

anm 

**Övr 

anm- 

ärenden 

Bygg- 

lov 

**Övr 

anm- 

ärenden 

Bygg- 

lov 

**Övr 

anm- 

ärenden 

Bygg- 

lov 

** Övr 

anm- 

ärenden 

Bygg- 

lov 

** Övr 

anm- 

ärenden 

Bygglov ** Övr 

anm- 

ärenden 

Jan 54 - 6 46 8 42 8 22 15 38 10 49 19 

Feb 121 - 22 95 16 92 22 68 30 104 24 113 32 

Mars 208 - 42 139 27 175 30 150 50 206 51 202 43 

April 271 - 50 204 39 237 48 240 65 307  69 258 67 

Maj 348 - 69 304 65 323 73 324 93 405 104 315 90 

Juni 408 - 79 367 90 386 85 383 115 495 125 370 102 

Juli 463 - 90 419 98 427 95 432 133 531 139 412 110 

Aug 500 - 105 471 110 486 111 483 152 579 152 460 124 

Sept 582 - 120 516 123 537 129  548 176 626 163 512 150 

Okt 671 - 136 572 139 592 148 585  197 678 181   

Nov 712 - 154 618 159 642 162 631 211 735 197   

Dec 746 - 165 655 159 665 165 679 225 758 209   

*Fr o m 2 maj 2011 gäller ny plan- och bygglag, bygganmälan slopas. Nya ärenden om bygganmälan är kopplade till bygglov sökta före detta datum. 

**Fr o m 1 juli 2014 gäller nya bestämmelser för tillbyggnader 15 m2 och komplementbyggnader 25 m2 - inget bygglov krävs men anmälan ska göras och startbesked 

erhållas.  

Diarieförda ärenden miljö och hälsa ackumulerat 

År 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 

Jan   130   172  161     97     93     76    168    157   155   724   220 185   

Feb   332   467  382   336   256   298    367    358   420   919   465 397   

Mars   623   774  736   675   618   624    739    725             848 1381   820 970   

April   887   954 1033   883   780   836    894    994         1072 1616 1214 1220   

Maj 1135 1133 1275 1176   974 1179  1093  1243 1431 1823 1624 1574   

Juni 1419 1359 1446 1415 1151 1439  1401  1461 1649 2096 1810 1809   

Juli 1695 1785 1562 1543 1277 1566  1605  1652 1823 2238 2006 2065   

Aug 1904 1966 1715 1737 1447 1688  1798  1992 1992 2404 2244 2249   

Sept 2646 2158 1912 1967 1667 1851  1950  2153 2286 2629 2485 2653   

Okt 2852 2342 2184 2069 1840 2001  2156  2499 2675 2870 2651    

Nov 3115 2535 2366 2185 1967 2157  2342  2661 2918 3077 2858    

Dec 3284 2713 2574 2326 2133 2344  2469  2830 3064 3235 2982    

 



 

 
 

 

 
 

Månadsrapport 
 Sep 2022 

 
Miljö- och samhällsnämnden   
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1 Resultat driftsredovisning 
  

 

1.1 Driftsredovisning nämnd 

Driftbudget/plan (Mnkr med en decimal) Budget inkl 
tilläggsansl 

Ack utfall 
perioden 

Prognos 
helår 

Utfall helår 
ifjol 

Förvaltningsledningen 0 -0,8 0 0 
Kart & Lantmäteri 0 -0,5 0 0,1 
Plan & Bygg 0 1,4 0 1,2 
Miljö & hälsa 0 -0,9 0 1,2 
RESULTAT 0 -0,8 0 2,5 

1.1.1 Detaljredovisning Miljö- och samhällsnämnden 

Uppföljning ungdomskort 2022 

Period Budgeterat an-
tal 

Budget Utfall antal Totalt Differens kr 

Januari 10 830 2 634 400 10 767 2 619 073 15 327 
Februari 10 830 2 634 400 10 782 2 622 722 11 678 
Mars 10 830 2 634 400 10 808 2 629 046 5 354 
April 10 830 2 634 400 10 810 2 629 533 4 867 
Maj 10 830 2 634 400 10 831 2 634 641 -241 
Juni 10 830 2 634 400 10 703 2 603 505 30 895 
Juli 10 830 2 634 400 10 723 2 608 370 26 030 
Augusti 10 830 2 634 400 10 791 2 624 910 9 490 
September 10 830 2 634 400 10 831 2 634 641 -241 
Oktober 10 830 2 634 400    
November 10 830 2 634 400    
December 10 830 2 634 400    
Summa  31 608 000  23 606 441 103 159 

  

1.2 Kommentar till prognos 

Ett ackumulerat underskott för perioden beräknas kunna tas igen under sista kvartalet. Pro-
gnosen ligger därför kvar på noll. 

1.3 Analys av resultatet 

Underskott på förvaltningsledning avser betalning för extra kollektivtrafik i Österåsen. 
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2 Nettoinvesteringar 
  

 

2.1 Investeringsredovisning 

Investeringsredovisning (mnkr) Budget (Ju-
sterad) 

Ack utfall 
perioden 

Utfall motsv 
period ifjol 

Prognos 
helår 

Investeringar MSN 1,9 0,4 0,5 1,6 
Totalt 1,9 0,4 0,5 1,6 

2.2 Kommentar till investeringsredovisning 

Avser i huvudsak åtgärder inom cykelprogram 

3 Effektiviseringar, besparingar och intäktsökningar 

Effektiviseringar, besparingar och in-
täktsökningar (mnkr med en decimal) 

Bud-
get 

Acku-
mule-
rat ut-

fall 

Pro-
gnos Kommentar 

Effektiviseringar genom minskad admi-
nistration 

0,6 0,5 0,6  

Effektivisering genom högre debite-
ringsgrad 

0,2 0,1 0,2  

SUMMA 0,8 0,6 0,8  
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4 Nyckeltal 

5 Personal 

5.1 Sjukfrånvaro 

Nyckeltal  Kommentar 
Sjukfrånvaro från 
Heroma 

 

 

5.2 Personalkostnader 

Verksamhetens nyckel-
tal 

 Kommentar 

Personalkostnader 

 

 

6 Viktiga verksamhetshändelser under perioden 

7 Beslutspunkter till nämnden 



 
 

Handläggare 

Caroline Frankow Versvåg 

Nämndsekreterare 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 
Sida 

1(1) 

Datum 

2022-10-12 
Diarienummer 

MSN 00003-2022 

  

 

 

Tjänsteskrivelse - Avskrivningar 22/10 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnad har gjort en sammanställning över bygglov, anmälningsärenden 

och detaljplaner som ska avskrivas, inför miljö- och samhällsnämndens 

sammanträde. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsnämnden avskriver ärendena punkterna 1-24 enligt 

sammanställning 22/10 2022-10-12, och fastställer föreslagna avgifter. 

Underlag för beslut 

 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-12 

 Sammanställning 22/10, 2022-10-12 

Beslutet skickas till  

 Samhällsbyggnad, administrationen plan och bygg  

Underskrifter 

Caroline Frankow Versvåg  

Nämndsekreterare   

 



 

 

 SAMMANSTÄLLNING  1 

  

 2022-10-12 Dnr 3-2022 
 

Östersunds kommun, 831 82  ÖSTERSUND 
telefonnummer 063-143000  

www.ostersund.se 

Handläggare 

Caroline Frankow Versvåg 

Avskrivna bygglov, anmälningsärenden och detalj-
planer 22/10 
 

Ink.datum Dnr Fastighet Ärende Beslut Avgift 

1. 2022-08-30 L2022-728 Brunflo-Viken 
2:92 

Olovligt byggande 
Nybyggnad av ga-
rage 

Ärendet avskrivs då inget lovpliktigt 
bedöms ha ändrats. Anmälan har 
skickats vidare till berörda. 

0:- 

2. 2022-05-08 L2022-456 Mörten 2 Tillsyn enkelt av-
hjälpt hinder 

Ärendet avskrivs då frågan inte be-
döms vara ett enkelt avhjälpt hinder i 
plan- och bygglagens mening. Anmä-
lan har skickats vidare till berörda. 

0:- 

3. 2019-09-27 L2019-754 Brunflo-Änge 
1:50 

Olovligt byggande 
Nybyggnad av 
pool och komple-
mentbyggnader 

Ärendet avskrivs då det inte går att 
fastställa att åtgärden är utförd för 
mindre än 10 år sedan och därmed är 
preskriberad. Sanktionsavgift kan inte 
tas ut då åtgärden är utförd för mer 
än 5 år sedan. Åtgärden syns på flyg-
foto från 2013, men inte på flygfoto 
från 2008 eller på Google street view 
från augusti 2010. Åtgärden är utförd 
mellan augusti 2010 och sommaren 
2013. 

0:- 

4. 2022-05-04 L2022-449 Norsen 19 Tillsyn enkelt av-
hjälpt hinder 

Ärendet avskrivs då ärendet inte be-
döms vara ett enkelt avhjälpt hinder i 
plan- och bygglagens mening. Anmä-
lan har skickats vidare till berörda. 

0:- 

5. 2022-09-14 L2022-774 Linehäll 1:18 Anmälan av in-
stallation av 
eldstad/rökrör i 
enbostadshus 

Ärendet avskrivs då ärendet har blivit 
dubbelregistrerat.  

0:- 

6. 2022-03-18 L2022-238 Brynje 3:2 Förhandsbesked 
för nybyggnad av 
enbostadshus 

Ärendet avvisas då byggherren ej har 
avhjälpt brister i ärendet. Begärda 
handlingar har inte inkommit. Sö-
kande ska ha delgivningskvitto. 

0:- 

7. 2014-05-26 L2014-376 Reven 6 Olovligt byggande 
Inglasning av altan 
på enbostadshus 

Ärendet avskrivs då åtgärden är utförd 
för mer än 10 år sedan och därmed är 
preskriberad. 

0:- 

8. 2019-06-20 L2019-527 Rektorn 10 Anmälan enkelt 
avhjälpt hinder 

Ärendet avskrivs då ärendet inte är 
klassat som ett enkelt avhjälpt hinder. 
Anmälan har skickats vidare till be-
rörda. 

0:- 

9. 2020-11-19 L2020-936 Östersem 
3:320 

Olovligt byggande 
Uppförande av 
staket vid kraft-
ledningsgata 

Ärendet avskrivs då åtgärden är utförd 
för mer än 10 år sedan och därmed är 
preskriberad. Anmälare ska ha delgiv-
ningskvitto. 

0:- 
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 2022-10-12 Dnr 3-2022 
 

Östersunds kommun, 831 82  ÖSTERSUND 
telefonnummer 063-143000  

www.ostersund.se 

10. 2022-08-05 L2022-665 Fugelsta 5:35 Förhandsbesked 
för nybyggnad av 
enbostadshus 

Ärendet avskrivs då sökande inväntar 
dom från MMD. Sökande återkommer 
sedan med ny ansökan om förhands-
besked för enbostadshus och fårstall. 
Ingen avgift utgår därför. 

0:- 

11. 2020-05-14 L2020-422 Karlslund 2:1 Olovligt byggande 
Ändrad använd-
ning av källarplan 
i skola 

Ärendet avskrivs då det inte längre be-
drivs någon skolundervisning i denna 
lokal. Anmälare ska ha delgivnings-
kvitto. 

0:- 

12. 2020-03-18 L2020-172 Smörkransen 
2 

Olovligt byggande 
Tillbyggnad av 
rad/kedjehus 

Ärendet avskrivs då det har blivit åt-
gärdat; bygglov har beviljats i efter-
hand. 

0:- 

13. 2022-04-21 L2022-346 Ryssjan 11 Olovligt byggande 
Nybyggnad av car-
port 

Ärendet avskrivs då det har blivit åt-
gärdat. 

0:- 

14. 2020-09-28 L2020-799 Torp 1:12 Skötsel Ovårdad 
byggnad övrigt, 
Ladugård 

Ärendet avskrivs då det har blivit åt-
gärdat; Åtgärden har utförts med ny 
takbeläggning. Anmälare/fastighetsä-
gare ska ha delgivningskvitto. 

0:- 

15. 2022-08-09 L2022-672 Optand 7:30 Olovligt byggande 
Fasadändring på 
enbostadshus 

Ärendet avskrivs då sökande fått med-
delande från kommunen att byggna-
den inte är K-märkt. Ingen avgift ut-
går. 

0:- 

16. 2022-05-17 L2022-491 Härkegården 
2 

Anmälan av änd-
ring av vatten och 
avlopp i gäststuga 

Ärendet avvisas då tillräcklig informat-
ion för att kunna handlägga ärendet 
inte har erhållits. Sökande ska ha del-
givningskvitto.  

1 893:- 

17. 2021-12-09 L2021-
1047 

Rektorn 10 Tillsyn sanitär olä-
genhet pga. duvor 

Ärendet avskrivs då det har blivit åt-
gärdat; utrymmet är sanerat och man 
har gjort åtgärder för att undvika 
framtida uppkomst av samma pro-
blem. 

0:- 

18. 2022-09-13 L2022-771 Korintkakan 4 Anmälan för till-
byggnad av enbo-
stadshus 

Ärendet avskrivs då sökande har åter-
kallat ärendet.  

0:- 

19. 2019-07-18 L2019-587 Aktiv 1 Tillsyn - Klagomål 
på buller från ven-
tilation 

Ärendet avskrivs då det har blivit åt-
gärdat. 

0:- 

20. 2021-06-24 L2021-651 Målsta 3:16 Förhandsbesked 
för nybyggnad av 
enbostadshus 

Ärendet avvisas då byggherren ej har 
avhjälpt brister i ärendet. Begärda 
handlingar har inte inkommit. Sö-
kande ska ha delgivningskvitto. 

1 571:- 

21. 2021-08-12 L2021-750 Fållstygnet 3 Anmälan Nybygg-
nad av attefalls-
hus 

 

Ärendet avvisas då byggherren ej har 
avhjälpt brister i ärendet. Begärda 
handlingar har inte inkommit. Sö-
kande ska ha delgivningskvitto. 

0:- 
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Östersunds kommun, 831 82  ÖSTERSUND 
telefonnummer 063-143000  

www.ostersund.se 

22. 2019-08-28 L2019-678 Auktionisten 
8 

Olovligt byggande 
samt nedtagning 
av träd 

Ärendet avskrivs. Fastighetsägaren har 
kunnat visa på att arbetena fakturera-
des i början av 2013 och därmed ut-
förts innan detta. Eftersom anmälan 
om att carporten uppförts olovligt in-
kom år 2019 så hann inte 11 kap 85 § 
plan- och bygglagen uppfyllas och 
byggsanktionsavgift kan därmed inte 
tas ut. Bygglov och startbesked har 
beviljats för carport i efterhand.  

0:- 

23. 2022-08-19 L2022-691 Bodal 1:8 Förhandsbesked 
för nybyggnad av 
ett enbostadshus 

Ärendet avskrivs då sökande återtagit 
ansökan, sökande inkommer med ny 
placering. Ingen avgift utgår. 

0:- 

24. 2021-05-19 L2021-491 Västerfärje-
sundet 1:4 

Strandskyddsin-
trång - olovlig åt-
gärd brygga 

Ärendet avskrivs då det har blivit åt-
gärdat: Strandskyddsdispens har bevil-
jats i efterhand. Fastighetsägare ska 
ha delgivningskvitto. 

0:- 
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Tjänsteskrivelse - Reglemente Miljö- och 
samhällsnämnden år 2023-2026  

Sammanfattning av ärendet 

Inför varje ny mandatperiod genomförs en översyn av Östersunds kommuns 

reglementen. Enligt kommunallagen ska nämnder yttra sig över ändringar i 

reglementet innan kommunfullmäktige fattar beslut. Nämnderna ha därför fått i 

uppdrag att föreslå ändringar i reglementet utifrån kommunfullmäktiges beslut 

2022-03-31, § 37, om förändrad nämndsorganisation för mandatperioden 2023-

2026, vari bland annat framgår att miljö- och samhällsnämnden ska vara ansvarig 

nämnd för prövning av tillstånd och tillsyn av servering av alkoholdrycker, tillsyn 

av försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel, tillsyn av tobaksfria 

miljöer samt i förekommande fall tillsyn enligt spellagen.  

I syfte att ytterligare förtydliga vilka uppgifter och vilket ansvar som redan idag 

åvilar nämnden vad gäller miljöövervakning, kommunens miljöledningssystem, 

vattenarbete samt inom den ekologiska dimensionen av hållbar utveckling i 

kommunen, föreslås även att tillägg görs i reglementet gällande dessa 

ansvarsområden. Slutligen föreslås en ändring i formulering när det gäller 

delegering från kommunfullmäktige att besluta om ändring av taxor och avgifter.  

Reglementet för miljö- och samhällsnämnden träder i kraft 2023-01-01. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att: 

1. Miljö- och samhällsnämndens reglemente § 7 (Miljö- och 

samhällsnämnden ansvarar för) utökas med följande punkter: 

-hantering av tillstånd för servering av alkoholdrycker och tillsyn av 

serveringsställen och kommunens övriga uppgifter enligt alkohollagen 

(2010:1622)  

-kommunens tillsyn och övriga uppgifter enligt lag (2018:2088) om tobak 

och liknande produkter  

-kommunens skyldigheter enligt lagen (2009:730) om handel med vissa 

receptfria läkemedel 

-kommunens skyldigheter enligt Spellag (2018:1138) och därtill hörande 

bestämmelser 
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-kommunens tillsyn och övriga uppgifter enligt lag (2022:1257) om 

tobaksfria nikotinprodukter 

-att genom miljöövervakning följa och informera om miljötillståndet i luft, 

mark, vatten och den biologiska mångfalden samt miljöns inverkan på 

människors hälsa i kommunen 

- att stödja, driva och analysera efterlevnad av kommunens 

miljöledningssystem samt stödja kommunstyrelsen i att säkerställa 

systemets effektivitet. Nämnden ska tillhandahålla stöd, vägledning, 

utbildning och stödjande revisioner 

-att samordna det av kommunens arbete som följer av Europaparlamentets 

och rådets vattendirektiv och har därmed en samordnande roll inom 

kommunens vattenarbete. Nämnden ska samordna kommunens arbete som 

följer av direktivets åtgärdsprogram, inklusive rapportering, samt vara 

kommunens kontakt gentemot vattenmyndigheten och andra vattenråd samt 

vattenvårdsförbund 

- att driva och samordna kommunens arbete inom den ekologiska 

dimensionen av hållbar utveckling. Det innefattar en pådrivande, 

samordnande och stödjande funktion samt att i samråd med berörda parter 

utarbeta och underställa kommunfullmäktige styrande dokument inom 

området 

-att verka för att människor, företag och organisationer i kommunen gör 

miljö- och klimatmässigt hållbara val 

2. Miljö- och samhällsnämndens reglemente § 8 p. 6 (Delegering från 

kommunfullmäktige) revideras och ges följande lydelse: 

Nämnden beslutar om de taxor och avgifter som kommunfullmäktige 

delegerat till nämnden genom särskilda taxe- eller avgiftsbeslut.   
Kommunfullmäktiges särskilda taxe- och avgiftsbeslut sätter ramarna för 

hur nämnden får besluta om taxor och avgifter. 
 

3. Reglementet för Miljö- och samhällsnämnden träder i kraft 2023-01-01. 

Underlag för beslut 

 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-11 

 Utdrag - Reglemente Miljö- och samhällsnämnden 2019-2022  

 Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-31 § 37 
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Beslutet skickas till  

 Kommunstyrelsen 

 Veronica Mattsson, kommunjurist  

Bakgrund 

Nämnden har fått i uppdrag att föreslå ändringar i reglementet utifrån 

kommunfullmäktiges beslut 2022-03-31, § 37, om förändrad nämndsorganisation 

för mandatperioden 2023-2026. Vidare föreslås ett ytterligare antal tillägg och 

förtydliganden i reglementet. Bakgrund och motivering till samtliga förändringar 

redovisas nedan. 

 

1. Tillägg vad gäller ansvar i enlighet med KF:s beslut 2022-03-31 om 

förändrad nämndsorganisation samt i syfte att förtydliga ansvaret för vissa 

miljöfrågor (§ 7) 

Utifrån att miljö- och samhällsnämnden enligt kommunfullmäktiges beslut 

ska vara ansvarig nämnd för prövning av tillstånd och tillsyn av servering 

av alkoholdrycker, tillsyn av försäljning av folköl, tobak och receptfria 

läkemedel, tillsyn av tobaksfria miljöer samt i förekommande fall tillsyn 

enligt spellagen föreslås dessa ansvarsområden (som idag återfinns i social- 

och arbetsmarknadsnämndens reglemente) föras in i reglementet under § 7. 

Miljö-och samhällsnämndens reglemente § 7 utökas även med en punkt 

som avser kommunens ansvar enligt lag (2022:1257) om tobaksfria 

nikotinprodukter. Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter är en ny 

lag som trädde ikraft 2022-08-01, men finns i dagsläget inte medtagen i 

något reglemente. Mot bakgrund av att miljö-och samhällsnämnden övertar 

liknande ansvarsområden från social- och arbetsmarknadsnämnden, bör 

även kommunens ansvar enligt nämnda lag åligga miljö- och 

samhällsnämnden och därför föras in i reglementet. 

I syfte att reglementet tydligare ska återspegla det ansvar och de uppgifter 

som faktiskt åligger nämnden föreslås att reglementets § 7 utökas med fem 

punkter som adresserar följande frågor; 

-kommunens miljöövervakning,  

-kommunens miljöledningssystem (att stödja, driva och analysera dess 

efterlevnad), 

-samordning av kommunens arbete i enlighet med Europaparlamentets och 

rådets vattendirektiv och att därmed ha en samordnande roll inom 

kommunens vattenarbete,  
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-kommunens ansvar inom den ekologiska dimensionen av hållbar 

utveckling (att driva, stödja och samordna arbetet i samråd med berörda 

parter), 

-verka för att människor, företag och organisationer i kommunen gör miljö- 

och klimatmässigt hållbara val.  

 

Ovanstående ingår redan idag i nämndens ansvar, men eftersom nämndens 

reglemente saknar uttryckliga paragrafer avseende områdena, föreslås att 

reglementet förtydligas genom att reglementet utökas med dessa fem 

punkter. 

 

2. Beslut om taxor (§ 8 p. 6) 

En ändring föreslås i reglementets § 8 p 6 (delegering från 

kommunfullmäktige), där det i nuvarande reglemente anges att ”nämnden 

ska besluta om ändring av taxor och avgifter inom de riktlinjer som 

fullmäktige fastställt”. Då sådana riktlinjer från kommunfullmäktige saknas 

föreslås att formuleringen ändras till att ”nämnden beslutar om de taxor 

och avgifter som kommunfullmäktige delegerat till nämnden genom 

särskilda taxe- eller avgiftsbeslut. Kommunfullmäktiges särskilda taxe- och 

avgiftsbeslut sätter ramarna för hur nämnden får besluta om taxor och 

avgifter”. 

Underskrifter 

Kjell Svanberg 

Förvaltningschef 

Ann-Charlotte Skoog  

Miljöchef  
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§ 37    Dnr 00111-2021 

Översyn av kommunens nämndorganisation inför 
mandatperioden 2023-2026 

Inför varje ny mandatperiod genomför Östersunds kommun en översyn av den politiska 

organisationen. Kommunstyrelsen fastställde utredningsdirektiv för kommande 

mandatperiods översyn 2021-04-13, § 196. 

 

Översynen har gjorts av en ledningsgrupp, utsedd av kommunstyrelsen och ledd av 

kommunfullmäktiges förste vice ordförande Andreas Köhler (M), samt en av gruppen utsedd 

vice ordförande; Christina Hedin (V). Därutöver har en person från varje politiskt parti 

representerat i kommunfullmäktige ingått i ledningsgruppen. 

 

Ledningsgruppens förslag har remitterats till de politiska partierna samt revisionen och 

samverkan med tjänsteorganisationen har skett genom kommunledningsgruppen (KLG). 

 

Frågor som berör reviderade styrdokument såsom reglementen för nämnder och styrelse och 

ersättning för förtroendevalda kommer att behandlas senare i egna ärenden till 

kommunfullmäktige.  

 

Parallellt med gruppens arbete pågår en konsultutredning av långsiktiga principer för politiska 

kostnader. Om den resulterar i att förändringar föreslås kommer dessa behandlas i separat 

beslutsärende under 2022.  

 

Översynen har inte inkluderat de gemensamma nämnderna (gemensam nämnd för 

upphandlingssamverkan och gemensamma överförmyndarnämnden). 

Kommunfullmäktiges beslut 
Östersunds kommuns nämndorganisation mandatperioden 2023-2026 fastställs enligt 

följande:  

 

1. Kommunstyrelse med 15 ledamöter och 15 ersättare (ingen förändring).  

 

2. Vård- och omsorgsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare (ingen förändring). 
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3. Barn- och utbildningsnämnd med 11 ledamöter och 11 ersättare (ingen förändring).  

 

4. Miljö- och samhällsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare (ingen förändring).  

 

5. Teknisk nämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare (ingen förändring).  

 

6. Kultur- och fritidsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare (ingen förändring).  

 

7. Social- och arbetsmarknadsnämnd med 9 ledamöter och 9 ersättare (förändring från 5 

ledamöter). 

 

8. Valnämnd med 7 ledamöter och 7 ersättare (förändring från 5 ledamöter).  

 

9. Kommunstyrelsen ska ha två utskott, vardera med 7 ledamöter och ersättare:  

Finans-och ledningsutskott 

Fastighets- och utvecklingsutskott 

 

10. Fastighets- och utvecklingsutskottet ska vara ansvarig instans för kommunens 

fastighetsfrågor.  

 

11. Kommunstyrelsen ska bereda detaljplaner av större vikt och som är strategiskt viktiga. 

Alla övriga planärenden bereds av miljö- och samhällsnämnden. Strategiska miljöfrågor 

bereds av kommunstyrelsen. 

 

12. Miljö- och samhällsnämnden ska vara ansvarig nämnd för prövning av tillstånd och tillsyn 

av servering av alkoholdrycker, tillsyn av försäljning av folköl, tobak och receptfria 

läkemedel, tillsyn av tobaksfria miljöer samt i förekommande fall tillsyn enligt spellagen. 

 

13. Ansvar för drift av fritids- och idrottsanläggningar överlämnas att utredas av 

kommundirektören inom ramen för tjänsteorganisationen.  

 

14. Arvodesnämndens framtida organisation och struktur överlämnas till befintlig 

ledningsgrupp för nämndöversyn att utredas under våren 2022, med rapport till 

kommunstyrelsen den 16 augusti. 

 

Yrkanden 
Nisse Sandqvist (V): Kommunledningsförvaltningens förslag bifalls. 



 Protokoll från Kommunfullmäktige 

Sammanträdesdatum 

2022-03-31 

Sida 

3(4) 

 

Östersunds kommun  │  831 82 Östersund  │  063 - 14 30 00  │  www.ostersund.se 

 

Niklas Daoson (S) med bifall av Pär Löfstrand (L): Kommunstyrelsens förslag bifalls. 

Beslutsgång 
Ordförande ställer yrkandena mot varandra och finner att kommunfullmäktige bifaller 

kommunstyrelsens förslag. 

 

Omröstning begärs och genomförs. 

 

Följande omröstningsordning godkänns: 

 

JA-röst för bifall till kommunstyrelsens förslag. 

NEJ-röst för bifall till Nisse Sandqvists yrkande. 

Omröstningsresultat 
Med 45 ja-röster, 9 nej-röster och 3 nedlagda röster beslutar kommunfullmäktige att bifalla 

kommunstyrelsens förslag. 

Reservation 
Hanne Krogfjord (V), Nisse Sandqvist (V), Christina Hedin (V), Johan Flander (V), Stefan 

Sundberg (SD) och Margareta Widell (L) reserverar sig till förmån för Nisse Sandqvists 

yrkande. 

 

Gruppen för översyn av den politiska organisationen inför kommande mandatperiod har  

arbetat länge och väl med ett flertal frågor. En av huvudfrågorna har varit gällande miljö- och 

samhällsnämndens roll och ansvarsområden kommande mandatperiod. En  

kvalificerad majoritet av gruppen har tidigt och länge talat för att miljö-och  

samhällsnämnden ska återta de frågor som den tidigare ansvarade för; att bereda samtliga  

planfrågor och att handha det strategiska miljöansvaret. Kommunfullmäktige utser  

facknämnder av tydliga skäl och de politiska företrädare som väljs dit skall ha mandatet  

att yttra sig och fatta beslut om dessa frågor. Är det ärenden av större vikt kommer de  

oavsett att passera både kommunstyrelsen och kommunfullmäktige för ett slutgiltigt  

avgörande. Det finns allt att vinna på att komplicerade och omdanande ärenden först ges  

en behandling av den ansvariga facknämnden. Att fortsatt frånta miljö- och  

samhällsnämnden dessa planärenden vore likvärdigt med att frånta barn- och  

utbildningsnämnden möjligheten att yttra sig om av kommande skolnedläggning eller  

skolbygge.  
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Jag reserverar mig till förmån för ledningsgruppens förslag till beslut. 

 

Joel Nordkvist (M) 

Underlag för beslut 

• Kommunstyrelsens beslut 2022-03-15 § 15 

• Kommunledningsförvaltningens tjänsteskrivelse 2022-02-16 

• Ledningsgruppens förslag till beslut i kommunfullmäktige efter remissomgång till 

partier 

• Partiernas remissvar 

• Sammanställning över partiernas synpunkter per den 31 december 

• Rapport Översyn av den politiska organisationen inför mandatperioden 2023-2026 

Beslutet skickas till 

• Samtliga nämnder och förvaltningar i Östersunds kommun 

• Samtliga ledamöter i Ledningsgruppen för översyn av organisationen samt gruppledare i 

de fall dessa inte är samma personer/parti 

• Revisionens ordförande och sakkunnig revisor 

Chefsjurist Linda Stenman 
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REGLEMENTE FÖR MILJÖ- OCH 
SAMHÄLLSNÄMNDEN I ÖSTERSUNDS 

KOMMUN 
 

 
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDENS ANSVAR OCH UPPGIFTER 

 
Uppdrag och verksamhet  
  
1 § Nämnden ska inom sitt verksamhetsområde följa vad som anges i lag eller annan 
författning. Nämnden ska följa det fullmäktige – i reglemente, i samband med budget eller i 
annat särskilt beslut – har bestämt att nämnden ska fullgöra, samt verka för att fastställda mål 
uppnås och i övrigt följa givna uppdrag och angivna riktlinjer.  
  
Organisation inom verksamhetsområdet  
  
2 § Nämnden ansvarar för att dess organisation är tydlig och ändamålsenlig med hänsyn till av 
fullmäktige fastställda mål och styrning samt lagar och andra författningar för verksamheten.  
  
Personalansvar  
  
3 § Nämnden är anställningsmyndighet för personal vid sin förvaltning med undantag för 
förvaltningschef som anställs av styrelsen. Nämnden har hand om personalfrågor inklusive 
arbetsmiljöfrågor inom sitt verksamhetsområde med undantag av de frågor som anges i 
kommunstyrelsens reglemente.   
  
Personuppgifter  
  
4 § Nämnden är personuppgiftsansvarig för den behandling av personuppgifter som sker i 
dess verksamhet. Nämnden är också personuppgiftsansvarig för de typer av behandlingar som 
är gemensamma för hela kommunen, enligt vad som angivits i nämndens registerförteckning 
enligt artikel 30 i dataskyddsförordningen.   
  
Nämnden ska utse dataskyddsombud.  
  
Uppföljning, återredovisning och rapportering till fullmäktige  
  
5 § Nämnden ska kontinuerligt följa upp sin verksamhet.  
  
Nämnden ska tre gånger per år redovisa till fullmäktige hur den har fullgjort de uppdrag som 
fullmäktige har lämnat till den i reglemente eller genom finansbemyndigande.   
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Nämnden ska vid redovisningen även redogöra för hur uppdrag som delegerats till den 
fullgjorts.   
  
Redovisning ska ske enligt riktlinjer som fastställs av fullmäktige. Redovisningen lämnas till 
styrelsen som samordnar de olika nämndernas redovisningar.   
  
Nämnden ska också fullgöra rapporteringsskyldighet som ålagts den enligt speciallag.  
  
Information och samråd  
  
6 § Nämnden ska i möjligaste mån från styrelse och övriga nämnder erhålla den information 
och det underlag den behöver i sin verksamhet. Rätten till information och underlag omfattar 
inte uppgift för vilken sekretess råder.  
  
Nämnden ska samråda när dess verksamhet och ärenden berör styrelsens eller annan nämnds 
verksamhet. Samråd bör även ske med föreningar och organisationer när dessa är särskilt 
berörda. Nämnden beslutar om formerna för samrådet.  
  
I syfte att öka kommunmedborgarnas engagemang, delaktighet och inflytande ska nämnden i 
enlighet med kommunens styrprinciper föra medborgardialog i frågor som rör nämndens 
ansvarsområde. Nämnden ska särskilt se till att de intressegrupper som direkt berörs av visst 
ärende i god tid får information och därigenom möjlighet att lämna yttrande som kan beaktas 
innan beslut fattas av nämnden.  
  
Nämnden ska nyttja olika former och metoder för dialogen med kommunmedborgarna. 
Nämnden ska lämna information samt råd och upplysningar inom sitt verksamhetsområde. 
Nämnden ska i informationsarbete samt när råd och upplysningar lämnas särskilt se till att 
främja en ekologiskt hållbar utveckling i kommunen.  
  
Miljö- och samhällsnämndens verksamhet   
  
7 § Miljö- och samhällsnämnden ansvarar för:  
  
1. plan- och byggnadsväsendet i enlighet med plan- och bygglagen med undantag av 
översiktsplanering och ärenden som rör planbesked, detaljplaner eller områdesbestämmelser 
av principiell beskaffenhet eller som i övrigt är av större vikt,  
  
2. miljö- och hälsoskyddsområdet i enlighet med miljöbalken och relaterad lagstiftning,  
  
3. livsmedelsområdet i enlighet med livsmedelslagstiftningen,  
  
4. kommunens åligganden enligt lag (2006:805) om foder och animaliska biprodukter,  
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5. tillsyn enligt smittskyddslagen,   
     
6. tillsyn enligt strålskyddslagen,  
  
7. tillsyn enligt lag (2014:799) om sprängämnesprekursorer,  
  
8. tillsyn enligt EU-förordning (1223:2009) och Förordning (2013:413) om kosmetiska 
produkter,  
  
9. energi- och klimatrådgivning,  
  
10. naturvårdsplanering, tillsyn, prövning och övervakning av naturvård  
  
11. kollektivtrafik  
  
12. den kommunala lantmäterimyndigheten,  
  
13. att fastställa namn på gator och andra allmänna platser samt på begäran fastställa namn på 
andra områden eller inrättningar/anläggningar, fastställa och föra belägenhetsadress och 
lägenhetsnummer samt löpande registrera ändringar och kompletteringar enligt lagen om 
lägenhetsregister,  
  
14. den kommunala kart- och mätningstekniska verksamheten.   
  
15. att tillhandahålla geografisk data och geografiskt informationssystem (GIS),  
  
16. tillsyn av branddammar belägna inom Östersunds kommun,  
  
17. hantering av ärenden om tjänstekort såvitt avser nämndens anställda.  
  
18. förvaltningens detaljorganisation,  
  
19. förvalta medel avseende nämndens verksamhet, innefattande att inkomster inflyter och att 
betalningar görs i tid samt att de åtgärder vidtas som behövs för indrivning av förfallna 
fordringar. Nämnden har därvid rätt att avtala om amorteringsplan upp till två år samt 
avskriva fordran.  
  
20. utveckling av e-förvaltning och e-tjänster inom nämndens ansvarsområde.  
  
21. ärenden om tjänstekort såvitt avser samhällsbyggnads anställda.  
  
Nämnden ska dessutom utarbeta förslag till planer samt yttra sig över planer, utredningar och 
remisser som rör verksamhetsområdet. Nämnden ska se till att den interna  
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kontrollen är tillräcklig och att verksamheten bedrivs på ett i övrigt tillfredsställande sätt. 
Nämnden har därvid att årligen fastställa och följa upp en plan för den interna kontrollen.  
  
Nämnden ska samarbeta med myndigheter organisationer, och enskilda som berörs av 
nämndens verksamhet.  
  
Beslut om konkurrensutsättning fattas av upphandlande nämnd som vid tveksamhet om 
konsekvenserna för kommunen totalt, överlämnar frågan till kommunstyrelsen för prövning.  
  
Delegering från kommunfullmäktige  
  
8 § Miljö- och samhällsnämnden ska besluta i följande grupper av ärenden:  
  
1. Upprättande och antagande, ändring eller upphävande av detaljplaner och 
områdesbestämmelser samt lämna planbesked enligt plan- och bygglagen. Ärenden som rör 
planbesked, detaljplaner eller områdesbestämmelser av principiell beskaffenhet eller som i 
övrigt är av större vikt ska hänskjutas till kommunfullmäktige för avgörande. Beslut om 
uppdrag, samråd och granskning i sådana ärenden fattas av kommunstyrelsen.  
  
2. Föra talan i ansökningsmål i miljödomstolen för att tillvarata miljöintressen och andra 
allmänna intressen inom kommunen enligt 22 kap. 6 § miljöbalken.  
  
3. Utöva kommunens överklagningsrätt avseende frågor om tillståndsärenden enligt 
miljöbalken.   
  
4. Utöva kommunens överklagningsrätt av beslut enligt miljöbalken avseende frågor som 
avses i 7 kap. 19-22 §§.  
  
5. Företräda kommunen i frågor om samråd, dispens m.m. enligt miljöbalken.  
  
6. Besluta om ändring av taxor och avgifter inom de riktlinjer som fullmäktige fastställt.  
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MILJÖ- OCH SAMHÄLLSNÄMNDENS ARBETSFORMER  
  
Sammansättning  
  
9 § Nämnden ska bestå av nio (9) ledamöter och nio (9) ersättare.   
  
Tidpunkt för sammanträden  
  
10 § Nämnden sammanträder på dag och tid som nämnden bestämmer.   
  
Sammanträde ska hållas också om minst en tredjedel av nämndens ledamöter begär det eller 
om ordföranden anser att det behövs. En begäran om extra sammanträde ska göras skriftligen 
hos ordföranden och innehålla uppgift om det eller de ärenden som önskas bli behandlade på 
det extra sammanträdet. Ledamöter och ersättare i nämnden bör snarast underrättas om extra 
sammanträden.    
  
Ordföranden ska, om möjligt, samråda med vice ordföranden om tiden för extra sammanträde.   
  
Om det föreligger särskilda skäl får ordföranden ställa in ett sammanträde eller ändra dagen 
eller tiden för sammanträdet. Om möjligt ska samråd ske med vice ordförandena.   
  
Om ordföranden beslutar att ett sammanträde ska ställas in eller att dagen eller tiden för ett 
sammanträde ska ändras, ska ordföranden se till att varje ledamot och ersättare snarast 
underrättas om beslutet.   
  
Kallelse  
  
11 § Ordföranden ansvarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena. När varken 
ordföranden eller en vice ordförande kan kalla till sammanträde ska den som varit ledamot i 
nämnden längst tid göra detta (ålderspresidenten). Om flera ledamöter har lika lång 
tjänstgöringstid ska den till åldern äldste ledamoten vara ålderspresident (äldsta 
ålderspresidenten).   
  
Kallelsen ska vara skriftlig och innehålla uppgift om tid och plats för sammanträdet.  
  
Kallelsen ska tillställas varje ledamot och ersättare samt annan förtroendevald som bör 
närvara vid sammanträdet senast fyra dagar före sammanträdesdagen. Kallelse sker 
elektroniskt.    
  
Ordföranden bestämmer i övrigt formen för kallelse och i undantagsfall får kallelse ske på 
annat sätt avseende tid och form.     
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Kallelsen bör åtföljas av föredragningslista. Ordföranden bestämmer i vilken utsträckning  
handlingar som tillhör ett ärende på föredragningslistan ska bifogas kallelsen. Ordföranden 
ska i kallelsen ange om utelämnande av handlingar har skett.   
  
Offentliga sammanträden  
  
12 § Nämnden får besluta om offentliga sammanträden. Offentliga sammanträden får inte 
hållas i ärenden som avser myndighetsutövning eller i vilka det förekommer uppgifter som 
omfattas av sekretess.   
  
Sammanträde på distans  
  
13 § Nämnden får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter närvarande på 
distans. Sådant sammanträde får endast äga rum om ljud- och bildöverföring sker i realtid och 
på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra på lika villkor. Lokal och 
utrustning ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan ta del av sammanträdeshandlingar, bild 
eller ljud.    
  
Ledamot som önskar delta på distans ska senast sju dagar i förväg anmäla detta till nämndens 
sekreterare. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans.    
  
Nämnden får bestämma vad som närmare ska gälla om deltagande på distans.  
  
Närvarorätt   
  
14 § Kommunalråd och styrelsens ordförande har rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden och delta i överläggningarna. Nämnden får därutöver, om särskilda skäl 
föreligger för detta, medge ledamot av styrelsen denna rätt. Den förtroendevalde har i den 
utsträckning nämnden beslutar rätt att få sin mening antecknad i protokollet.  
  
Härutöver får nämnden medge förtroendevald som inte är ledamot eller ersättare i nämnden 
att närvara vid sammanträde med nämnden för att lämna upplysningar. Även anställd i 
kommunen och särskilt sakkunnig kan medges denna rätt. Om nämnden beslutar det, får den 
som kallats delta i överläggningarna.  
  
Nämnden får härutöver bestämma att annan ska ha rätt att närvara vid nämndens 
sammanträden.   
  
Närvarorätt föreligger inte vid nämndens behandling av ärenden som rör myndighetsutövning, 
sekretess eller ärende som på annat sätt bedöms nödvändigt att behandlas internt i nämnden.   
  
Vid öppna sammanträden har allmänheten rätt att närvara under de förutsättningar som anges 
i föregående stycke.    
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Personalföreträdare   
     
15 § Personalföreträdare har rätt att närvara vid nämndens sammanträden i den utsträckning 
som framgår av kommunallagen.  
  
Miljö- och samhällsnämndens ordförande  
  
16 § Det åligger ordföranden att:  
  
1. leda nämndens arbete och sammanträden,   
2. kalla till sammanträde i enlighet med lag och reglemente,   
3. kalla ersättare,    
4. inför sammanträdena se till att ärendena som ska behandlas i nämnden vid behov är 
beredda,   
5. se till att färdigberedda ärenden snarast behandlas i nämnden,   
6. bevaka att nämndens beslut verkställs.   
7. med uppmärksamhet följa frågor av betydelse för nämndens verksamhetsområde och ta 
initiativ i dessa frågor,  
8. främja samverkan mellan nämnden och kommunens övriga nämnder och styrelser, 
regionala och kommunala företag, andra kommuner, landstinget samt andra myndigheter,  
9. representera nämnden vid uppvaktningar hos myndigheter samt vid konferenser och 
sammanträden om inte nämnden i särskilt fall bestämt annat.  
  
Presidium   
  
17 § Nämndens presidium ska bestå av ordförande och vice ordförande. Vice ordförande ska 
biträda ordföranden i uppgiften att planera och leda sammanträdet i den mån ordföranden 
anser att det behövs.  
  
Ersättare för ordföranden och vice ordföranden   
  
18 § Om varken ordföranden eller annan i presidiet kan delta i ett helt sammanträde eller en 
del av ett sammanträde, får nämnden utse en annan ledamot som ersättare för dessa. Tills 
valet förrättats, fullgörs ordförandens uppgifter av den som varit ledamot i nämnden längst 
tid. Om flera ledamöter har lika lång tjänstgöringstid fullgörs ordförandens uppgifter av den 
äldste av dem.  
  
Motsvarande gäller om ordföranden eller annan i presidiet inte kan fullgöra sitt uppdrag under 
en längre tid. Ersättaren ska fullgöra samtliga ordförandens/övriga presidiets uppgifter tills 
dess val har förrättats.   
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Förhinder  
   
19 § En ledamot som är förhindrad att delta i ett sammanträde eller i en del av ett 
sammanträde, ska snarast anmäla detta till sekreteraren. Sekreteraren ska underrätta den 
ersättare som står i tur om att denne ska tjänstgöra.   
  
Ersättares tjänstgöring   
  
20 § Om en ledamot är förhindrad att delta eller att vidare delta i ett sammanträde ska en 
ersättare tjänstgöra i ledamotens ställe. Den ersättare ska kallas in som står i tur att tjänstgöra 
och som inte redan har kallats in.   
  
En ledamot som inställer sig under ett pågående sammanträde har rätt att tjänstgöra även om 
en ersättare trätt i ledamotens ställe.   
  
Ersättarna ska, om dessa inte väljs proportionellt, tjänstgöra enligt den ordning som 
fullmäktige har bestämt. Om ingen ordning är bestämd, kallas ersättarna i den ordning de 
tagits upp i fullmäktiges protokoll från valet.   
  
En ersättare som har börjat tjänstgöra har alltid företräde oberoende av turordningen. Om det 
etablerade majoritetsförhållandet mellan partierna påverkats genom ersättarens tjänstgöring 
får dock en ersättare som inställer sig under pågående sammanträde träda in i stället för en 
ersättare som kommer längre ner i turordningen.   
  
Ersättare som inte tjänstgör har rätt att delta i överläggningarna och få sin mening antecknad 
till protokollet.  
  
Jäv, avbruten tjänstgöring  
  
21 § En ledamot eller en ersättare som avbrutit sin tjänstgöring på grund av jäv i ett ärende får 
tjänstgöra igen sedan ärendet handlagts.  
  
Ledamot som en gång avbrutit tjänstgöringen under ett sammanträde på grund av annat hinder 
än jäv, får åter tjänstgöra om ersättarens inträde har påverkat det etablerade 
majoritetsförhållandet mellan partierna.  En icke tjänstgörande ledamot har rätt att delta i 
överläggningarna och få sin mening antecknad till protokollet.   
  
Yrkanden  
  
22 § När nämnden förklarat överläggningen i ett ärende avslutad, går ordföranden igenom de 
yrkanden som har framställts under överläggningen och kontrollerar att de har uppfattats 
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korrekt. Ordföranden befäster genomgången med ett klubbslag. Därefter får inte något 
yrkande ändras eller läggas till, om inte nämnden enhälligt beslutar att medge det.    
  
Om ordföranden anser att det behövs ska den ledamot som har framställt ett yrkande lämna 
det skriftligt.   
     
Deltagande i beslut  
  
23 § En ledamot som, där detta är möjligt, avser att avstå från att delta i ett beslut, ska anmäla 
detta till ordföranden innan beslut fattas.  
  
En ledamot som inte har gjort en sådan anmälan anses ha deltagit i beslutet, om nämnden 
fattar det med acklamation.   
  
Reservation  
  
24 § Om en ledamot har reserverat sig mot ett beslut och ledamoten vill motivera 
reservationen ska ledamoten göra det skriftligt. Motiveringen ska lämnas till sekreteraren före 
den tidpunkt som har fastställts för justeringen av protokollet. Motsvarande gäller vid 
omedelbar justering.  
  
Initiativrätt  
  
25 § Varje ledamot i nämnden får väcka ärenden i nämnden. I det fall en ledamot väcker ett 
ärende med anledning av dennes initiativrätt så ska detta antecknas i protokollet. Nämnden 
avgör om eller hur ärendet ska behandlas genom majoritetsbeslut.     
  
Justering av protokoll   
  
26 § Protokollet justeras av ordföranden och en ledamot.   
  
Nämnden kan besluta att en paragraf i protokollet ska justeras omedelbart.  Paragrafen ska 
redovisas skriftligt vid sammanträdet och justeras av ordföranden och en ledamot.  
  
Kungörelser och tillkännagivanden av föreskrifter m.m.   
  
27 § Nämnden ansvarar för att beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs 
enligt gällande bestämmelser. Nämnden ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av 
den kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig.  
  
Delgivningsmottagare  
  
28 § Delgivning med nämnden sker med ordföranden, förvaltningschefen, sekreteraren eller 
annan anställd som nämnden beslutar.    
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Undertecknande av handlingar   
  
29 § Skrivelser, avtal och andra handlingar från nämnden ska på nämndens vägnar 
undertecknas av ordföranden och kontrasigneras av förvaltningschefen. Vid förfall för 
ordföranden inträder vice ordföranden och vid förfall för denne den ledamot som nämnden 
utser.   
  
Nämnden får även uppdra åt förtroendevald eller tjänsteman att enligt av nämnden lämnade 
direktiv underteckna handlingar på nämndens vägnar.   
  
Beslut som fattas med stöd av delegation samt skrivelser, avtal och andra handlingar som 
upprättas med anledning därav undertecknas av den som fattat beslutet och, i förekommande 
fall, kontrasigneras av den som utses därtill.   
  
Utskott   
  
30 § Miljö- och samhällsnämnden får inte inrätta utskott.    
 
 

Detta reglemente träder i kraft 2020-06-17 
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Tjänsteskrivelse - Sammanträdestider 2023 för 
Miljö- och samhällsnämnden 

Sammanfattning av ärendet 

Samhällsbyggnad har tagit fram förslag på sammanträdestider 2023 för miljö- och 

samhällsnämnden. Hänsyn har tagits till kommunfullmäktiges och 

kommunstyrelsens sammanträdesdagar samt grundskolans lovveckor. Finans- och 

ledningsutskottet samt fastighets- och utvecklingsutskottets sammanträdestider för 

2023 är ännu inte beslutade. 

I samband med att ny miljö- och samhällsnämnd tillträder mandatperioden 2023-

2026 anordnas även en utbildning för nämndens ledamöter och ersättare som 

föreslås till den 14-15 februari 2023.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Följande sammanträdesdagar fastställs för miljö- och samhällsnämnden 

2023: 

 

9 januari (måndag)  

25 januari (onsdag) 

22 februari (onsdag) 

29 mars (onsdag) 

3 maj (onsdag) 

31 maj (onsdag) 

21 juni (onsdag) 

30 augusti (onsdag) 

27 september (onsdag) 

25 oktober (onsdag) 

13 december (onsdag) 

Samtliga sammanträden startar kl. 08.30.   

2. Utbildningsdagar för miljö- och samhällsnämnden fastställs till tisdag 14 

februari 2023 (från lunch) till och med onsdag 15 februari 2023 

(eftermiddag).  



 
 

Handläggare 

Caroline Frankow Versvåg 

Nämndsekreterare 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 
Sida 

2(2) 

Datum 

2022-09-22 
Diarienummer 

MSN 00181-2022 

  

 

 

Underlag för beslut 

 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-09-22 

Beslutet skickas till  

 Ledamöter och ersättare i miljö- och samhällsnämnden  

 Samhällsbyggnad  

 Kommunstyrelsen  

 Område Kommunikation (för publicering på hemsidan) 

 

Underskrifter 

Kjell Svanberg 

Förvaltningschef   

 



 
 

Handläggare 

Caroline Frankow Versvåg 

Nämndsekreterare 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 
Sida 

1(4) 

Datum 

2022-10-11 
Diarienummer 

MSN 00227-2022 

  

 

 

Tjänsteskrivelse - Informationshanteringsplan för 
Miljö- och samhällsnämnden  

Sammanfattning av ärendet 

Av Riktlinje för hantering av arkiv i Östersunds kommun, beslutad av kommun-

fullmäktige 2022-04-28 § 97, följer att varje myndighet inom kommunen ska 

upprätta en informationshanteringsplan som beskriver myndighetens allmänna 

handlingar och hur dessa hanteras. Informationshanteringsplanen ska bygga på 

verksamhetsprocesser, så kallad verksamhetsbaserad arkivredovisning. 

Kommunledningsförvaltningen har tagit fram en kommunövergripande mall för 

informationshanteringsplan som följer en struktur enligt KLASSA-modellen.  

Utifrån ovanstående, och att Miljö- och samhällsnämndens dokumenthanteringsplan 

inte reviderats på flera år, finns ett behov att uppdatera nuvarande 

dokumenthanteringsplan till en informationshanteringsplan. Samhällsbyggnad har 

tagit fram ett förslag till informationshanteringsplan och föreslår att denna antas av 

nämnden. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Förslag till informationshanteringsplan för Miljö- och samhällsnämnden antas. 

Underlag för beslut 

 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-11 

 Förslag till informationshanteringsplan för Miljö- och samhällsnämnden, 

2022-10-11 

Beslutet skickas till  

 Samhällsbyggnad 

 Kommunarkivet  



 
 

Handläggare 

Caroline Frankow Versvåg 

Nämndsekreterare 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 
Sida 

2(4) 

Datum 

2022-10-11 
Diarienummer 

MSN 00227-2022 

  

 

 

Bakgrund 

Varför informationshanteringsplan  

Handlingar som förekommer hos kommuner (allmänna handlingar) är deras arkiv. 

Handlingar bevaras som en del av vårt nationella kulturarv och för att tillgodose 

rätten till insyn, förvaltningens behov av information samt forskningens behov av 

källmaterial. Varje myndighet inom kommunen ansvarar för vården av sitt arkiv 

oavsett medium. Informationshanteringsplanen, nuvarande dokumenthanterings-

planen, är ett verktyg som hjälper myndigheten att leva upp till arkiv- och 

offentlighetslagstiftningens krav när det gäller hanteringen av allmänna handlingar 

och arkiv.  

Av Riktlinje för hantering av arkiv i Östersunds kommun, beslutad av KF 2022-04-

28 § 97, följer att varje myndighet inom kommunen ska upprätta en 

informationshanteringsplan som beskriver myndighetens allmänna handlingar, 

oavsett medium, och hur dessa hanteras. Informationshanteringsplanen ska bygga 

på verksamhetsprocesser, så kallad verksamhetsbaserad arkivredovisning. De 

kommunövergripande processerna ledning och verksamhetsstöd är gemensamma 

för hela kommunen.  

Informationshanteringsplanens uppbyggnad, innehåll  

Informationshanteringsplanen är processbaserad, vilket innebär att handlingarna 

redovisas i en struktur som utgår från verksamhetens processer enligt KLASSA. 

Informationshanteringsplanen är vidare teknikneutral, vilket innebär att den 

fokuserar på handlingen som bärare av information. Planen är en del av 

myndighetens informationsredovisning och gäller för de handlingar som miljö- och 

samhällsnämnden ansvarar för. Den ska inte bara användas vid arkivering, utan 

även för den dagliga hanteringen av allmänna handlingar och ska alltid redovisa ett 

nuläge. Det är bara de handlingstyper som förekommer idag och de format, 

gallringsbeslut m.m. som är aktuella som ska redovisas. I informations-

hanteringsplanen beskrivs i detalj de olika handlingstyperna och hur de ska 

hanteras. I planen dokumenteras hanteringsanvisningar och beslut om gallring.  

När det gäller handlingstyper kopplat till nämndsprocessen, och andra 

kommunövergripande processer som är gemensamma för hela kommunen, så 

avvaktas beslut om antagande i KS och KF av ”Informationshanteringsplan för KF-, 

KS- och nämndsprocessen” innan dessa processer förs in i nämndens 

informationshanteringsplan.  

Strukturen för informationshanteringsplanen följer den mall som tagits fram av 

kommunledningsförvaltningen. Samråd har skett med kommunarkivet.  

Förändringar från nuvarande dokumenthanteringsplan  

Utöver den förändring i struktur som informationshanteringsplanen innebär från 

dokumenthanteringsplanen, dvs. att handlingarna nu redovisas med utgångspunkt 

från verksamhetens beslutade processer, har nedanstående förändringar gjorts. 
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Övergripande förändringar 

Leveransfristen till kommunarkivet (för handlingar som ska bevaras) har ändrats 

från 5 år till 2 år, för att följa samma struktur som övriga nämnder.  

Fler kolumner har lagts till; bl.a. kolumnerna sekretess, personuppgift samt 

skyddsnivå. Vad gäller skyddsnivå så är arbetet med säkerhetsklassning av 

information inte klart ännu inom förvaltningen, varför den kolumnen lämnas tom 

tills vidare. När det gäller handlingar som enbart finns digitalt, och som ska 

bevaras, så anges Kommunarkivet som slutförvaring. Dock så avvaktas införandet 

av det kommungemensamma e-arkivet innan överföring av digitala handlingar kan 

ske, varför handlingarna tillsvidare mellanförvaras i system hos miljö- och 

samhällsnämnden.  

Plan och bygg 

När det gäller planärenden så har det sedan tidigare inte funnits någon fastställd 

dokumenthanteringsplan, varför handlingar kopplat till den delen i 

informationsplanen är helt ny. De föreslagna bevarande-/gallringreglerna följer 

arkivlagen samt SKR:s och Riksarkivets gallringsråd rörande kommunens uppgifter 

inom plan- och byggväsendet. Avstämning har även gjorts med kommunarkivet.  

Vad gäller byggärenden så har några handlingar tagits bort respektive tillkommit 

utifrån nuläge. IIPAX AGS har lagts till som system för mellanförvaring, där 

handlingar som ska bevaras mellanlagras digitalt innan de skickas för 

slutarkivering. Vidare har förändringar/uppdateringar gjorts vad gäller hur och var 

olika handlingar förvaras och hanteras (vilket verksamhetssystem etc.) utifrån 

nuläge.  

Miljö och hälsa 

Förändringar/uppdateringar har gjorts vad gäller hur och var olika handlingar 

förvaras och hanteras (vilket verksamhetssystem etc.) utifrån nuläge. Vissa 

handlingar som enligt nuvarande dokumenthanteringsplan kan gallras, har ändrats 

till att de ska bevaras (bl.a. utifrån att gallring tar tid i anspråk samt att den digitala 

hanteringen inte leder till platsbrist på samma sätt som tidigare när det gäller 

förvaring av handlingar). IIPAX AGS har lagts till som system för mellanförvaring, 

där handlingar som ska bevaras mellanlagras digitalt innan de skickas för 

slutarkivering. Några handlingar, som är inaktuella, har tagits bort. Flertalet 

handlingar som i nuvarande dokumenthanteringsplan är uppdelade på olika rader 

har slagits ihop, utifrån att de ska hanteras på samma sätt och finns under samma 

process (det gäller exempelvis ansökan/anmälan, beslut, förlägganden etc. i olika 

typer av miljöärenden). Några handlingar som är gemensamma för flera processer 

har också samlats under processen ”Gemensamt miljö- och hälsoskyddsarbete”.  

När det gäller handlingar inom Hållbarhetsgruppen så har det sedan tidigare inte 

funnits någon fastställd dokumenthanteringsplan, varför handlingar kopplat till den 

delen tillkommit. Det rör sig om handlingar kopplat till bl.a. miljörevisioner, 

anordnande av olika arrangemang för kommuninvånare m.m.  
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Kart och lantmäteri  

När det gäller ärenden inom kart, mät och geodata så har det sedan tidigare inte 

funnits någon fastställd dokumenthanteringsplan, varför handlingar kopplat till den 

delen i informationsplanen är helt ny. De föreslagna bevarande-/gallringreglerna 

följer arkivlagen samt SKR:s och Riksarkivets gallringsråd rörande kartor och 

ritningar samt kommunens uppgifter inom plan- och byggväsendet. Avstämning har 

även gjorts med kommunarkivet.  

Vad gäller handlingar inom Kommunala lantmäterimyndigheten så har några, 

inaktuella, handlingar tagits bort respektive några handlingar tillkommit utifrån 

nuläge. Vidare har några förändringar/uppdateringar gjorts vad gäller hur och var 

olika handlingar förvaras/hanteras (vilket verksamhetssystem etc.) utifrån nuläge 

och att digitalisering skett vad gäller vissa handlingar och därmed hur de förvaras. 

Underskrifter 

Kjell Svanberg 

Förvaltningschef  
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Informationshanteringsplan för Miljö- och 
samhällsnämnden  

Inledning  
Handlingar som förekommer hos kommuner (allmänna handlingar) är deras arkiv. Handlingar 
bevaras som en del av vårt nationella kulturarv och för att tillgodose rätten till insyn, 
förvaltningens behov av information samt forskningens behov av källmaterial.  

Informationshanteringsplanen, tidigare dokumenthanteringsplanen, är ett verktyg som hjälper 
myndigheten att leva upp till arkiv- och offentlighetslagstiftningens krav när det gäller 
hanteringen av allmänna handlingar och arkiv. Informationshanteringsplanen gäller för de 
handlingar som Miljö- och samhällsnämnden ansvarar för. Informationshanteringsplanen är 
teknikneutral, vilket innebär att den fokuserar på handlingen som bärare av information. 

Varför informationshanteringsplan?  
För att informationshanteringen och arkivvården ska fungera så smidigt som möjligt är det 
viktigt att ha en aktuell och ändamålsenlig informationshanteringsplan. 

Det är viktigt att planera informationshanteringen så att det går att hitta och läsa informationen 
under hela den tid som den ska bevaras. Viss information ska bevaras för all framtid, och det 
kräver särskilt omsorgsfull planering. Genom att upprätta en informationshanteringsplan får 
man kontroll och överblick över en myndighets allmänna handlingar. Detta är ett viktigt 
komplement till myndighetens arkivbeskrivning. Informationshanteringsplanen fungerar även 
som systematisk förteckning av de arkiv som förvaras ute i verksamheten. 

I Informationshanteringsplanerna beskrivs i detalj de olika handlingstyperna och hur de ska 
hanteras. I planen dokumenteras hanteringsanvisningar och beslut om gallring. Beslut om 
gallring är en förutsättning för att du ska få gallra (förstöra) allmänna handlingar. 

Planen ska beslutas av nämnd eller styrelse efter samråd med kommunarkivet. Detta gäller även 
vid revidering av planen. Planen måste följa arkivlagen och andra lagar som sätter ramar för hur 
allmänna handlingar ska hanteras.  

Vad är en informationshanteringsplan  
Informationshanteringsplanen är en del av myndighetens informationsredovisning. Den ska inte 
bara användas vid arkivering, utan även för den dagliga hanteringen av allmänna handlingar och 
ska alltid redovisa ett nuläge. Det är bara de handlingstyper som förekommer idag och de 
format, gallringsbeslut med mera som är aktuella som ska redovisas. Planen ska inte innehålla 
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inaktuella handlingstyper som inte längre produceras, inaktuella format eller gallringsfrister som 
omprövats. 

Informationshanteringsplanen är ett register över alla allmänna handlingar som förekommer i 
verksamheten så väl analoga som digitala. Nyttan med planen är att medarbetarna lätt ska kunna 
hitta ”sina” handlingar och hur de ska hanteras. Planen beskriver var handlingar förekommer 
och styr hur myndighetens allmänna handlingar hanteras. 

Informationshanteringsplanen är ett levande styrdokument som ska användas och uppdateras när 
förändringar sker i organisationen, när man byter verksamhetssystem eller då nya handlingar 
tillkommer, försvinner eller byter namn. 

Informationshanteringsplanens upplägg  
Informationshanteringsplanen är processbaserad. Det innebär att handlingarna redovisas i en 
struktur som utgår från verksamhetens/kommunens processer, enligt Klassa-modellen. 
Kommunens verksamhet har delats in i tre olika verksamhetstyper, Lednings-, Stöd-, och 
Kärnverksamhet. Inom varje verksamhetstyp finns olika verksamhetsområden. Under varje 
verksamhetsområde finns processgrupper och under denna återfinns huvudprocesserna.  

Definitioner  
Handlingstyp: Beskrivning av handlingstyp. En handlingstyp kan vara ett dokument, en uppgift 
i en databas, etc. I vissa fall ska flera handlingstyper hanteras på samma sätt och då redovisas de 
som ett sammanhållet handlingsslag.  
Diarieföring: Om handlingstypen ska diarieföras i ett diarieförings-/ärendehanteringssystem.  
Arkivläggning: Anger hur handlingarna sorteras, ex. kronologiskt, efter 
fastighetsbeteckning, diarieplan etc.  
Bevaras/gallras: Anger om informationen ska bevaras för all framtid eller gallras 
efter en fastställd tidpunkt (se mer information nedan).  
Hantering/förvaring: Anger på vilken plats eller i vilket verksamhetssystem 
handlingen förvaras fram till arkivering. T ex pärm, närarkiv, verksamhetssystem. 
Mellanförvaring: Anger plats för ev. mellanförvaring innan handlingen ska gallras 
eller skickas till slutarkiv, ex. närarkiv.  
Slutförvaring: Anger plats för handlingens slutförvaring (gäller handlingar som 
ska bevaras), ex. Kommunarkivet.  
Sekretess: Anger om handlingstypen innehåller uppgifter som inte kan lämnas ut 
på grund av sekretess. Observera att en sekretessprövning alltid ska göras vid varje 
tillfälle en handling/uppgift begärs ut, oavsett vad som står angivet i 
informationshanteringsplanen.   
Personuppgifter: Anger om det förekommer personuppgifter (enligt GDPR) i 
handlingen.  
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Skyddsnivå: Anger vilken skyddsnivå informationen har. Observera att 
säkerhetsklassning av processerna/handlingstyperna inte har genomförts än, varför 
kolumnen tillsvidare är tom.  
Leveransfrist till kommunarkivet: Visar när informationen/handlingstypen ska 
överlämnas till slutarkivet – endast bevarandeinformation. Gallringsbara 
handlingar/information överlämnas inte till slutarkiv.  
Informationsansvarig: Vilken roll/funktion som är ansvarig för hanteringen av en 
viss informationstyp.  
Anmärkning: Här anges viktiga kommentarer gällande informationen, som inte 
passar in i någon av de andra kolumnerna. 

Bevara/gallra information 
När det står att en handling ska ”bevaras” betyder det att den ska finnas kvar för alltid, och det 
är endast dessa handlingar som ska levereras till kommunarkivet. Gallring innebär att man 
förstör handlingar som inte ska bevaras för framtiden.  

I planen under rubriken Bevaras/gallras står det antingen: 

Bevaras Informationen/handlingen ska skickas till 
kommunarkivet. Leveransfristen anges i kolumnen 
Leveransfrist till kommunarkivet. Om leveransfristen 
exempelvis är 2 år så ska information/handling som är 
färdigställd år 2024 skickas år 2027.  

En gallringsfrist, 
exempelvis 2 år, 5 år, 
10 år 
 

Om det står exempelvis 5 år så innebär det att 
information/handling som är färdigställd år 2024 ska 
gallras år 2030. Gallringsfristen kan exempelvis vara 2 
år, 5 år, 10 år. 

Vid inaktualitet 
 

Informationen/handlingen får gallras när den inte 
längre behövs för arbetet. Mer information om när 
detta är står i kolumnen Anmärkning. 

Överlämna handlingar till Kommunarkivet 
För handlingar som ska bevaras ska kommunarkivets tillämpningsanvisning följas. 

Alla handlingar som lämnas till arkivet blir allmänna handlingar i enlighet med arkivlagen. Det 
innebär att om akten inte rensats på minneslappar och annat som borde ha rensats innan leverans 
till kommunarkivet, blir också dessa handlingar allmänna.  

Även andra typer av fysiska format kan arkiveras. Kommunarkivet innehåller inga elektroniska 
handlingar varför sådana måste skrivas ut för bevarande. Leverans ska ske en gång per år (i 
maj), eller om man har en annan överenskommelse med kommunarkivet. Tid för leverans ska 
avtalas med arkivet i förväg. När handlingarna överlämnats till kommunarkivet för slutlig 
arkivering övergår också det fulla ansvaret för akterna till dem. Det innebär bl a att det är de 
som sekretessprövar begäran om utlämnande av de arkiverade handlingarna. 
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Rensning  
Innan slutlig arkivering ska ärendena också rensas på gem, häftklamrar, post it-lappar, 
minnesanteckningar och ofärdiga arbetsmaterial. Ärendena ska också rensas på eventuella 
handlingar som hör till helt andra ärenden. Även diarieförda handlingar som ska bevaras får 
rensas inbördes, t.ex. genom att avlägsna bilagd standardinformation. Några exempel är 
besvärshänvisning som följer med domstolsbeslut eller instruktioner av olika slag som saknar 
relevans när ärendet är avslutat. Den som ansvarar för dokumentationen är också ansvarig för att 
rensning sker. Det är den ansvarige som har bäst kännedom om handlingarnas betydelse för 
förståelsen av ett ärende, och ska därför se till att sådant som inte ska arkiveras tas bort bland 
dokumenten som ska bevaras. 

Gallring  
Ibland ska hela ärenden gallras, t.ex. om de aldrig borde ha registrerats eller om ärendet saknar 
handlingar. För att få gallra/förstöra en handling krävs ett beslut från ansvarig arkivmyndighet. I 
Östersunds kommun är Kommunstyrelsen arkivmyndighet. I det av Kommunfullmäktige 
fastställda Riktlinje för arkiv fastställs att varje nämnd/styrelse utgör en egen myndighet och 
därmed ansvarar för det egna arkivet. Varje nämnd/styrelse ska upprätta en 
informationshanteringsplan där det framgår hur allmänna handlingar ska hanteras.  

Det är i informationshanteringsplanen nämnden förtydligar vilka allmänna handlingar som ska 
bevaras och vilka som ska gallras. Om en typ av handling inte finns med i 
informationshanteringsplanen betyder det att den inte får gallras, utan ska bevaras, om inte 
nämnden beslutar om gallring i något enskilt fall. Nämndsekreterare har delegation att fatta 
sådana beslut. Kontakta arkivredogörare så att informationshanteringsplanen kan kompletteras 
med eventuella handlingar som inte finns med i planen.  

Handlingar som är av ringa/tillfällig betydelse, eller av rutinmässig karaktär, kan gallras vid 
inaktualitet. Det kan vara exempelvis reklam, inbjudningar, massutskick, handlingar som har 
kommit in för kännedom, kopior, dubbletter eller enklare förfrågningar som bevaras utan 
handläggning. 

 

Mer information om arkiv- och informationshantering och leverans till kommunarkivet hittar du 
på insidan under stodiarbetet/blankettermallarochmanualer/arkivering. 

 



klassificering Verksamhetsso
mråde

3.01 Fysisk planering 
och 
byggnadsväsen

klassificering Processgrupp
3.01.2 Fysisk planering Huvudprocess Handlingstyp Diarieföring Arkivläggning Bevaras/g

allras
Hantering
/förvaring

Mellanförv
aring

Slutförvaring  
(digitala 
handlingar till 
kommunarkiv 
när e-arkiv är i 
drift) 

Sekretess Personuppgift
er

Skyddsnivå Leveransfrist till 
kommunarkivet

Informationsansvarig Anmärkning

3.01.2.0 Leda - Styra - 
Organisera 

Handläggarstöd Nej Gallras vid 
inaktualite
t 

Canea Nej Nej Respektive chef som 
beslutat om 
styrdokumentet 

Ex. instruktioner, checklistor, 
lathundar, mallar. Versionshanteras 
i Canea 

3.01.2.1

3.01.2.2

3.01.2.3

Hantera 
översiktsplaner

Hantera detaljplaner

Hantera 
områdesbestämmels
er

Ansökan Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Ansökan om planbesked m.m.

Beslut Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR  ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Nämnds- och delegationsbeslut.    
Nämndsbeslut samt underlag för 
beslut diareförs även digitalt i 
Ciceron                      

Tjänsteskrivelser Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Diarieförs även digitalt i Ciceron 

Överprövning - 
besvärsskrivelse

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Överprövning - yttrande Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Överprövning - beslut 
från överprövande 
myndighet

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Rättidsprövning Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Protokoll Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Bebyggelseinventeringar
, dokumentation av

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Fastighetsförteckning/m
arkägarförteckning 

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare



Genomförandebeskrivni
ng 

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Granskningsutlåtande Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Granskningsyttrande Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Grundkarta Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Laga kraftbevis Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Diarieförs även i Ciceron 

Meddelande om 
antagandeprövning 

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Meddelande om 
antagande 

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Miljökonsekvensbeskriv
ning 

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Undersökning behov av 
strategisk 
mijöbedömning 

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Områdesbestämmelser Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Planavtal Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Planbesked Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Planbeskrivning Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Plankarta Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Planprogram, Program Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Samrådsredogörelse Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Samrådsyttrande Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Samrådsbrev Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej 2 år Respektive handläggare

Underlagsmaterial/arbet
smaterial 

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras/g
allras vid 
inaktualite
t 

ByggR/L: ByggR ByggR Nej Ja Respektive handläggare Ex. skisser, korrespondens, 
mötesanteckningar, foton. Bevaras 
om det anses relevant för 
planbeslutet. Det som inte ska 
bevaras förvaras i mapp på L: under 
planprocessen och kan gallras efter 
laga kraft/när ärendet avslutats. 

Översiktsplan Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Foton Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Utredningar Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR Utrednings
datasen

Utredningsdatab
asen

Kan 
förekomma

Kan 
förekomma

Respektive handläggare Bevaras tillsvidare i 
Utredingsdatabasen (GIS)

Markanvisningsavtal Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare



Exploateringssavtal Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Avrop utredningar Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Inkomna anbud/offerter 
utredningar

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Anbud sekretess till dess 
tilldelningsbeslut 

Beställning utredning Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Förnyad 
konkurrensutsättning, 
rapport

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Direktupphandling, 
anbudsförfrågan

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Direktupphandling, 
rapport

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Utskicksunderlag, 
annonser

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Administrativa 
handlingar

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras vid 
inaktualite
t, tidigast 
efter 2 år 

ByggR ByggR Nej Ja Respektive handläggare Ex. kallelser, affischer 

Avbrutna planer Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR ByggR Nej Ja Respektive handläggare Bevaras om bedöms ha 
kulturhistoriskt värde 

Inventeringar, 
dokumentation av 

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR ByggR Nej Ja Respektive handläggare Bedömning görs om de därefter är 
aktuella. Bevaras om bedöms ha 
historiskt värde 

Översiktskartan Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR ByggR Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare

Mötesanteckningar Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR ByggR Nej Ja Respektive handläggare

Plankostnader Nej Gallras 
efter 10 år

Mapp på 
L:

Nej Ja Respektive handläggare

Återkallanden av plan Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras vid 
inaktualite
t 

ByggR ByggR Nej Ja Respektive handläggare Ex. en skrivelse om återkallande. 
Bevaras om bedöms ha 
kulturhistoriskt värde 



klassificering Verksamhetssom
råde

3.01 Fysisk planering 
och 
byggnadsväsen

klassificering Processgrupp

3.01.5 Lov och tillsyn 
enligt PBL

Huvudprocess Handlingstyp Diarieföring Arkivläggning Bevaras/g
allras

Hantering/f
örvaring

Mellanförv
aring

Slutförvaring 
(digitala 
handlingar till 
kommunarkiv när 
e-arkiv är i drift) 

Sekretess Personup
pgifter

Skyddsnivå Leveransfrist till 
kommunarkivet

Informationsansvarig Anmärkning

3.01.5.0 Leda - Styra - 
Organisera 

Handläggarstöd Nej Gallras vid 
inaktualite
t

Canea Nej Nej Respektive chef som 
beslutat om 
styrdokumentet 

Ex. instruktioner, checklistor, 
lathundar, mallar. Versionshanteras i 
Canea 

3.01.5.1

3.01.5.2

3.01.5.3

Hantera lovärenden 
enligt PBL
Hantera 
förhandsbesked
Hantera 
anmälningsärenden

Ansökan, Anmälan Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Ansökan om lov, rivningslov, skyltlov, 
marklov, ändring i lov, anmälan, 
rivninganmälan, förhandsbesked, 
strandskyddsdispens

Beslut Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Nämnds- och delegationsbeslut.                            
Nämndsbeslut samt underlag för 
beslut registreras även digitalt i 
Ciceron. Lov som ej påbörjats inom 
två år gallras.  

Tjänsteskrivelser Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Även i Ciceron (digitalt)

Överprövning - 
besvärsskrivelse

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Överprövning - yttrande Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Överprövning - beslut 
från överprövande 
myndighet

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 



Rättidsprövning Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Kontrollplan, signerad Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Osignerad kontrollplan gallras

Protokoll (tekniskt 
samråd, 
arbetsplatsbesök, 
slutsamråd)

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Teknisk beskrivning Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Utlåtande Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Från sakkunnig ex kontrollansvarig, 
tillgänglighet etc.

Relationsritningar Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Handlingar som ersätts av 
relationshandlingar

Utstakningsbevis Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Situationsplan/VA-
situationsplan

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Nybyggnadskarta Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Gäller även förenklad 
nybyggnadskarta

Huvudritningar (plan, 
fasad, sektion)

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Konstruktionshandling Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Rör- och 
ventilationsritningar

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Delgivningskvitto/ 
mottagningsbevis

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Sparas vid avslag/erinran. Gallrad 
efter 2 år vid bifall. Ta samlingskopia 
på 1 A4 om flera än 2 DK, spara då 
kopia och släng DK

Ärendeblad analoga 
ärenden

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare Sätts som försättsblad för 
korttidsarkiverade handlingar

Anmälan KA Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare Vid egen blankett

Uppmätningsritningar Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare 

Ersatta handlingar Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 
år/Gallras 
när 
ärendet 
avslutas

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare Handläggare avgör vad som ev ska 
sparas i korttidsarkiv - kan behövas vid 
ev skiljaktigheter

Annons Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare 



Foton Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare Sparas om de tillför ärendet 
sakuppgift

Korrespondens Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare Korrespondens av vikt bevaras, resten 
(begäran om komplettering, 
skrivelser) gallras vid slutbesked. Vid 
digital hantering korttidsarkiveras allt 
som inte ska bevaras

Utredningar Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR Utrednings
datasen

Utredningsdatabas
en

Nej Kan 
förekomm
a

Respektive handläggare Ex. bullerutredning, geohydrologisk, 
parkering. Handlingar av vikt vid 
framtida projektering/ 
handläggning/etc ska sparas ned i den 
kommunala Utredningsdatabasen 
(GIS)

Sotarprotokoll Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare 

Beräknad 
energianvändning/U-
värden/ Primärenergital

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare 

Information Eldstad 
(protokoll)

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Ärendespecifik handling som skickas 
med startbesked för eldstad.

Inkommande 
intyg/protokoll

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare Ventilation, radon, våtrum, energi, 
hiss osv.

Yttrande arbetstagare Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare Vid ny eller ombyggad av 
arbetslokaler

Bevis 
färdigställandeskydd

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare 

Ritningsförteckning Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Brandskyddsdokumenta
tion

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Relation på brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras ByggR Nej Ja Respektive handläggare Gallras när 
brandskyddsdokumentation kommer 
in

Översiktskartan Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras ByggR Nej Ja Respektive handläggare Gallras när ärendet arkiveras



Mark-
/sakägarförteckning

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras i 
ByggR

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare Utdrag ur FIR/KID med servitut etc. 
Vid digitalisering kopplas berörda 
sakägare i ByggR som intressenter. 
Intressenter gallras vid begäran med 
anledning av GDPR

Geoteknisk 
undersökning

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras Utredningsd
atabasen

IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Handlingen lämnas till ansvarig 
mättekniker

OVK-protokoll Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras OVK-register IIPAX AGS 
(bevaras)

ByggR Nej Ja Respektive handläggare Handlingen lämnas till ansvarig för 
OVK-registret, sparas till dess nytt 
OVK kommer in för byggnad

Fullmakt Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare 

Granskningsyttranden Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare Handläggarens yttrande till byggherre. 
Om det har avgörande betydelse för 
beslutet ska det bevaras i IIPAX AGS

Granneyttranden - svar 
från sakägare

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare Om det har avgörande betydelse för 
beslutet ska det bevaras i IIPAX AGS

Remissvar (sakkunniga) Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare Om det har avgörande betydelse för 
beslutet ska det bevaras i IIPAX AGS.

Grannehörande/ Remiss 
utskick

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras ByggR Nej Ja Respektive handläggare Utskickat material. Gallras när ärendet 
arkiveras

Inkommande remisser Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare När beslut kommit från 
remissinstansen och avslutats i ByggR

Yttrande på 
inkommande remisser

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare Alkoholremisser och brandfarlig vara.

Kallelse till samråd Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras ByggR Nej Ja Respektive handläggare Gallras när ärendet arkiveras

Miljöinventering Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR Utrednings
datasen

Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja 2 år Respektive handläggare 

Avskrivna ärenden Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare Hela ärendet med kopia av 
nämndprotokoll (gallra dubbletter vid 
överlämnande till nämndsekreterare). 
Gäller ej tillsynsärenden

Tidsbegränsade lov Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Gallras enligt vanligt bygglov

Ej utförda lov Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v

Nej Ja Respektive handläggare Hela ärendet



Handlingar över 
bankvalv, vapenkasuner, 
domstolsbyggnader, 
vattenreservoarer, 
arrestlokaler, etc

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras IIPAX AGS - 
Sekretesskla
ssat

IIPAX AGS - 
Sekretesskl
assat

Kommunarkivet Ja Ja 2 år Respektive handläggare Offentlighets- och sekretesslagen 18 
kap 8 § m.fl.

3.01.5.4 Hantera 
strandsskyddsdispen
s enligt MB

Strandskyddsdispens Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Hela ärendet inkl. 
tomtplatsavgränsning

3.01.5.5 Hantera 
tillsynsärenden 

Beslut om föreläggande, 
sanktionsavgift eller 
avskrivet ärende

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Nämnds- och delegationsbeslut.                            
Nämndsbeslut samt underlag för 
beslut diarieförs även digitalt i Ciceron

Handlingar som initierat 
PI-ärendet

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Anmälan

Inventering och 
dokumentation av 
platsen

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Tillsynsprotokoll, inventering, 
fotografier

Fastighetsägarens 
förklaring

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Förklaring till varför man t ex byggt 
utan bygglov, inte följt lovet mm.

Tjänsteskrivelse Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Diarieförs även digitalt i Ciceron

Beräkningar av ytor Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Ärendeblad analoga 
ärenden

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Ärendeblad digitala 
ärenden

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Delgivningskvitto/motta
g-ningsbevis från 
klagoberättigad

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Övrig kommunikation Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Bevaras ByggR IIPAX AGS 
(bevaras)

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Ingripandebesked Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v/ByggR

Nej Ja Respektive handläggare 

Beslut om 
användningförbud

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v/ByggR

Nej Ja Respektive handläggare 

Beslut om upphävande 
användningförbud

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v/ByggR

Nej Ja Respektive handläggare 



Besiktningsprotokoll 
från kontrollorgan

Ja, ByggR Fastighetsbeteckning Gallras 
efter 10 år

ByggR Korttidsarki
v/ByggR

Nej Ja Respektive handläggare När ärendet har avslutats och tvist ej 
pågår



klassificering Verksamhetsso
mråde

3.01 Fysisk planering 
och 
byggnadsväsen

klassificering Processgrupp

3.01.4 Lantmäteri och 
kartarbete 

Huvudprocess Handlingstyp Diarieföring Arkivläggning Bevaras/g
allras

Hantering/förvar
ing

Mellan-
förvaring

Slutförvaring Sekretess Personup
pgifter

Skyddsnivå Leveransfrist till 
kommunarkivet

Informationsansvarig Anmärkning

3.01.4.0 Leda - Styra - 
Organisera

Handläggarstöd Nej Gallras vid 
inaktualit
et

Canea Nej Nej Respektive chef som 
beslutat om 
styrdokumentet

Ex. instruktioner, checklistor, 
lathundar, mallar. Versionshanteras i 
Canea 

3.01.4.1 Hantera namn och 
adressättning 

Beslut om väg- och 
platsnamn

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron. Underlag 
för beslut 
förvaras digitalt 
på L: 
/Sharepoint/KLM
/ Namnärenden

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive 
handläggare/nämndsekret
erare 

 

Beslut om nya 
kvartersnamn

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron - original 
i aktmapp, kopia i 
pärm i närarkiv

Kommunarkivet Nej Ja 5 år Respektive handläggare

3.01.4.2 Hantera 
fastighetsbildning

Diarium över 
inkomna och 
registrerade 
förrättningar samt 
register över 
förrättningsakter 
(Kronologen)

Ja Ärendenummer Bevaras Analogt i 
närarkiv, digitalt 
på L: SB/Kart och 
lantmäteri/ 
KLM/Förrättninga
r

Kommunarkivet Nej Ja När 
verksamheten 
upphör

KLM-chef/Kartingenjör Från och med 2015 finns diariet digitalt. 
Vid eventuell nedläggning av den 
kommunala lantmäterimyndigheten 
levereras handlingarna till 
kommunarkivet.

* Gallring sker efter angivet år efter laga kraft datum och därefter följande årsskifte.
** Trossen är det statliga Lantmäteriets handläggningssystem, handlingar som förvaras där lagras hos Lantmäteriet.
*** Arken är Lantmäteriets digitala arkiv



Inkommen och 
upprättad handling 
som berör 
lantmäteriförrättnin
g

Ja, Trossen Ärendenummer Se 
anmärkni
ng

Hos handläggare 
(analog 
hantering) 
Trossen** (digital 
hantering)

Se anmärkning Nej Ja Se anmärkning Respektive handläggare Handlingarna behandlas enligt 
fastighetsbildningskungörelsen 
(1971:762) som tillåter både analog och 
digital signatur. Hösten 2015 övergick 
hanteringen till digital. Inkommen 
handling som skannas och efter 
kvalitetskontroll vidimeras elektroniskt 
ska gallras efter två år efter det att 
ärendet vunnit laga kraft. Jmf beslut 
från Riksarkivet (RA-MS 2009:11). När 
ärendet är slutfört bildas en 
förrättningsakt av handlingar som ska 
bevaras. Det material som blir kvar i 
Trossen är arbetsmaterial och gallras 
två år efter att ärendet slutförts.

Digital 
förrättningsakt

Ja, Trossen Aktnummer Bevaras Trossen** Nej Ja Arkiveras i 
Arken***

Respektive handläggare Digital arkivering påbörjades hösten 
2015

Akter rörande 
inställda 
förrättningar med 
undantag av akter 
rörande 
förrättningar som 
blivit materiellt 
prövade eller 
innehåller 
utredning, yttrande 
eller annat 
ställningstagande i 
jordpolitisk fråga

Ja, Trossen Kronologiskt 10 år efter 
ärendets 
avslutand
e 

Närarkiv (analog 
hantering) 
Trossen** (digital 
hantering)

Nej Ja Respektive handläggare Följer föreskrift från Riksarkivet RA-
MS 2020:21. Analog hantering 
utmönstras när digital akrivering är i 
full drift.

Aktrester/arbetsma
terial från 
förrättningar

Nej Gallras 
efter 2 år

Hos handläggare 
(analog 
hantering) 
Trossen** och på 
L: SB/KoL/KLM 
(digital hantering)

Nej Ja Respektive handläggare När förrättningsärendet har avgjorts 
eller utslaget vunnit laga kraft och 
erforderliga uppgifter införts i 
fastighetsregistret och under 
förutsättning att handlingen inte 
innehåller upplysning av betydelse i sak 
sorteras dessa till en restakt som 
sparas i närarkivet i 2 år. Se också 
fastighetsbildningskungörelsen 
(1971:762)

Nytt och ändrat Ja, Trossen Ärendenummer Gallras 
efter 2 år

Trossen** Nej Ja Respektive handläggare Kontrollblad för granskning och 
godkännande av förrättningar som 
handläggs i  Lantmäteriets 
handläggningssystem TROSSEN. 



Fastighetsrättsliga 
utredningar 
(analoga)

Nej Kronologiskt Bevaras Pärm i 
närarkiv/Arken 
(efter inskanning)

Kommunarkivet Nej Ja Efter inskanning 
av analoga 
handlingar skickas 
originalen till 
kommunarkivet

Respektive handläggare Arbete pågår att skanna in original för 
införande i Arken. 

Uppdrag, 
exempelvis 
-Värdeintyg 
-
Fastighetsförtecknin
gar 
-Bildande av 
samfällighetsförenin
gar

Nej Kronologiskt Gallras 
efter 2 år

Pärm ("LA-pärm") 
i närarkiv, på L: 
SB/KoL/KLM

Nej Ja Respektive handläggare

Rättelser och 
kompletteringar i 
fastighetsregistret

Nej Kronologiskt/Tra
ktnamn

Bevaras Pärm i närarkiv (2 
st) samt 
införande i 
excellblad på L: 
SB/KoL/KLM - 
Sharepoint

Kommunarkivet Nej Ja Efter inskanning 
av de analoga 
handlingarna 
skickas originalen 
till 
kommunarkivet

KLM-chef/Kartingenjör Aktnumret är 2380K-92/27

Registreringsbeslut Ja Aktnummer Bevaras Hos handläggare 
tills beslut tagits, 
därefter i 
närarkiv. Under 
handläggningen 
förvaras 
handlingarna i 
Trossen. 
Arkiveras sedan 
digitalt i Arken

Kommunarkivet Nej Ja Efter digitalisering 
levereras akten 
till 
kommunarkivet. 
Arkiveras digitalt i 
Lantmäteriets 
Arkensystem

Respektive handläggare T ex större rättelser i 
fastighetsregistret. Hanteras som 
förrättningsakter. Avser rättelser både i 
det skrivna registret och kartan. Analog 
hantering utmönstras när digital 
arkivering är i full drift.

Tillägg till akt i Arken Ja Ärendenummer Se 
anmärkni
ng

Närarkiv Se anmärkning Nej Ja Se anmärkning Respektive handläggare Tilläggsbladet berör akter i 
Lantmäteriets arkiv och ska därför 
skickas till Lantmäteriet. De ser till att 
tilläggsbladet blir skannat och att det 
arkiveras.

Beställning 
registeråtgärder

Nej Kronologiskt Bevaras L: SB/KoL/KLM Kommunarkivet Nej Ja 2 år eller när 
ärendet avslutas

Respektive handläggare

Ärendelista Nej Aktnummer Gallras vid 
inaktuallit
et

Accessdatabasen Nej Ja Respektive handläggare

Statistikrapporter Nej Kronologiskt Gallras 
när 
statistikra
pport från 
Lantmäter
iet 
inkommit

L: SB/KoL/KLM - 
Sharepoint 

Nej Ja Respektive handläggare Avser statistik som skickats till 
Lantmäteriet och som sammanställts 
och sparas där.



Överklagade 
fakturor: 
-Dagbloksblad 
-Beslutsunderlag 
-Korrespondens 
Dom

Nej Kronologiskt Gallras 10 
år efter 
verkställig
het

Pärm i närarkiv Nej Ja Respektive handläggare Skickas ej till kommunarkivet

Debiteringsunderlag 
(Fakturaunderlag)

Nej Kronologiskt Gallras 
efter 10 år

L: SB/KoL/KLM - 
Sharepoint

Nej Ja Respektive handläggare Skickas ej till kommunarkivet

Kronologiskt 
register Planer och 
bestämmelser

Ja Diarienummer/b
estämmelsebete
ckning

Bevaras L: SB/KoL/KLM - 
Sharepoint 

Kommunarkivet Nej Ja När 
verksamheten 
upphör

KLM-chef/Kartingenjör Från och med 2015 finns diariet digitalt 
Vid eventuell nedläggning av 
kommunala lantmäterimyndigheten 
levereras handlingarna till 
kommunarkivet

Kontrollblad, 
planregister

Nej Aktnummer Gallras 2 
år

Pärm hos 
handläggare

Nej Ja Respektive handläggare Kontrollblad för granskning och 
godkännande vid maskregistrering

Detaljplaner 
(analoga)

Ja Aktnummer Bevaras Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja Efter digitalisering 
levereras akten 
med tillhörande 
kartor till 
kommunarkivet

Respektive handläggare Arbetskopior finns hos plan- och 
byggavdelningen. 

Äldre planer 
Stadsplaner, 
Byggplaner, 
Fastighetsplaner, 
Tomtindelningar

Ja Aktnummer Bevaras Se anmärkning Kommunarkivet Nej Ja Se anmärkning KLM-chef/Avdelningschef Akt med tillhörande karta finns 
arkiverat i kommunarkivet. Dessa typer 
av planer görs inte längre. Planerna har 
även skannats och finns lagrade i 
Arken***

Avisering Virtuellt 
Informations 
Centrum (VIC)-natur

Nej Aktnummer Gallras vid 
inaktualit
et (efter 
registrerin
g och 
skanning)

Outlook, se 
anmärkning 

Nej Ja KLM-chef/Kartingenjör Avisering kommer via e-post och 
uppgifter förs in fastighetsregistret 
(text- och kartdel). Handläggningsstöd 
som används för att bilda och förvalta 
skyddande områden.



klassificering Verksamhetsso
mråde

3.01 Fysisk planering 
och 
byggnadsväsen

klassificering Processgrupp

3.01.4 Lantmäteri och 
kartarbete 

Huvudprocess Handlingstyp Diarieföring Arkivläggn
ing

Bevaras/g
allras

Hantering/förvari
ng

Mellan-
förvaring

Slutförvaring Sekretess Personup
pgifter

Skyddsnivå Leveransfr
ist till 
kommuna
rkivet

Informationsansvarig Anmärkning

3.01.4.3 Hantera geodata 

Nybyggnadskarta Se 
anmäkning 

Fastighets
betecknin
g 

Gallras 
efter 5 år

Mapp på L: och 
ByggR

Nej Ja Respektive handläggare Äldre nybyggnadskartor (före 1 
juni 2021) är diarieförda i 
Access och förvaras i analogt 
arkiv, gallras efter 5 år. Bevaras 
och diarieförs även i respektive 
bygglovsärende i ByggR/IIPAX 
AGS av avdelning Plan och 
bygg. 

Förenklad 
nybyggnadskarta 

Se 
anmäkning 

Fastighets
betecknin
g 

Gallras 
efter 5 år

Mapp på L: och 
ByggR 

Nej Ja Respektive handläggare Äldre förenklade 
nybyggnadskartor (före 1 juni 
2021) är diarieförda i Access 
och förvaras i analogt arkiv, 
gallras efter 5 år. Bevaras och 
diarieförs även i respektive 
bygglovsärende i ByggR/IIPAX 
AGS av avdelning Plan och 
bygg. 

Kartutdrag Se 
anmäkning 

Fastighets
betecknin
g 

Gallras 
efter 5 år

Mapp på L: och 
ByggR

Nej Ja Respektive handläggare Äldre kartutdrag (före 1 juni 
2021) är diarieförda i Access 
och sparade digitalt på L:, 
gallras efter 5 år. Bevaras och 
diarieförs även i respektive 
bygglovsärende i ByggR/IIPAX 
AGS av avdelning Plan och 
bygg. 

Grundkartor Ja, Access Diarienum
mer

Bevaras Mapp på L: Kommunarkive
t

Nej Ja 5 år Respektive handläggare 



Utstakningsbevis/lä
geskontroll

Se 
anmäkning 

Fastighets
betecknin
g 

Gallras 
efter 5 år

Mapp på L: och 
ByggR

Nej Ja Respektive handläggare Äldre 
utstakningsbevis/lägeskontrolle
r (före 1 juni 2021) är 
diarieförda i Access och 
sparade digitalt på L:, gallras 
efter 5 år. Bevaras och 
diarieförs även i respektive 
bygglovsärende i ByggR/IIPAX 
AGS av avdelning Plan och 
bygg. 

Primärkartan Nej Bevaras Databas Kommunarkive
t (se 
anmärkning) 

Nej Ja Se 
anmärkni
ng 

Avdelningschef  I dagsläget sker ingen 
slutarkivering hos 
Kommunarkivet.  Diskussion 
med Kommunarkivet behöver 
föras om på vilket sätt och vid 
vilka tillfällen de kan ta emot 
den.  

Kommunkartan 
(tryckt 1:15 000)

Nej Bevaras Närarkiv Kommunarkive
t

Nej Ja Vid 
nytryck

Avdelningschef  2 ex. i tryckt form till slutarkiv 

Flygbilder, ortofoto, 
snedbilder, egen 
regi 

Nej Bevaras L:/lokal disk Kommunarkive
t (se 
anmärkning) 

Nej Ja Se 
anmärkni
ng 

Respektive handläggare I dagsläget sker ingen 
slutarkivering hos 
Kommunarkivet.  Diskussion 
med Kommunarkivet behöver 
föras om på vilket sätt de kan ta 
emot informationen. 

Drönarbilder Nej Gallras vid 
inaktuallite
t

L:/Lokal disk Nej Ja Respektive handläggare 

Äldre analoga kartor Nej Bevaras Närarkiv Kommunarkive
t

Nej Ja 5 år Avdelningschef  

Geodata generellt Nej Gallras vid 
inaktuallite
t

L:/Lokal 
disk/Närarkiv

Nej Ja Respektive handläggare Gallras om ej bedöms ha 
historiskt värde



klassificering Verksamhetsso
mråde

3.02 Miljö- och 
samhällsskydd

klassificering Processgrupp

3.02.2 Miljö- och 
hälsoskydd

Huvudprocess Handlingstyp Diarieföring Arkivläggning Bevaras/gall
ras

Hantering/fö
rvaring

Mellan-
förvaring

Slutförvaring 
(digitala handlingar 
till kommunarkiv 
när e-arkiv är i drift) 

Sekretess Personup
pgifter

Skyddsnivå Leveransfrist till 
kommunarkivet

Informationsansvarig Anmärkning

3.02.2.0 Leda - Styra - 
Organisera 

Handläggarstöd Nej Gallras vid 
inaktualitet

Canea Nej Nej Respektive chef som 
beslutat om 
styrdokumentet

Ex. instruktioner, checklistor, lathundar, 
mallar. Versionshanteras i Canea 

Verksamhetsplaner och 
uppföljning

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Avdelningschef Dokumentation av mål, strategier samt 
utvärderingar av arbetet

Mötesanteckningar från 
avdelningsmöten

Nej Bevaras/gallr
as vid 
inaktualitet

L:/Teams Nej Ja 2 år Avdelningschef Bevaras om de innehåller beslut eller 
information av direkt betydelse för 
verksamheten

Mötesanteckningar och 
korrespondens av 
tillfällig eller uppenbart 
rutinartad karaktär

Nej Vid 
inaktualitet

L:/Teams/Out
look 

Nej Ja Avdelningschef/Respek
tive handläggare 

Under förutsättning att de inte innehåller 
beslut av betydelse för verksamheten

3.02.2.1 Gemensamt miljö- och 
hälsoskydds-arbete 

Avtal Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras/10 
år/2 år

Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år eller efter 
avtalets utgång

Respektive 
handläggare/Nämndsek
reterare  

En grupp av avtal berättar något väsentligt 
om kommunens verksamhet. Det kan t.ex. 
vara hur kommunen samverkat med andra 
kommuner för att lösa en kommunal 
uppgift. Sådana avtal bevaras. 
En annan grupp avtal är det första 
dokumentet i en verifikationskedja. Sådana 
avtal måste bevaras i tio år för att uppfylla 
god redovisningssed. Hit hör interna avtal, 
autogirering inom kommunen.
Den tredje gruppen avtal förlorar sin 
betydelse relativt snabbt efter det att de 
upphört gälla. De bevaras i två år efter 
avtalsperiodens slut, ex. leasingavtal för 
bilar och tjänsteköp 

Statistik - 
verksamhetsspecifik

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Avdelningschef/Respek
tive handläggare 



Framställningar till 
länsstyrelsen om 
överlåtelse av tillsyn och 
länsstyrelsens beslut 
om överlåtelse av tillsyn

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 26 kap 3 § MB och 10 § FTM

Remisser - allmänna 
ärenden ex vis från 
Socialstyrelsen, 
Naturvårdsverket m fl

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras/gallr
as (se 
anmärkning) 

Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Nej 2 år Respektive 
handläggare/Nämndsek
reterare 

Yttranden och tjänsteskrivelser bevaras. 
Utskriven version av remisshandlingen kan 
gallras inför slutarkivering. 
Remisshandlingar i form av böcker förvaras 
på särskild hylla i arkiv. Ej besvarade 
remisser kan gallras inför slutarkivering 

Remisser - 
objektsanknutna

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Remisshandlingarna till slutarkiv 
tillsammans med yttrande och 
tjänsteskrivelse

Inkomna cirkulär och 
meddelanden av tillfällig 
och rutinmässig 
karaktär

Nej Gallras vid 
inaktualietet

Outlook/L: Nej Ja Respektive handläggare SKR cirkulär, rapporter från revisionen för 
kännedom

Enkäter 
egenproducerade - 
sammanställning - 
Allmänna ärenden 

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras/gallr
as (se 
anmärkning) 

Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Av långsiktig betydelse bevaras. Av tillfällig 
betydelse kan gallras vid inaktualitet

Enkäter 
egenproducerade – 
sammanställning - 
Objektsanknutna 
ärenden 

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras/gallr
as (se 
anmärkning) 

Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Av långsiktig betydelse bevaras. Av tillfällig 
betydelse kan gallras vid inaktualitet

Inkomna enkätsvar Nej Gallras vid 
inaktualitet

Mapp på L: Nej Ja Respektive handläggare Gallras om sammanställning finns

Informationsmaterial, 
broschyrer etc. 
(egenproducerat)

Nej Bevaras Pärm/digitalt 
i mapp på L:

Närarkiv Kommunarkivet Nej 2 år Respektive handläggare Ett exemplar av varje 
informationsmaterial, 
broschyr, liknande, 
lämnas till 
Kommunarkivet. 

Anteckningar i ärende Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos  IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Gallras om ej betydelse för ärendet. 

Nämndbeslut med 
register och 
innehållsförteckning

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Nämndsekreterare Inbundna årsvis

Delegationsbeslut Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Avser alla ärendetyper. 

Tjänsteskrivelser Ja, 
Ciceron/Ecos 

Diarienummer/Fa
stighesbeteckning 

Bevaras Ciceron/Ecos Närarkiv/IIPA
X AGS 

Kommunarkivet Nej Ja 2 år/När 
verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Ärenden av allmän karaktär diarieförs i 
Ciceron. Ärenden som är objekstanknutna 
diarieförs även i Ecos 

Delegationslista Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing 

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 



Diarium och register Ja, Ecos Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja 2 år Avdelningschef Även gällande diarieplan 

Delgivningskvitton Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 

Överklaganden Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Originalskrivelsen har skickats till 
överprövande instans, kopia ska finnas i 
akten.

Domar och beslut från 
överprövande instanser

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 

Anmälan, ansökan, 
beslut som inte 
utnyttjats 

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

 Bevaras Ecos  IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Tillståndet kan vara tidsbegränsat

Beslut om avgift i enskilt 
fall

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos  IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare I de fall det rör sig om en fast årlig avgift kan 
besluten gallras 10år efter det att 
förhållandena ändras. Underlag för 
debitering måste finnas tillgängliga i minst 
10 år från räkenskapsårets utgång.

Nämndbeslut om 
avgifter i enskilt fall

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos  IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 

Begäran om 
polishandräckning, råd 
och anvisningar

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos  IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Bl.a. enligt 27 § livsmedelslagen. 

Begäran om 
handräckning

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 26 kap 17 §, 29 kap 1-4 §§ MB, lag om 
betalningsföreläggande och handräckning

Klagomål Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 

Förfrågningar och 
klagomål av rutinartad 
karaktär

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing 

Gallras vid 
inaktualitet 

Ecos Nej Ja Respektive handläggare Gallras omedelbart om det inte föranleder 
någon åtgärd.

Avgivna yttranden Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Yttrande till miljöprövningsdelegation och 
miljödomstol över den s k 
kompletteringsremissen, 22 kap 4 § MB

Yttranden över ansökan till 
   Inspektionsrapporter Ja, Ecos Fastighetsbeteckn

ing
Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 

förekomma
Ja När verksamheten 

upphört + 2 år
Respektive handläggare Kan ha betydelse för framtida utredningar 

om skador på människors hälsa och miljön 



Incidentrapporter Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Ex. kemikalieolyckor tillsyn

Föreläggande/beslut 
från annan myndighet

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Ex. 
Regeringsbeslut om miljöskyddsområde, 7 
kap 19-20 §§ MB

Miljöprövningsdelegations- och 
miljödomstolsbeslut om förbud eller 
upphävda villkor, 24 kap 3 och 5 §§ MB

Övriga tillståndsbeslut från länsstyrelsen 
(transport av avfall, överlåtelse av särskilt 
farliga kemikalier). 

6 § livsmedelslagen och 5 § 
livsmedelsförordningen. Registreras i 
objektet RASSF eller på respektive 
verksamhet

Handlingar, slutrapport 
och protokoll från 
utredningar och projekt

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja 2 år Respektive handläggare Ex. projekt inom Hållbarhetsgruppen m.m. 

Beslut, yttranden mm 
som diarieförts och 
förvaras på annan 
förvaltning i kommunen

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Alkohol- och bygglovremisser samt 
yttranden om dispenser - se process "svara 
för tillsyn enligt miljöbalken" och "ansökan 
anmälan enligt miljöbalken" 

Korrespondens av 
tillfällig betydelse (svar 
direkt)

Nej Gallras vid 
inaktualitet 

Outlook Nej Ja Respektive handläggare Vissa ärenden kopplas till Flexite

Fullmakter, egna och 
inkomna

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos  IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Objektsanknutna ärenden

Åtalshandlingar Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Åtalsanmälan och åklagarens beslut

Miljöpriset Ja, Ciceron Närarkiv Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Hela ärendet, nomineringar etc. 

Ledningens genomgång, 
miljöledningssystemet

Nej Gallras efter 
5 år

Dokumentera
s i Stratsys

Nej Ja Förvaltningschef/Lokalt 
processansvarig miljö 

Miljörevisioner, interna 
rapporter

Nej Gallras efter 
5 år

Mapp på L: 
/Microsoft 
Teams

Nej Ja Lokalt processansvarig 
miljö 



Revisionsprogram för 
interna miljörevisioner 

Nej Gallras efter 
5 år

Dokumentera
s i Stratsys

Nej Ja Lokalt processansvarig 
miljö 

Avvikelser i 
miljöledningssystemet

Nej Gallras efter 
5 år

DF Respons Nej Ja Förvaltningschef/Lokalt 
processansvarig miljö

Anordnande av 
arrangemang för 
kommuninvånare -
Ex. Vintertramparna, 
Earth Hour, Fairtrade 
city

Nej Bevaras Digitalt i 
mapp på 
L:/Microsoft 
Teams 

Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Beslut om anordnande, 
inbjudningar/annonser, deltagarlistor, 
dokumentation.  
Evenemang av större betydelse bevaras, 
övriga gallras 
vid inaktualitet (när aktiviteten är 
genomförd och 
slutredovisad)

3.02.2.2 Svara för 
miljöövervakning 

Beslut om samordnad 
kontroll, t ex vatten- 
eller luftvård

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive 
handläggare/Nämndsek
reterare 

Mätdata (se 
anmärkning)

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos  IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja Se anmärkning Respektive handläggare Validerad/säkerställd mätdata som inte 
rapporterats till annan datavärd eller 
sammanställts i en rapport eller liknande. 
Mätdata som är objektsanknutet sparas på 
respektive ärende. Till slutarkiv när nya 
mätdata registrerats.

Mätdata (se 
anmärkning)

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Mätdata vatten, mätning av miljögifter och 
tungmetaller i fisk, grönsaker.  Mätdata som 
har sammanställts i rapport eller 
rapporterats till annan datavärd kan gallras. 
Detsamma gäller mätdata som inte är 
validerat.

Inventering av arter, 
ekosystem och 
grönområden

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Mätning av tätortsluft Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Sammanställning från IVL

Kartläggning av 
industrier, utsläpp, 
föroreningar - 
objektsknutet

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 

Kartläggning av vatten, 
påverkan, tillstånd

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja 2 år Respektive handläggare 

Kartläggning av vatten, 
påverkan, tillstånd

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing, respektive 
sjö/vattendrag

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 

Sammanställning och 
utvärdering av mätdata 
luft och vatten

Ja, Ciceron Närarkiv i 
diarienummerord
ning

Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

3.02.2.3 Svara för naturskydd



Naturvårdsinventeringa
r länsstyrelse/kommun

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive 
handläggare/Nämndsek
reterare 

Naturresursinventeringa
r länsstyrelsen ex 
naturgrusplan

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive 
handläggare/Nämndsek
reterare 

Länsstyrelsebeslut om 
bildande av 
naturreservat samt 
dokumentation av 
samråd

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive 
handläggare/Nämndsek
reterare 

Statliga beslut om 
bildande av 
nationalpark

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive 
handläggare/Nämndsek
reterare 

Skötselplaner – miljö- 
och samhällsnämndens 
beslut

Ja, Ecos Diarienummer Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Skötselplaner - 
länsstyrelsens beslut

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

Inkomna yttranden och 
remisser

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Remisshandlingarna gallras - yttrande och 
nämndsbeslut bevaras

Förelägganden vid 
nedskräpning

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 26 kap 9 § och 15 kap 30 § miljöbalken (MB)

Beslut om uppstädning Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 26 kap 9 § MB

3.02.2.4 Tillhandahålla 
energirådgivning 

Ansökan, beslut från 
Energimyndigheten, 
årsrapport

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare 

3.02.2.5

3.02.2.10

Svara för tillsyn enligt 
miljöbalken
Ansökan anmälan 
enligt miljöbalken 

Avser ärenden om enskilt avlopp,  ändrad 
avloppsanläggning, tillstånd för 
värmepump, förmultnings-/alternativa 
toaletter, anmälan om vissa offentliga 
lokaler, tillstånd för viss djurhållning m.m., 
installation av köldmedier, 
miljösanktionsavgifter, anmälan om vissa 
cicterner i mark samt ovan mark, anmälan 
om och tillstånd till kemisk bekämpning, 
anmälan om avhjälpandeåtgärd, anmälan 
om dagvattenanläggning, 
vattenskyddsföreskrifter, befrielse eller 
uppehåll från sop- och latrinhämtning, 
ändrat tömningsintervall för enskilt avlopp, 
kompostering av matavfall samt 
latrinkompost 



Anmälan, ansökan Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare  Avser ärenden om 
-enskilt avlopp,  ändrad 
avloppsanläggning, tillstånd för 
värmepump (9 kap 7-8 §§ MB och 13-14 §§ 
FMH. Förutsatt att anläggningen 
byggts/ändrats. Kräver uppföljning. 
Omfattar även intyg om slutbesiktning)
-förmultnings-/alternativa toaletter (15 kap 
18 § MB och 40 § FMH) 
-anmälan om vissa offentliga lokaler (30 § 
FMH Förutsatt att verksamheten funnits).
-tillstånd för viss djurhållning m.m. (9 kap 
11 § MB, 39 § FMH och lokala 
hälsoskyddsföreskrifter. Ny prövning om 
sökanden flyttat) 
-installation av köldmedier
-beslut om miljösanktionsavgifter
-Anmälan om vissa cicterner i mark samt 
ovan mark (Bevaras för ev framtida 
utredningar om misstänkt förorenade 
områden. Till slutarkiv när cisternen tagits 
ur drift + 2 år)
-tillståndsbeslut (9 kap 6 § MB och 5 § FMH)
-Anmälan om och tillstånd till kemisk 
bekämpning (Förordning om 
bekämpningsmedel (2014:425) §§ 40, 41)
-Anmälan om avhjälpandeåtgärd 

    Anmälan om beslut om 
miljöfarlig verksamhet

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 9 kap 6 § miljöbalken (MB), 14, 17 §§ FMH 
samt 1 kap 10 § 
miljöprövningsförordningen. Inklusive 
ritningar, tekniska beskrivningar, ev 
miljökonsekvensbeskrivning, 
samrådsredogörelse etc.

Beslut om föreläggande, 
förbud och rättelse på 
annans bekostnad 
jämte förslag och 
erinringar över förslag

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Ex.
Föreläggande om undersökning, 26 kap 22 § 
MB
Föreläggande om försiktighetsmått eller 
förbud, 26 kap 9 § MB
Föreläggande om upplysningar och 
undersökningar, 26 kap 9 och 21 §§ MB
Förslag till föreläggande eller förbud, 
ozonnedbrytande ämnen
26 kap 18 § MB 
Bevaras för ev framtida utredningar om 
misstänkt förorenade områden

Erinringar från 
verksamhetsutövaren 
mot förslag till 
föreläggande

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 

Underrättelse om 
påträffad 
markförorening

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare MB 10:11



Underlag i 
tillståndsärenden och 
andra handlingar

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 22 kap 3 § och 22 kap 11-12 §§ MB T ex 
kungörelser, samrådsanteckningar, 
besiktning, inkomna yttranden och 
synpunkter från enskilda, organisationer och 
myndigheter

Projektinriktad kontroll, 
inventeringar och annat 
sammanställt material

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Sammanställning diarieförs i  Ciceron. 
Inspektionsrapporter diarieförs i Ecos 

Inventeringar, projekt, 
sammanställningar, 
besvärsundersökningar, 
resultat och beskrivning 
av kampanjer och 
liknande sammanställt 
material

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Sammanställningar registreras i Ciceron. 
Inspektioner registreras på respektive 
ärende i Ecos.

Remisser bygglov – 
strandskyddsdispenser, 
avlopp, buller

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Yttrande med egna anteckningar och egna 
framtagna kartor bevaras. Remisshandlingar 
och ekonomisk karta gallras

Remisser och yttranden 
i alkoholärenden

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Yttrandet bevaras. Remisshandlingarna 
gallras, finns diarieförda hos social- och 
arbetsmarknadsnämnden

Års-, kvartals- och 
tertialrapporter Miljö 

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 

Mätning av radon i 
inomhusluft

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Inklusive uppföljningsmätningar. Alla 
mätningar sparas p g a ständigt nya 
kunskaper om utvärderingen

Utredningar om 
olägenhet för 
människors hälsa samt 
obefogade anmälningar

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Obefogade anmälningar gallras

Polismyndighetens 
beslut om tillstånd för 
jakt inom planlagt 
område

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare

Förordnande om 
rättelse på annans 
bekostnad

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 26 kap 18 § MB

Dokumentation av 
samråd och besiktningar

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare



Miljökonsekvensbeskriv
ning

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 6 kap MB. Originalhandling som krävts in 
ska bevaras. Miljökonsekvensbeskrivning 
som inkommit för kännedom och finns 
bevarad hos annan myndighet kan gallras 
vid inaktualitet.

Miljörapporter Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Lämnas in årligen från tillståndspliktiga 
verksamheter via Svenska 
miljörapporteringsportalen

Kontrollprogram som 
vunnit laga kraft

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 26 kap 19 § MB

Återkommande kontroll 
av köldmedier

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare

Köldmedier, 
sammanställning över 
årlig rapportering

Ja, Ciceron Närarkiv i 
diarienummerord
ning

Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Enskilda rapporter gallras efter 5 år

Inventering och 
åtgärdsplan för PCB i 
byggnader och 
anläggningar

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 26 kap 9, 21-22 §§ MB icg 16-18 §§ 
förordning om PCB

Utredningar och luft- 
vatten- och 
markföroreningar samt 
kemikalier

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja 10 år Respektive handläggare

Kontrollrapport 
Cicterner

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja Se anmärkning Respektive handläggare Bevaras för ev framtida utredningar om 
misstänkt förorenade områden. Till slutarkiv 
när cisternen tagits ur drift + 2 år

Kungörelse vid 
anmälningsärende

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare

Provtagning enligt 
kontrollprogram

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Ackrediterat laboratotium

Egna upprättade MIFO-
undersökningar - 
sammanställning/rappo
rt

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Nej Ja 2 år Respektive handläggare Sammanställningen registreras i Ciceron 

Egna upprättade MIFO-
undersökningar - 
underlag

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Underlaget registreras i Ecos

MIFO inventeringar f k 
från länsstyrelsen

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Finns även hos länsstyrelsen

Egenkontrollprogram Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare

Kemikalieförteckningar Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare

Periodiska besiktningar Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare



Kontrollprogram Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare

Anmälan från 
försäkringsgivare om 
betalningsförsummelse, 
miljöskadeförsäkring

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare

Nämndens föreläggande 
om betalningsskyldighet

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 33 kap 4 § MB

3.02.2.6

3.02.2.11

Svara för 
livsmedelskontroll
Registrering av 
livsmedelsverksamhet

Avser ärenden om registering/godkännande 
av livsmedelanläggning, anmälan om 
ändring/avregistrering av 
livsmedelanläggning, begränsning eller 
förbjuda utsläpp på marknaden, 
omhändertagande av livsmedel 

Anmälan, ansökan Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Avser ärenden om 
-Registering/godkännande av 
livsmedelanläggning. Hela ärendet bevaras 
(innfattar även handlingar från 
tillståndsprövande myndighet) Artikel 3, 4 
och 6.2 i förordning (EG) nr 85/2004 och 
LIVSFS 2005:20
-Anmälan om ändring/avregistrering av 
livsmedelanläggning,
-Begränsa eller förbjuda utsläpp på 
marknaden (Artikel 54.2 i förordning (EG) nr 
882/2004)
-Omhändertagande av livsmedel 

Tidsbegränsat 
godkännande/registreri
ng av 

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare 

Beslut om föreläggande, 
förbud och rättelse på 
annans bekostnad 
jämte förslag och 
erinringar över förslag

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Nej Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare Ex. 
-22 § livsmedelslagen,
-Föreläggande/förbud i enskilda fall för att 
förhindra spridning av samhällsfarliga 
sjukdomar, MB 9:15

Beslut om fastställande 
av 
undersökningsprogram 
för regelbundna 
undersökningar av 
dricksvattenanläggninga
r

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare SLV 2001:30



Projektinriktad kontroll - 
beskrivning och resultat

Ja, 
Ciceron/Ecos 

Fastighetsbeteckn
ing/diarienummer

Bevaras Ecos/Ciceron IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja 2 år Respektive handläggare Sammanställning diarieförs i  Ciceron. 
Inspektionsrapporter diarieförs i Ecos

Sammanställningar och 
utredningar av t ex 
vatten- och 
livsmedelsburen smitta

Ja, Ciceron Diarienummer Bevaras Ciceron Närarkiv Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja 2 år Respektive handläggare Även handlingar gällande smittskydd

Analysprotokoll 
vattenanläggningar, 
avvikelserapporter

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja 2 år Respektive handläggare Från ackrediterat labratorium

Mätningar/analyser 
utförda ärenden

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja 2 år Respektive handläggare

Analysprotokoll 
livsmedel

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja 2 år Respektive handläggare

Analysprotokoll 
dricksvattenanläggninga
r

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja När verksamheten 
upphört + 2 år

Respektive handläggare

Följesedlar 
laboratorieprov

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing 

Vid 
inaktualitet 

Ecos Kan 
förekomma

Ja Respektive handläggare Följesedel fotas av och läggs in i aktuellt 
ärende i Ecos. Kan gallras då ärendet 
avslutas. 

Anmälan till nämnden 
om smittsam sjukdom 
vid livsmedelshantering

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Vid  
inaktualitet 

Ecos Kan 
förekomma

Ja Respektive handläggare Kan gallras då ärendet avslutas. 

Beslut om ersättning vid 
förstöring av ägodelar 
för att hindra spridning 
av samhällsfarliga 
sjukdomar

Ja, Ecos Fastighetsbeteckn
ing

Bevaras Ecos IIPAX AGS Kommunarkivet Kan 
förekomma

Ja 2 år Respektive handläggare



Beslutad av Miljö- och samhällsnämnden 2018-08-29 § 188

DOKUMENTHANTERINGSPLAN
Östersunds kommun, mijlö och samhällsnämnden
Samhällsbyggnad

   

Dokumenthanteringsplanens kolumner

Handling Namnet på den typ av handling som avses.

Registering Hur handlingen ska registreras, t. ex. om den ska diarieföras. Om det inte står någonting i denna kolumn så innebär det att handlingen ej registreras.

Medium Handlingen finns  på papper eller som digitalt dokument. Ärendehanteringen sker både analogt och digitalt och arkiveringen av handlingarna skiljer sig åt

beroende på typ av medium

Förvaring Var handlingen förvaras innan den levereras till slutarkivet eller gallras.

Arkivläggning Hur ärenden sorteras i arkiven och är sökbara.

Bevaras/Gallras Vid gallring ska det finnas en tidsfrist eller anges under anmärkning när gallring sker. Gallring sker oavsett medium. Analoga ärenden gallras två år efter att

slutbesked är meddelat

Till slutarkiv Handlingar som ska bevaras arkiveras i långtidsarkivet AGS. Slutarkivering sker efter slutbesked vid digital hantering eller två år efter slutbesked

vid pappershantering

Anmärkning Vid förklarande text och speciella villkor.

Korttidsarkiv Befitntligt pärmarkiv under pappershantering.  Digitala ärenden kortidsarkiveras i ByggR.

Digitala system

ByggR I ByggR sker all diarieföring som berör byggärenden knutna till ett objekt (fasitghetsbeteckning). Här kan handlingar förvaras digitalt.  

AGS Digitalt slutarkiv för både digitala och analoga ärenden

BYGG
Bygglov, anmälan, rivningslov, rivningsanmälan, förhandsbesked, strandskyddsdispens

Handling Registrering Medium Förvaring Akrivläggning

Bevaras/ 

Gallras Till slutarkiv Anmärkning

Ansökan, Anmälan ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Ansökan om lov, rivningslov, skyltlov, marklov, 
ändring i lov, anmälan, rivninganmälan, 
förhandsbesked, strandskyddsdispens

Beslut ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Nämnds- och delegationsbeslut                            
Lov som ej påbörjats inom två år gallras
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Beslutad av Miljö- och samhällsnämnden 2018-08-29 § 188

Tjänsteskrivelse ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Överprövning - 
besvärsskrivelse ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Överprövning - yttranden ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Överprövning - beslut från 
överprövande myndighet ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Kontrollplan,signerad ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS Osignerad kontrollplan gallras

Protokoll (tekniskt samråd, 
arbetsplatsbesök, 
slutsamråd) ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Teknisk beskrivning ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Utlåtande ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Från sakkunnig ex kontrollansvarig, tillgänglighet 
etc

Relationsritningar ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Handlingar som ersätts av relationshandlingar 
gallras.

Situationsplan/VA-
situationsplan ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Nybyggnadskarta ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS Gäller även förenklad nybyggnadskarta

Huvudritningar (plan, fasad, 
sektion) ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Konstruktionshandling ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Sparas vid stora objekt/ små objekt gallras efter 
10 år. Bedömning görs utifrån varje ärende om det 
kan vara av betydelse.

Rör- och 
ventilationsritningar ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Sparas vid stora objekt/ små objekt gallras efter 
10 år. Bedömning görs utifrån varje ärende om det 
kan vara av betydelse.
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Beslutad av Miljö- och samhällsnämnden 2018-08-29 § 188

Delgivningskvitto/ 
mottagningsbevis ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Sparas vid avslag/erinran. Gallras efter 2 år vid 
bifall.  Ta samlingskopia på 1 A4 om flera än 2 
DK, spara då kopia och släng DK

Strandskyddsdispens ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Hela ärendet inkl tomtplatsavgränsning   och 
länsstyrelsens beslut

Ärendeblad analoga 
ärenden ByggR Papper Närarkiv

Fastighets- 
beteckning

Gallras vid 
arkivering

Efter beslut eller då överklagat ärende slutligen 
har avgjorts

Ärendeblad digitala 
ärenden ByggR Digitalt

Verksam-
hetssystem

Fastighets- 
beteckning

Gallras vid 
arkivering AGS Nytt ärendeblad vid arkivering till AGS

Anmälan KA ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år Korttidsarkiv Vid egen blankett

Uppmätningsritningar ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år Korttidsarkiv

Ersatta handlingar ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år/Gallras 
när ärendet 
avslutas Korttidsarkiv

Handläggare avgör vad som ev ska sparas i 
korttidsarkiv - kan behövas vid ev skiljaktigheter. 

Annons ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år Korttidsarkiv

Foton ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år Korttidsarkiv Sparas om de tillför ärendet sakuppgift

Korrespondens ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Gallras Korttidsarkiv

Korrespondens av vikt bevaras, resten (begäran 
om komplettering, skrivelser) gallras vid 
slutbesked. Vid digital hantering korttidsarkiveras 
allt som inte ska bevaras.

Utredningar ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år Korttidsarkiv Ex. bullerutredning, geohydrologisk, parkering

Sotarprotokoll ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år Korttidsarkiv

Beräknad 
energianvändning/U-
värden/ Primärenergital ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år Korttidsarkiv
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Beslutad av Miljö- och samhällsnämnden 2018-08-29 § 188

Information Eldstad 
(protokoll) ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år Korttidsarkiv

Ärendespecifik handling som skickas med 
startbesked för eldstad

Inkommande 
intyg/protokoll ByggR Papper/digitalt

Närarkiv/ 
Verksam-
hetssystem

Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS Ventilation, radon, våtrum, energi, hiss osv

Yttrande arbetstagare ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år Korttidsarkiv Vid ny eller ombyggad av arbetslokaler

Bevis färdigställandeskydd ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år Korttidsarkiv

Ritningsförteckning ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Brandskydds- 
dokumentation ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år Korttidsarkiv Relation på brandskyddsbeskrivning

Brandskyddsbeskrivning ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Gallras

Gallras när brandskyddsdokumentation kommer 
in. 

Översiktskartan ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Gallras Gallras när ärendet arkiveras.

Mark-/sakägarförteckning ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning

Bevaras i 
ByggR Korttidsarkiv

Utdrag ut FIR/KID med servitut etc. Vid 
digitalisering kopplas berörda sakägare i ByggR 
som intressenter. Intressenter gallras vid begäran 
med anledning av GDPR

Grundundersökning ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Bevaras Geotekarkiv Handlingen lämnas till ansvarig mättekniker

OVK-protokoll ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Bevaras OVKregister

Handlingen lämnas till ansvarig för OVK-
registret, sparas till dess nytt OVK kommer in för 
byggnad

Fullmakt ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år

Granskningsyttranden ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år

Handläggarens yttrande till byggherre. Om det har 
avgörande betydelse för beslutet ska det bevaras i 
AGS.

Granneyttranden - svar från 
sakägare ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år

Om det har avgörande betydelse för beslutet ska 
det bevaras i AGS.
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Beslutad av Miljö- och samhällsnämnden 2018-08-29 § 188

Remissvar (sakkunniga) ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år

Om det har avgörande betydelse för beslutet ska 
det bevaras i AGS.

Grannehörande/ Remiss 
utskick ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning Gallras Utskickat material. Gallras när ärendet arkiveras.

Inkommande remisser ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Gallras

När beslut kommit från remissinstansen och 
avslutats i ByggR

Yttrande på inkommande 
remisser ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS Alkoholremisser och brandfarlig vara.

Kallelse till samråd ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Gallras

Miljöinventering ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Avskrivna ärenden ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år Korttidsarkiv

Hela ärendet med kopia av nämndprotokoll (gallra 
dubbletter vid överlämnande till 
nämndsekreterare.)

Ej utförda lov ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år Korttidsarkiv Hela ärendet. 

Handlingar över bankvalv, 
vapenkasuner, 
domstolsbyggnader, 
vattenreservoarer, 
arrestlokaler, etc ByggR Papper/digitalt

Låst närarkiv 
eller 
sekretess i 
BggR

Fastighets- 
beteckning Bevaras

AGS - 
sekretess- 
klassat Offentlighets och sekretesslagen 18 kap 8 § m fl

TILLSYN

Beslut om föreläggande 
eller sanktionsavgift ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Handlingar som initierat PI-
ärendet ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS Anmälan

Inventering och 
dokumentation av platsen ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS Tillsynsprotokoll, inventering, fotografier

Fastighetsägarens förklaring ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Förklaring till varför man t ex byggt utan bygglov, 
inte följt lovet mm.
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Tjänsteskrivelse ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Beräkningar av ytor ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år

Korttidsarkiv/B
yggR

Efter beslut eller då överklagat ärende slutligen 
har avgjorts

Ärendeblad analoga 
ärenden ByggR Papper Närarkiv

Fastighets- 
beteckning

Gallras vid 
arkivering

Efter beslut eller då överklagat ärende slutligen 
har avgjorts

Ärendeblad digitala 
ärenden ByggR Digitalt

Verksam-
hetssystem

Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Delgivningskvitto/mottag-
ningsbevis från 
klagoberättigad ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning Bevaras AGS

Efter beslut eller då överklagat ärende slutligen 
har avgjorts

Övrig kommunikation ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning

Gallras vid 
arkivering

Korttidsarkiv/B
yggR

Bevaras om kommunikationen har betydelse för 
ärendets avgörande. Gallras efter beslut eller då 
överklagat ärende slutligen har avgjorts

Ingripandebesked ByggR Papper/digitalt Närarkiv
Fastighets- 
beteckning

Gallras när 
ärendet 
avslutas

Beslut om 
användningförbud ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år

Korttidsarkiv/B
yggR

Beslut om upphävande 
användningförbud ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år

Korttidsarkiv/B
yggR

Besiktningsprotokoll från 
kontrollorgan ByggR Papper/digitalt Närarkiv

Fastighets- 
beteckning

Gallras efter 
10 år När ärendet har avslutats och tvist ej pågår.

Brandfarlig eller explosiv 
vara som handlagts av Msn 
innan ansvaret lämnades 
över till Räddningstjänsten. Papper Närarkiv

Fastighets- 
beteckning Bevaras Slutarkiv

Alla ärenden som handlagts av MSN har skickats 
till kommunens arkiv. 
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Östersunds kommun, miljö- och samhällsnämnden  DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Samhällsbyggnad (SB)                                                                           Fastställd av miljö- och samhällsnämnden 2015-06-17, § 172, reviderad 2017-06-14 § 188 

Fastighetsbildning - Kommunala Lantmäterimyndigheten (KLM) 
* Gallring sker efter angivet år efter laga kraft datum och därefter följande årsskifte. 
** Trossen är det statliga Lantmäteriets handläggningssystem, handlingar som förvaras där lagras hos Lantmäteriet. 
*** Arken är Lantmäteriets digitala arkiv 
 
Handling Diarieförs Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras* Till slutarkiv Anmärkning 
Diarium över inkomna och 
registrerade förrättningar samt 
register över förrättningsakter 

Diarieförs Diarie-
nummer 

Papper/ 
digitalt 

Närarkiv 
 
SB/Kart och 
lantmäteri 
(KoL)/KLM 

Bevaras När verksam-
heten upphör 
 

Från och med 2015 finns diariet digitalt. 
 
Vid eventuell nedläggning av den kommunala lant-
mäterimyndigheten levereras handlingarna till 
kommunarkivet. 

Inkommen och upprättad 
handling som berör lantmäte-
riförrättning. 

Diarieförs Diarie-
nummer 

Papper/ 
digitalt 

Hos handläggare 
(analog hantering) 
 
Trossen** (digital 
hantering) 

Se anmärkning Se anmärkning Handlingarna behandlas enligt fastighetsbildnings-
kungörelsen (1971:762) som tillåter både digital  
och elektronisk signatur.  
Hösten 2015 ska övergång ske till elektronisk hante-
ring. Inkommen handling som skannas och efter 
kvalitetskontroll vidimeras elektroniskt ska gallras 
efter två år efter det att ärendet vunnit laga kraft.  
Jmf beslut från Riksarkivet (RA-MS 2009:11).  
När ärendet är slutfört bildas en förrättningsakt av 
handlingar som ska bevaras. Det material som blir 
kvar i Trossen är arbetsmaterial och gallras två år 
efter att ärendet slutförts. 

Analog förrättningsakt  Diarieförs Aktnummer Papper Hos handläggare 
tills beslut tagits, 
därefter i närarkiv 

Bevaras Efter inskanning 
av analog akt 
levereras akten 
med tillhörande 
kartor till kom-
munarkivet. 

Akterna levereras med 
regelbundna intervaller för 
inskanning till Arken***. 
Analog hantering utmönstras när 
digital arkivering är i full drift. 

Digital förrättningsakt  Diarieförs Aktnummer Digitalt  Trossen** 
 

Bevaras Arkiveras i 
Arken*** 

Digital arkivering påbörjas hösten 2015. 

Akter rörande inställda för-
rättningar med undantag av 
akter rörande förrättningar 
som blivit materiellt prövade 
eller innehåller utredning, 
yttrande eller annat ställnings-
tagande i jordpolitisk fråga 

Diarieförs Kronologiskt Papper/ 
digitalt 

Närarkiv (analog 
hantering) 
 
Trossen** (digital 
hantering) 

10 år Nej Följer SKLs gallringsråd 
 
Analog hantering utmönstras när 
digital arkivering är i full drift. 



Östersunds kommun, miljö- och samhällsnämnden  DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Samhällsbyggnad (SB)                                                                           Fastställd av miljö- och samhällsnämnden 2015-06-17, § 172, reviderad 2017-06-14 § 188 

 
Handling Diarieförs Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras* Till slutarkiv Anmärkning 
Aktrester/arbetsmaterial från 
förrättningar 

Sorteras Kronologiskt Papper/ 
digitalt 

Hos handläggare 
(analog hante-
ring),  
 
Trossen** och  
SB/KoL/KLM 
(digital hantering) 

2 år Nej När förrättningsärendet har avgjorts eller utslaget 
vunnit laga kraft och erforderliga uppgifter införts i 
fastighetsregistret och under förutsättning att hand-
lingen inte innehåller upplysning av betydelse i sak 
sorteras dessa till en restakt som sparas i närarkivet i 
2 år.  
Se också fastighetsbildningskungörelsen (1971:762) 

Nytt och ändrat Sorteras Ärende-
nummer 

Papper/ 
digitalt 

Förvaras i pärm 
hos handläggare 

2 år  Kontrollblad för granskning och godkännande av 
förrättningar som handläggs i  Lantmäteriets hand-
läggningssystem TROSSEN. 
Ärenden som påbörjats efter införande av digital 
arkivering lagras på fil, övriga lagras på papper. 

Kontrollblad, 
fastighetsregistret 

Sorteras Ärende-
nummer 

Papper Förvaras i pärm 
hos handläggare 

2 år  Kontrollblad för granskning och godkännande vid 
maskregistrering 

Fastighetsrättsliga utredningar Diarieförs Kronologiskt Papper Förvaras i pärm i 
närarkiv 

Bevaras Efter inskanning 
av de analoga 
handlingarna 
skickas origina-
len till kom-
munarkivet  

 

Uppdrag, exempelvis 
• Värdeintyg 
• Fastighetsförteck-

ningar 
• Bildande av samfäl-

lighetsföre-ningar 

Diarieförs Kronologiskt Papper 
och  
digitalt 

Förvaras i pärm 
(”LA-pärm”) i 
närarkiv 
 
SB/KoL/KLM 

2 år Nej  

Beslut om nya kvartersnamn Diarieförs i 
kommunens 
gemen-
samma 
ärendehante-
ringssystem 

Ärende-
nummer 

Papper 
och digi-
talt 

Original i akt-
mapp kopia i 
pärm i närarkiv 

Bevaras När verksam-
heten upphör 
5 år 

Vid eventuell nedläggning av kommunala lantmäte-
rimyndigheten levereras handlingarna till kommun-
arkivet.  

Rättelser och kompletteringar 
i fastighetsregistret 

Sorteras Traktnamn Papper Förvaras i pärm i 
närarkiv 

Bevaras Efter inskanning 
av de analoga 
handlingarna 
skickas origina-
len till kom-
munarkivet 

Aktnumret är 2380K-92/27 



Östersunds kommun, miljö- och samhällsnämnden  DOKUMENTHANTERINGSPLAN 
Samhällsbyggnad (SB)                                                                           Fastställd av miljö- och samhällsnämnden 2015-06-17, § 172, reviderad 2017-06-14 § 188 

 
Handling Diarieförs Sortering Medium Förvaring Bevaras/Gallras* Till slutarkiv Anmärkning 
Registreringsbeslut Sorteras Aktnummer Papper/ 

digitalt 
Hos handläggare 
tills beslut tagits, 
därefter i närar-
kiv. 
Under handlägg-
ning förvaras 
handlingarnai 
Trossen. Arkive-
ras sedan digitalt i 
Arken 

Bevaras Efter digitali-
sering levereras 
akten till kom-
munarkivet. 
Arkiveras digi-
talt i Lantmäte-
riets Arkensy-
stem 

T ex större rättelser i fastighetsregistret. Hanteras 
som förrättningsakter. Avser rättelser både i det 
skrivna registret och kartan. 
 
Analog hantering utmönstras när 
digital arkivering är i full drift. 

Tillägg till akt i arken Sorteras Ärende-
nummer 

Papper/ 
digitalt 

Närarkiv Se anmärkning  Tilläggsbladet berör akter i Lantmäteriets arkiv och 
ska därför skickas till länskontoret i Östersund. De 
ser till att tilläggsbladet blir skannat och att det arki-
veras. 

Beställning registeråtgärder Sorteras Kronologiskt Digitalt SB/KoL/KLM Bevaras 2 år eller då 
ärendet avslutas 

 

Kopior avtalsservitut Sorteras Aktnummer Papper I pärmar i närar-
kiv 

Gallras Nej Kan gallras när Lantmäteriet har skannat dem så att 
vi kan ta fram dem digitalt. 

Ärendelista Sorteras Ärende-
nummer 

Papper/ 
digitalt 

Accessdatabas Gallras vid inak-
tualitet 

  

Statistikrapporter Sorteras Kronologiskt Digitalt SB/KoL/KLM 
 

Gallras när sta-
tistikrapport från 
Lantmäteret in-
kommit 

Nej Avser statistik som skickats till Lantmäteriet och 
som sammanställts och sparas där. 

Statistikrapporter Sorteras  Digitalt SB/KoL/KLM 
 

Gallras vid inak-
tuallitet 

Nej Avser statistik som kommer från Lantmäteriet och 
som sammanställts och sparas där. 

Överklagade fakturor 
• Dagbloksblad 
• Beslutsunderlag, 
• Korrespondens 
• Dom 

Sorteras Kronologiskt Papper Pärm i närarkiv 10 år efter verk-
ställighet 

 (Skickas ej till kommunarkivet.) 

Debiteringsunderlag (Faktu-
raunderlag) 

Sorteras Kronologiskt Papper Förvaras i pärm 
hos handläggare 

10 år   (Skickas ej till kommunarkivet.) 

Kronologiskt register 
Planer och bestämmelser 

Diarieförs Diarie-
nummer 

Papper/ 
digitalt 

Närarkiv 
 
SB/KoL/KLM 

Bevaras När verksam-
heten upphör 
 

Från och med 2015 finns diariet digitalt  
 
Vid eventuell nedläggning av kommunala lantmäte-
rimyndigheten levereras handlingarna till kommun-
arkivet. 

Kontrollblad, planregistret 
 

Sorteras Aktnummer Papper  Förvaras i pärm 
hos handläggare 

2 år  Kontrollblad för granskning och godkännande vid 
maskregistrering 
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Handling Diarieförs Sortering Mdium Förvaring Bevaras/Gallras* Till slutarkiv Anmärkning 
Detaljplaner Diarieförs Aktnummer Papper Närarkiv Bevaras Efter digitali-

sering levereras 
akten med till-
hörande kartor 
till kommunar-
kivet 

Arbetskopior finns hos plan- och byggavdelningen. 

Äldre planer 
• Stadsplaner 
• Byggnadsplaner 
• Fastighetsplaner 
• Tomtindelningar 

Diarieförda Aktnummer Papper Se anmärkning Bevaras Se anmärkning Akt med tillhörande karta finns arkiverat i kommun-
arkivet. Dessa typer av planer görs inte längre. 
Planerna har även skannats och finns lagrade i Ar-
ken*** 

Avisering Virtuellt Informat-
ions Centrum (VIC)-natur  

Sorteras Aktnummer Digitalt Närarkiv Gallras vid inak-
tualitet 

 Handlingarna kan gallras efter skanning. 
Handläggningsstöd som används för att bilda och 
förvalta skyddade områden. 

 



Östersunds kommun, miljö- och samhällsnämnden  DOKUMENTHANTERINGSPLAN   1 
Samhällsbyggnad                                                                       Fastställd av miljö- och samhällsnämnden 2016-09-28, § 254 

2016-09-16 

Administrativa handlingar inom miljö och hälsa 
Handling Medium Förvaring Arkivläggning Bevaras/Gallras Till slutarkiv Anmärkning 
Nämndbeslut med register 
och innehållsförteckning 

Kommun-
office  
 

Aktmapp 
 
 

Närarkiv i diarienum-
merordning  
 

Bevaras 
 
 

5 år Inbundna årsvis 

Tjänsteskrivelser Kom-
munoffice  
 

Aktmapp 
 
 

Närarkiv i diarienum-
merordning 
 

Bevaras 
 
 

5 år 
 
 

Ärenden av allmän karaktär. 

Tjänsteskrivelser Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighetsbe-
teckning 

Bevaras När verksam-
heten upphört 
+ 2 år 

Ärenden som är objekstanknutna. 

Delgivningskvitton Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighetsbe-
teckning 

Bevaras När verksam-
heten upphört 
+ 2 år 

 

Överklaganden Ecos Aktmapp 
 

Närarkiv på fastighetsbe-
teckning 

Bevaras När verksam-
heten upphört 
+ 2 år 

Originalskrivelsen har skickats till överprö-
vande instans, kopia ska finnas i akten. 
 

Domar och beslut från 
överprövande instanser 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighetsbe-
teckning 

Bevaras När verksam-
heten upphört 
+ 2 år 

 

Delegationsbeslut Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighetsbe-
teckning 

Bevaras När verksam-
heten upphört 
+ 2 år 

 

Delegationslista Ecos Pärm Expedition/närarkiv Bevaras 5 år  
Verksamhetsplaner och 
uppföljning 

Kommun-
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år Dokumentation av mål, strategier samt utvär-
deringar av arbetet 

Diarium och register Ecos   Bevaras  Även gällande diarieplan  
Inkomna remisser all-
männa ärenden ex vis från 
Socialstyrelsen, Natur-
vårdsverket m fl 

Kommun-
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år Yttrande och tjänsteskrivelse till slutarkiv.  
 
Remisshandlingar i form av böcker förvaras 
på särskild hylla i arkiv.  

Remisser - objektsan-
knutna 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighetsbe-
teckning 

Bevaras När verksam-
heten upphört 
+ 2år 

Remisshandlingarna till slutarkiv tillsammans 
med yttrande och tjänsteskrivelse 

Minnesanteckningar från 
avdelningsmöten 

Papper/ 
digitalt 

Pärm/mapp i dator  Gallras vid inak-
tualitet 

 Bevaras om de innehåller beslut eller inform-
ation av direkt betydelse för verksamheten 
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Administrativa handlingar inom miljö och hälsa 
Handling Medium Förvaring Arkivläggning Bevaras/Gallras Till slutarkiv Anmärkning 
Avtal, överenskommelser 
och kontrakt av stor vikt 

Kommun-
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år eller efter 
avtalets ut-
gång 

Kan röra sig om tjänsteköp mm. 

Handlingar, slutrapport 
och protokoll från utred-
ningar och projekt 

Kommun-
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år  

Statistik - verksamhets-
specifik 

Kommun-
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år  

Enkäter egenproducerade - 
sammanställning 

Kommun-
office 
 

Aktmapp 
 
 

Närarkiv i diarienum-
merordning 
 

Bevaras 
 
 

5 år 
 

 

Av långsiktig betydelse  
Avser allmänna ärenden 
 

Enkäter egenproducerade 
– sammanställning 

Kom-
munoffice 

Aktmap Närarkiv i diarienum-
merordning 

Gallras  Av tillfällig betydelse 
Avser allmänna ärenden 

Enkäter egenproducerade 
– sammanställning 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighetsbe-
teckning 

Bevaras 5 år Av långsiktig betydelse 
Avser objektsanknutna ärenden 

Enkäter egenproducerade 
– sammanställning 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighetsbe-
teckning 

Gallras   Av tillfällig betydelse 
Avser objektsanknutna ärenden 

Inkomna enkätsvar  Pärm/aktmapp Pärm i närarkiv på fas-
tighetsbeteckning eller i 
aktmapp på ob-
jekt/fastighet 

Vid inaktualitet  Om sammanställning finns 

Beslut, yttranden mm som 
diarieförts och förvaras på 
annan förvaltning i kom-
munen 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighetsbe-
teckning 

Vid inaktualitet  Alkohol- och bygglovremisser samt yttranden 
om dispenser – se hälsoskydd 

Korrespondens av tillfällig 
betydelse (svar direkt) 

Papper/e-
post 

Pärm Närarkiv/Expedition 2 år  Vissa ärenden kopplas till Flexite 

Inkomna cirkulär och 
meddelanden av tillfällig 
och rutinmässig karaktär 

Pärm Tjänsterum  Vid inaktualitet  SKL cirkulär, rapporter från revisionen för 
kännedom 

Allmänna bestämmelser 
om vatten och avlopp 
(ABVA) 

Kommun-
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år Registreras hos Msn, beslutas av kommun-
fullmäktige 
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Administrativa handingar inom miljö och hälsa 
Handling Medium Förvaring Arkivläggning Bevaras/Gallras Till slutarkiv Anmärkning 
       
Fullmakter, egna och 
inkomna 

Kommun-
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år  Ärenden registrerade i kommunoffice, över-
klagande av färdtjänstbeslut mm 

Fullmakter, egna och 
inkomna 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighetsbe-
teckning 

Bevaras När verksam-
heten upphört 
+ 2 år 

Objektsanknutna ärenden 

Miljöpris Kom-
munoffice 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år  
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Miljöövervakning 
Handling Medium Förvaring Arkivläggning Bevaras/Gallras Till slutarkiv Anmärkning 
Beslut om samordnad 
kontroll, t ex vatten- eller 
luftvård 

Kommun- 
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning  

Bevaras 5 år Diarieförs i kommunens gemensamma ären-
dehanteringssystem ÄDH-kommunoffice 

Mätdata Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighetsbe-
teckning 

Bevaras  Validerad/säkerställd mätdata som inte rap-
porterats till annan datavärd eller samman-
ställts i en rapport eller liknande. Mätdata som 
är objektsanknutet sparas på respektive ären-
de. Till slutarkiv när nya mätdata registrerats. 

Mätdata vatten 
 
 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighetsbe-
teckning, respektive sjö 

Vid inaktualitet  Mätdata som har sammanställts i rapport eller 
rapporterats till annan datavärd kan gallras. 
Detsamma gäller mätdata som inte är valide-
rat. 

Inventering av arter, eko-
system och grönområden 

Kommun- 
office 

Aktmapp  Närarkiv i diarienum-
merordning  

Bevaras 5 år  

Mätning av miljögifter 
och tungmetaller i fisk, 
grönsaker 

Kommun- 
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år  

Mätning av tätortsluft Kommun- 
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år Sammanställning från IVL 

Kartläggning av buller Kommun- 
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år  

Kartläggning av trafik Kommun- 
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år  

Kartläggning av indu-
strier, utsläpp, förore-
ningar - objektsknutet 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighetsbe-
teckning 

Bevaras När verksam-
heten upphört 
+ 2 år 

 

Kartläggning av vatten, 
påverkan, tillstånd 

Kommun- 
office 
 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning  
 

Bevaras 
 
 

5 år 
 
 

 

Kartläggning av vatten, 
påverkan, tillstånd 

Ecos Aktmapp  Närarkiv på fastighetsbe-
teckning, respektive 
sjö/vattendrag 

Bevaras 5 år  

Sammanställning och 
utvärdering av mätdata 
luft och vatten 

Kommun- 
office 

Aktmapp Närarkiv - diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år  
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Miljöövervakning 
Handling Medium Förvaring Arkivläggning Bevaras/Gallras Till slutarkiv Anmärkning 
Egenproducerat informat-
ionsmaterial 

Papper/ 
digitalt 

Pärm/digitalt Närarkiv kronologisk 
ordning 

Bevaras 2 år  

Mötesanteckningar och 
korrespondens av tillfällig 
eller uppenbart rutinartad 
karaktär 

Papper/ 
digitalt 

Pärm/Mapp i dator Närarkiv Vid inaktualitet  Under förutsättning att de inte innehåller be-
slut av betydelse för verksamheten 
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Naturvård 
Handling Medium Förvaring Arkivläggning Bevaras/Gallras Till slutarkiv Anmärkning 
Anteckningar i ärende Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighets-

beteckning 
Bevaras 5 år  

Naturvårdsinventeringar 
länsstyrelse/kommun 

Kommun-
office 

Aktmapp Närarkiv diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år  

Naturresursinventeringar 
länsstyrelsen ex natur-
grusplan 

Kommun-
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Bevaras  5 år  

Länsstyrelsebeslut om 
bildande av naturreser-
vat samt dokumentation 
av samråd 

Kommun-
office 

Aktmapp Närarkiv diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år  

Statliga beslut om 
bildande av nationalpark 

Kommun-
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Gallras   

Skötselplaner – miljö- 
och samhällsnämndens 
beslut 

Ecos Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år  
 

Skötselplaner - länssty-
relsens beslut 

Kommun- 
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år  

Inkomna yttranden och 
remisser 

Kommun-
office 

Närarkiv Närarkiv diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år Remisshandlingarna gallras – yttrande och 
nämndbeslut bevaras 

Egenproducerat inform-
ationsmaterial 

Papper/ 
digitalt 

Pärm/digitalt Närarkiv i kronologisk 
ordning 

Bevaras 2 år  

Förelägganden vid ned-
skräpning 

Ecos Närarkiv Närarkiv på fastighets-
beteckning 

10 år  26 kap 9 § och 15 kap 30 § miljöbalken 
(MB) 

Beslut om uppstädning Ecos Närarkiv Närarkiv på fastighets-
beteckning 

10 år  26 kap 9 § MB 



Östersunds kommun, miljö- och samhällsnämnden  DOKUMENTHANTERINGSPLAN   7 
Samhällsbyggnad                                                                       Fastställd av miljö- och samhällsnämnden 2016-09-28, § 254 

2016-09-16 

  
Hälsoskydd 
Handling Medium Förvaring Arkivläggning Bevaras/Gallras Till slutarkiv Anmärkning 
Anteckningar i ärende Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-

hetsbeteckning 
Bevaras När verksamhet-

en upphört + 2 år 
Gallras om de inte har någon betydelse 
för ärendet. 

Inspektionsrapporter Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När verksamhet-
en upphört + 2 år 

Kan ha betydelse för framtida utredningar 
om skador på människors hälsa och mil-
jön  

Anmälan och ansökan och 
beslut om enskilt avlopp  

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras 5 år 9 kap 7-8 §§ MB och 13 § FMH. Förut-
satt att anläggningen byggts. Kräver 
uppföljning. Omfattar även intyg om 
slutbesiktning 

Ansökan och beslut om 
ändrad avloppsanläggning 
 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras 5 år 9 kap 7-8 §§ MB och 14 § FMH. Förut-
satt att anläggningen ändrats. Kräver 
uppföljning. Omfattar även intyg om 
slutbesiktning. 

Ansökan och beslut om 
förmultnings-/alternativa 
toaletter  

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras 5 år 15 kap 18 § MB och 40 § FMH 

Anmälan, ansökan och 
beslut om tillstånd för 
värmepump  

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras  5 år 9 kap 8 § MB och 14 § FMH. Förutsatt 
att anläggningen byggts. Kräver uppfölj-
ning. 

Anmälan om vissa offent-
liga lokaler  

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När verksamhet-
en upphört + 2 år 

30 § FMH 
Förutsatt att verksamheten funnits. 

Inventeringar, projekt, 
sammanställningar, be-
svärsundersökningar, 
resultat och beskrivning av 
kampanjer och liknande 
sammanställt material 

Kommun-
office 

Aktmapp Närakriv i diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år Sammanställningar registreras i kom-
munoffice. Inspektioner registreras på 
respektive ärende i Ecos. 

Geologiska radon-
spårningskartor 

  Närarkiv Bevaras  SGU:s kartor. Gäller till dess nya kartor 
producerats. 

Remisser bygglov – 
strandskyddsdispenser, 
avlopp, buller 

Ecos Pärm  Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras 5 år Yttrande med egna anteckningar och 
egna framtagna kartor bevaras. 

Remisser bygglov enligt 
ovan 

Ecos Pärm Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

5 år  Remisshandlingarna + ekonomisk karta 
gallras. 
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Hälsoskydd 
Handling Medium Förvaring Arkivläggning Bevaras/Gallras Till slutarkiv Anmärkning 
Anmälan, ansökan och 
beslut som inte utnyttjats 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

5 år eller då till-
ståndet upphör   

 Tillståndet kan vara tidsbegränsat 
 

Mätning av radon i inom-
husluft 

Ecos Pärm Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras 5 år Inklusive uppföljningsmätningar. Alla 
mätningar sparas p g a ständigt nya kun-
skaper om utvärderingen 

Utredningar om olägenhet 
för människors hälsa samt 
obefogade anmälningar 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras 
 

5 år 
2 år 

Obefogade anmälningar gallras. 

Egenproducerat informat-
ionsmaterial 

Papper/ 
digitalt 

Pärm/dator Närarkiv - Kronolo-
gisk ordning 

Bevaras 2 år 
 

 

Polismyndighetens beslut 
om tillstånd för jakt inom 
planlagt område 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Vid inaktualitet   

Begäran om po-
lishandräckning, råd och 
anvisningar 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

2 år   

Beslut om föreläggande, 
förbud och rättelse på 
annans bekostnad jämte 
förslag och erinringar över 
förslag 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

10 år efter det att 
verksamheten 
upphört eller 10 
år efter senast 
vidtagen åtgärd 

  

Beslut om avgift i enskilt 
fall 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

10 år  I de fall det rör sig om en fast årlig avgift 
kan besluten gallras 10år efter det att 
förhållandena ändras. Underlag för debi-
tering måste finnas tillgängliga i minst 10 
år från räkenskapsårets utgång. 

Ansökan om beslut om 
tillstånd för viss djurhåll-
ning mm  

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Vid inaktuali-
tet/när verksam-
heten upphört 
 

 9 kap 11 § MB, 39 § FMH och lokala 
hälsoskyddsföreskrifter 
 
Ny prövning om sökanden flyttat 

Remisser och  
yttranden i alkoholärenden 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När verksamhet-
en upphört + 2 år 

Yttrandet bevaras. 

Remisser och  
yttranden i alkoholärenden 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

5 år 
 

 Remisshandlingarna gallras, finns diarie-
förda hos socialnämnden.. 



Östersunds kommun, miljö- och samhällsnämnden  DOKUMENTHANTERINGSPLAN   9 
Samhällsbyggnad                                                                       Fastställd av miljö- och samhällsnämnden 2016-09-28, § 254 

2016-09-16 

Hälsoskydd 
Handling Medium Förvaring Arkivläggning Bevaras/Gallras Till slutarkiv Anmärkning 
Föreläggande om under-
sökning 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras 5 år 26 kap 22 § MB 

Föreläggande om försik-
tighetsmått eller förbud 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras 5 år 26 kap 9 § MB 

Föreläggande om upplys-
ningar och undersökningar 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras 5 år 26 kap 9 och 21 §§ MB 

Förordnande om rättelse 
på annans bekostnad 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras 5 år 26 kap 18 § MB 
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Livsmedel och smittskydd 
Handling Medium Förvaring Arkivläggning Bevaras/Gallras Till slutarkiv Anmärkning 
Anteckningar i ärende Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-

hetsbeteckning 
Bevaras 
 
 

När verksam-
heten upphört + 
2 år 

Gallras om de inte har någon betydelse för 
ärendet. 

Registrering av livsme-
delsanläggning  

Ecos Pärm Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När verksam-
heten upphört + 
2 år 

Hela ärendet bevaras, anmälan och beslut. 
Artikel 6.2 i förordning (EG) nr 85/2004 

Godkännande av livsme-
delsanläggning  

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När verksam-
heten upphört + 
2 år 

Hela ärendet bevaras. 
Artikel 4 i förordning nr 853/2004; artikel 
3 i förordning nr 854/2004 och LIVSFS 
2005:20 

Tillfälligt eller permanent 
upphävande av godkän-
nande 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig- 
hetsbeteckning 

Bevaras När verksam-
heten upphört + 
2 år 

Artikel 31 och 54 i förordning (EG) nr 
882/2004, artikel 4 i förordning (EG) nr 
853/2004 och livsmedelsförordningen 

Anmälan om ändring av 
livsmedelsanläggning 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När verksam-
heten upphört + 
2 år 

 

Anmälan om avregistering 
av livsmedelanläggning 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När verksam-
heten upphört + 
2 år 

 

Villkorat godkännande Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning  

Vid inaktualitet  Artikel 4 i förordning (EG) nr 853/2004, 
artikel 3 i förordning (EG) nr 854/2004) 

Tidsbegränsat godkän-
nande/registrering av 
livsmedelsanläggning 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning  

Vid inaktualitet   

Sammanställningar och 
utredningar av t ex vatten- 
och livsmedelsburen 
smitta 

Kom-
mun-
office 
 

Aktmapp Närarkiv i diarie-
nummerordning 

Bevaras 5 år Även handlingar gällande smittskydd 

Projektinriktad kontroll - 
beskrivning och resultat 

Kom-
mun-
office 

Aktmapp Närarkiv i diarie-
nummerordning 

Bevaras 5 år  

Analysprotokoll vattenan-
läggningar, avvikelserap-
porter 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras 5 år Från ackrediterat laboratorium 

Egenproducerat informat-
ionsmaterial 

Papper/ 
digitalt 

Pärm/dator Närarkiv i kronolo- 
gisk ordning 

Bevaras 2 år  
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2016-09-16 

Livsmedel och smittskydd 
Handling Medium Förvaring Arkivläggning Bevaras/Gallras Till slutarkiv Anmärkning 
Beslut om avgift  Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig- 

hetsbeteckning 
10 år  I de fall det rör sig om en fast årlig avgift 

kan besluten gallras 10 år efter det att 
förhållandena ändras. Underlag för debi-
tering måste finnas tillgängliga i minst 10 
år från räkenskapsårets utgång 

Inspektions- och kontroll-
rapporter 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

5 år   

Egenkontrollprogram Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

När verksamheten 
upphör + 2 år  

 Delegationsbeslutet bevaras. 

Incidentrapporter Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras 5 år  

Beslut om fastställande av 
provtagningsprogram för 
regelbundna undersök-
ningar av dricksvattenan-
läggningar 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras  När verksam-
heten upphört + 
2 år 

SLV 2001:30 

Beslut att begränsa eller 
förbjuda utsläpp på mark-
naden 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

10 år  Artikel 54.2 i förordning (EG) nr 
882/2004 

Av livsmedelsverket med-
delade villkor eller salu-
förbud för kännedom 

Ecos Digitalt eller i 
aktmapp på re-
spektive objekt 

Närarkiv på fastighets-
beteckning 

Då saluförbudet 
upphävs 

 6 § livsmedelslagen och 5 § livsmedels-
förordningen. Registreras i objektet 
RASSF eller på respektive verksamhet. 

Föreläggande och förbud Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

10 år  22 § livsmedelslagen 

Begäran om po-
lishandräckning 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

2 år  27 § livsmedelslagen 

Beslut om omhänderta-
gande av livsmedel 

Ecos Aktmapp  Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning  

10 år   

Åtalshandlingar Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning  

10 år  Anmälan samt beslut 
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Samhällsbyggnad                                                                       Fastställd av miljö- och samhällsnämnden 2016-09-28, § 254 

2016-09-16 

Livsmedel och smittskydd 
Handling Medium Förvaring Arkivläggning Bevaras/Gallras Till slutarkiv Anmärkning 
Analysprotokoll livsmedel Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighets-

beteckning 
3 år eller när 
verksamheten 
upphör 

  

Analysprotokoll dricksvat-
tenanläggningar 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighets-
beteckning 

Bevaras När verksam-
heten upphört + 
2 år 

 

Följesedlar laboratorie-
prov 

 Pärm Tjänsterum Vid försäkran om 
att proverna har 
anlänt till lab 

  

Anmälan till nämnden om 
smittsam sjukdom vid 
livsmedelshantering 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighets-
beteckning 

5 år eller när 
verksamheten 
upphör 

  

Råttsaneringsbevis, kopior Ecos Pärm/aktmapp Närarkiv på fastighets-
beteckning 

10 år   

Beslut om ersättning vid 
förstöring av ägodelar för 
att hindra spridning av 
samhällsfarliga sjukdomar 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighets-
beteckning 

10 år   

Föreläggande/förbud i 
enskilda fall för att för-
hindra spridning av sam-
hällsfarliga sjukdomar 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighets-
beteckning 

10 år  MB 9:15  

Klagomål Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighets-
beteckning 

När verksamheten 
upphört + 2 år 

  

Mätning av radon i dricks-
vatten 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastighets-
beteckning 

Bevaras 5 år  
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2016-09-16 

Miljöskydd  
Handling Medium Förvaring Arkivläggning Bevaras/Gallras Till slutarkiv Anmärkning 
Anteckningar i ärende Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-

hetsbeteckning 
Bevaras När verksam-

heten (vsh) upp-
hört + 2 år 

 

Inspektionsrapporter Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När vsh upphört 
+ 2 år 

Kan ha betydelse för framtida utredningar 
om skador på människors hälsa och mil-
jön 

Anmälan om beslut om 
miljöfarlig verksamhet 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När vsh upphört 
+ 2 år 

9 kap 6 § miljöbalken (MB), 14, 17 §§ 
FMH samt 1 kap 10 § miljöprövningsför-
ordningen 
Inklusive ritningar, tekniska beskrivning-
ar, ev miljökonsekvensbeskrivning, sam-
rådsredogörelse etc 

Underlag i tillståndsären-
den och andra handlingar 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När vsh upphört 
+ 2 år 

22 kap 3 § och 22 kap 11-12 §§ MB 
T ex kungörelser, samrådsanteckningar, 
besiktning, inkomna yttranden och syn-
punkter från enskilda, organisationer och 
myndigheter 

Dokumentation av samråd 
och besiktningar 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När vsh upphört 
+ 2 år 

 

Regeringsbeslut om miljö-
skyddsområde 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När vsh upphört 
+ 2 år 

7 kap 19-20 §§ MB 

Yttrande till miljöpröv-
ningsdelegation och miljö-
domstol över den s k kom-
pletteringsremissen  

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När vsh upphört 
+ 2 år 

22 kap 4 § MB 

Yttranden över ansökan 
till miljöprövningsdelegat-
ion och miljödomstol om 
tillstånd att bedriva miljö-
farlig verksamhet 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När vsh upphört 
+ 2 år 

 

Miljökonsekvens-
beskrivning 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När vsh upphört 
+ 2 år 

6 kap MB. Originalhandling som krävts 
in ska bevaras. Miljökonsekvensbeskriv-
ning som inkommit för kännedom och 
finns bevarad hos annan myndighet kan 
gallras vid inaktualitet. 
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2016-09-16 

Miljöskydd  
Handling Medium Förvaring Arkivläggning Bevaras/Gallras Till slutarkiv Anmärkning 
Miljörapporter Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-

hetsbeteckning 
Bevaras När verksamhet-

en upphört + 2 år 
Lämnas in årligen från tillståndspliktiga 
verksamheter via Svenska miljörapporte-
ringsportalen 

Framställningar till läns-
styrelsen om överlåtelse av 
tillsyn och länsstyrelsens 
beslut om överlåtelse av 
tillsyn 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När verksamhet-
en upphört + 2 år 

26 kap 3 § MB och 10 § FTM 

Miljöprövningsdelegations 
och miljödomstols beslut 
om förbud eller upphävda 
villkor 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När verksamhet-
en upphört + 2 år 

24 kap 3 och 5 §§ MB 

Kontrollprogram som 
vunnit laga kraft 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När verksamhet-
en upphört + 2 år 

26 kap 19 § MB 

Anmälan om installation 
av köldmedier 

Ecos Pärm Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras 5 år   

Återkommande kontroll av 
köldmedier 

Ecos Pärm Närakriv på fastig-
hetsbeteckning 

5 år   

Årlig sammanställning 
över ozonnedbrytande 
ämnen 

Kommun-
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 
 

Bevaras 5 år Enskilda årsrapporter kan gallras efter 5 
år 

Köldmedier, sammanställ-
ning över årlig rapporte-
ring 

Kommun-
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 
 

Bevaras 5 år Enskilda rapporter gallras efter 5 år 

Förslag till föreläggande 
eller förbud, ozonnedbry-
tande ämnen 

Ecos Aktmapp Närakriv på fastig-
hetsbeteckning 

10 år   

Inventering och åtgärds-
plan för PCB i byggnader 
och anläggningar 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras 5 år 26 kap 9, 21-22 §§ MB och 16-18 §§ 
förordning om PCB 

Beslut om miljösanktions-
avgifter 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När verksamhet-
en upphört + 2 år 

 

Åtalshandlingar Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning eller 
pärm i diarienummer-
ordning 

Bevaras När verksamhet-
en upphört + 2 år 

Åtalsanmälan och åklagarens beslut. 
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2016-09-16 

Miljöskydd  
Handling Medium Förvaring Arkivläggning Bevaras/Gallras Till slutarkiv Anmärkning 
Utredningar och luft- vat-
ten- och markföroreningar 
samt kemikalier 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras 10 år   

Projektinriktad kontroll, 
inventeringar och annat 
sammanställt material 

Kommun-
office 
 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning  
 

Bevaras 
 
 

5 år 
 
 

Sammanställning diarieförs i kommun-
gemensamt system ÄDH-kommunoffice. 
Inspektionsrapporter diarieförs i Ecos  

Länsstyrelsens beslut om 
överlåtelse av tillsyn av 
täkttillstånd 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När täkten avslu-
tats 

 

Förelägganden om under-
sökning 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När verksamhet-
en upphört + 2 år 

26 kap 22 § MB. Bevaras för ev framtida 
utredningar om misstänkt förorenade 
områden 

Föreläggande om försik-
tighetsmått eller förbud 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När verksamhet-
en upphört + 2 år 

26 kap 9 § MB 
Bevaras för ev framtida utredningar om 
misstänkt förorenade områden 

Föreläggande om upplys-
ning och undersökningar 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När verksamhet-
en upphört + 2 år 

26 kap 9 och 21 §§ MB 
Bevaras för ev framtida utredningar om 
misstänkt förorenade områden 

Förordnande om rättelse 
på annans bekostnad 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När verksamhet-
en upphört + 2 år 

26 kap 18 § MB 
Bevaras för ev framtida utredningar om 
misstänkt förorenade områden 

Anmälan om vissa cister-
ner i mark samt ovan mark 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras  Bevaras för ev framtida utredningar om 
misstänkt förorenade områden. Till slut-
arkiv när cisternen tagits ur drift + 2 år 

Kontrollrapport inomhus-
cisterner 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras  Bevaras för ev framtida utredningar om 
misstänkt förorenade områden. Till slut-
arkiv när cisternen tagits ur drift + 2 år 

Egenproducerat informat-
ionsmaterial 

Papper/ 
digitalt 

Pärm/Digitalt Närarkiv i kronologisk 
ordning 

Bevaras 2 år  

Nämndbeslut om avgifter i 
enskilt fall 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Gallras  10 år efter att verksamheten upphört 

Tillståndsbeslut  Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Gallras vid inak-
tualitet 

 9 kap 6 § MB och 5 § FMH.  

Övriga tillståndsbeslut från 
länsstyrelsen 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Gallras vid inak-
tualitet. 

 Transport av avfall, överlåtelse av särskilt 
farliga kemikalier.  
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Miljöskydd  
Handling Medium Förvaring Arkivläggning Bevaras/Gallras Till slutarkiv Anmärkning 
Kungörelse vid anmäl-
ningsärende 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

2 år   

Provtagning enligt kon-
trollprogram 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

5 år om samman-
ställning lämnas, 
annars 10 år 

 Ackrediterat laboratorium 

Begäran om handräckning  Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning g 

10 år  26 kap 17 §, 29 kap 1-4 §§ MB, lag om 
betalningsföreläggande och handräckning 

Anmälan om kemisk be-
kämpning 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När vsh upphört 
+ 2 år 

Förordning om bekämpningsmedel 
(2014:425) § 40 

Tillstånd till kemisk be-
kämpning 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras När vsh upphört 
+ 2 år 

Förordning om bekämpningsmedel 
(2014:425) § 41 

Underrättelse om påträffad 
markförorening 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning  

Bevaras När vsh upphört 
+ 2 år 

MB 10:11 

Anmälan om avhjälpande-
åtgärd 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning  

Bevaras När vsh upphört 
+ 2 år 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd § 28 

Egna upprättade MIFO-
undersökningar - samman-
ställning/rapport 

Kommun-
office 
 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Bevaras 
 
 

5 år Sammanställningen registreras i kom-
munoffice 
 

Egna upprättade MIFO-
undersökningar - underlag 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras Närvsh upphört + 
2 år 

Underlaget registreras i Ecos 

MIFO inventeringar f k 
från länsstyrelsen 

Ecos Aktmapp Närarkiv - fastighets-
beteckning 

Bevaras När vsh upphört 
+ 2 år eller 10 år 

Finns hos länsstyrelsen 

Kemikalieolyckor - tillsyn Ecos Aktmapp Närarkiv - fastighets-
beteckning ing 

Bevaras 10 år  

Incidentrapporter Ecos Aktmapp Närarkiv - fastighets-
beteckning 

Bevaras När vsh upphört 
+ 2 år 

 

Anmälan om dagvattenan-
läggning 

Ecos Aktmapp Närarkiv - fastighets-
beteckning 

Bevaras När vsh upphört 
+ 2 år 

Förordning (1998:899) om miljöfarlig 
verksamhet och hälsoskydd § 13 

Årsrapporter Ecos Aktmapp Närarkiv - fastighets-
beteckning g 

Bevaras  När vsh upphört 
+ 2 år 

 

Kvartals- och tertialrap-
porter 

Ecos Aktmapp Närarkiv - fastighets-
beteckning 

5 år   

Egenkontrollprogram Ecos Aktmapp Närarkiv - fastighets-
beteckning 

Bevaras 3 år  

Kemikalieförteckningar Ecos Aktmapp Närarkiv - fastighets-
beteckning 

Bevaras 3 år  
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Miljöskydd  
Handling 
 

Medium Förvaring Arkivläggning Bevaras/Gallras Till slutarkiv Anmärkning 

Periodiska besiktningar Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning ng 

Bevaras 5år  

Kontrollprogram Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning F 

Bevaras 5 år  

Vattenskyddsföreskrifter – 
anmälan, tillstånd 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning  

Bevaras   10 år  

Beslut om avgift i enskilt 
fall 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

10 år  I de fall det rör sig om en fast ärlig avgift 
gallras besluten 10 år efter det att förhål-
landena ändras. Underlag för debitering 
måste finnas tillgängliga i minst 10 år 
från räkenskapsårets utgång 

Anmälan från försäkrings-
givare om betalningsför-
summelse, miljöskadeför-
säkring 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning  

10 år   

Nämndens föreläggande 
om betalningsskyldighet 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

10 år  33 kap 4 § MB 

Erinringar från verksam-
hetsutövaren mot förslag 
till föreläggande 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

2 år   
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Renhållning och avfall 
Handling 
 

Medium Förvaring Arkivläggning Bevaras/Gallras Till slutarkiv Anmärkning 

Anteckningar i ärende Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras 5 år  

Inspektionsrapporter Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Bevaras 5 år Kan ha betydelse för framtida utredningar 
om skador på människors hälsa och mil-
jön 

Ansökan och beslut om 
befrielse eller uppehåll 
från sop- och latrinhämt-
ning  

Ecos Pärm Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Efter giltighetsti-
dens utgång eller 
om förhållandena 
ändras 

 15 kap 18 § MB och lokala föreskrifter 
Beslutet kan vara tidsbegränsat 

Ansökan om ändrat töm-
ningsintervall för enskilt 
avlopp 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Vid inaktualitet  Lokala föreskifter 

Beslut om föreläg-
gande/förbud 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

10 år   

Beskrivning av avfallshan-
tering - avfallsplan 

Kommun-
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år Registreras hos Msn – fastställs av kom-
munfullmäktige 

Renhållningsordning Kommun-
office 

Aktmapp Närarkiv i diarienum-
merordning 

Bevaras 5 år Registreras hos Msn – fastställs av kom-
munfullmäktige 

Förfrågningar och klago-
mål av rutinartad karaktär 

Ecos Aktmapp/pärm Närarkiv i diarienum-
merordning 

2 år   

Anmälan om komposte-
ring av matavfall 

Ecos Pärm Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Vid inaktualitet  Lokala föreskrifter 

Anmälan om latrinkom-
post 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

Vid inaktualitet  Lokala föreskrifter 

Anmälan om ändrat töm-
ningsintervall för enskilt 
avlopp 

Ecos Aktmapp Närarkiv fastighetsbe-
teckning 

Vid inaktualitet  Lokala föreskrifter 

Beslut om avgift i enskilt 
fall 

Ecos Aktmapp Närarkiv på fastig-
hetsbeteckning 

10 år  Underlag för debitering måste finnas 
tillgängliga i minst 10 år från räken-
skapsårets utgång 
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Tjänsteskrivelse - medborgarförslag 

Sammanfattning av ärendet 

Ett medborgarförslag har lämnats in till kommunen där förslagsställaren 

föreslår att kvarvarande äng och skog mellan Arctura och Eriksberg ska 

skyddas från framtida bebyggelse. Förslagsställaren anser att området ska 

skyddas för att säkerställa närhet till skog och grönområde för de som redan 

är boende i området samt de som kommer bo och gå i skola i det planerade 

området Blomstergården. Förslaget har under perioden 24 januari 2022 till 6 

mars 2022 samlat totalt 30 underskrifter.   

Medborgarförslaget har remitterats förr yttrande till miljö- och 

samhällsnämnden, kultur- och fritidsnämnden och tekniska nämnden inför 

slutgiltigt beslut i kommunfullmäktige. Nämndens yttrande ska ha inkommit 

till kommunledningsförvaltningen senast 31 oktober 2022. 

Att ge det aktuella området ett långsiktigt och formellt skydd är förenligt 

med kommunens ställningstaganden i översiktsplan Östersund 2040. 

Samhällsbyggnad bedömer därför att det är motiverat att utreda vidare om 

och i så fall hur området bör ges ett formellt skydd. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att 

medborgarförslaget bifalls på så sätt att kommunen utreder förutsättningarna 

för formellt skydd av området. 

Underlag för beslut 

 Samhällsbyggnadsförvaltningens tjänsteskrivelse, 2022-10-12 

 Kommunfullmäktiges beslut 2022-03-31 § 58 

 Medborgarförslag 2022-01-24 

Beslutet skickas till  

 Kommunstyrelsen (med bifogad tjänsteskrivelse) 

 Huvudhandläggare vid kommunledningsförvaltningen 

 Kultur- och fritidsnämnden (f.k)  

 Tekniska nämnden (f.k.)  

 Förslagsställare  
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Bakgrund 

Om området 

Det aktuella området ligger strax söder om Östersunds skidstadion, mellan 

Rannåsens naturreservat, bostadsområdet i Eriksberg och området 

Blomstergården där kommunen just nu tar fram en detaljplan för nya 

bostäder, skola och förskola. Den norra delen av området som angränsar till 

Rannåsens naturreservat består av skogsmark och den södra delen, mellan 

Blomstergården och Eriksberg, består av gräsmark.  

Området har idag ett högt besökstryck då det ligger centralt beläget och 

ansluter till naturreservatet Rannåsen. I närområdet har många förtätningar 

skett under de senaste åren och i Blomstergården planeras cirka 500 - 600 

bostäder. Detta innebär att besökstrycket på detta grönområde kommer att 

öka. 

Skogsområdet har naturvärden i form av äldre träd och kalkgynnad flora. I 

området har observerats hålträd och spår efter tretåig hackspett. Skog med 

höga naturvärden är ovanligt centralt i tätorten. En inventering av 

fladdermöss i samband med detaljplanering av orådet Blomstergården 

noterade tre arter fladdermöss. Det aktuella skogsområdet pekades ut som en 

viktig grön korridor mellan Rannåsen och platsen där fladdermössen 

spelades in. 

Skydda natur 

Kommunens möjlighet till att säkerställa ett långsiktigt skydd av ett 

naturområde är att bilda ett natur- eller kulturreservat eller ett kommunalt 

biotopskyddsområde. Miljö och samhällsnämnden ser positivt på att skydda 

och bevara natur. Det är viktigt både för att bevara naturmiljöer, men också 

för att främja folkhälsa och rekreation. Ett långsiktigt formellt skydd av natur 

är viktigt för att bevara världens natur- och kulturarv. Det är även viktigt för 

att ta tillvara grundläggande värden som rent vatten, ren luft och oförstörd 

natur. Att skydda natur är också i enlighet med mål 15 i Agenda 2030.  

Cirka tio procent av Jämtlands läns natur är formellt skyddad, det vill säga 

genom nationalparker, naturreservat, biotopskyddsområden och 

naturvårdsavtal. Merparten av arealerna är lokaliserade till fjällområdena. I 

Östersunds kommun är idag 1,6 procent av kommunarealen skyddad. Trots 

norra Sveriges stora ytor av skyddad natur har befolkningen här i genomsnitt 

längre avstånd till skyddade områden än befolkningen i södra Sverige. 

Sverige har genom FN konvention om biologisk mångfald åtagit sig att 

senast 2020 skydda minst 17 procent av Sveriges landyta. 

Östersunds kommun har i dagsläget en låg andel skyddade områden sett till 

arealen men också per invånare. Alla kommuninvånare bör ha närhet till 

skyddad natur, och skyddade områden är viktiga som utflyktsmål samt i 

pedagogiska syften. Att utreda skydd av området är lämpligt för att säkra 

tillgången av tätortsnära natur i denna del av staden och är förenligt med 

kommunens ställningstaganden i översiktsplanen Östersund 2040. 
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Planförhållanden  

I gällande detaljplaner är marken planlagd som parkmark och får inte 

bebyggas. Det innebär att marken inte kan bebyggas i dagsläget. En 

detaljplan är dock inget långsiktigt skydd för ett område utan kan ändras om 

kommunen väljer att ta fram en ny detaljplan. I processen för att ta fram en 

ny detaljplan ska markens lämplighet för den föreslagna användningen 

utredas och berörda sakägare får tillfälle att yttra sig.  

Under processen sker också flera politiska beslut innan den nya detaljplanen 

slutligen kan börja gälla. Kommunens översiktsplan är inte bindande men 

ska ge vägledning för beslut om hur mark-och vattenområden ska användas 

och hur den byggda miljön ska användas, utvecklas och bevaras. I nu 

gällande översiktsplan, Östersund 2040, finns bland annat ställningstagande 

om att stadens parker och natur med rekreationsvärden och ekologiska 

värden inte ska tas i anspråk för förtätning. Det är dock inte utpekat vilka 

grönområden som ska bevaras. Samhällsbyggnads bedömning är att det inte 

skulle vara förenligt med översiktsplanen att ianspråkta hela eller delar av 

det aktuella området för ny bebyggelse. 

I översiktsplanen anges också att fler områden än idag ska få status som 

natur- och/eller kulturreservat i syfte att långsiktigt bevara våra mest 

värdefulla natur- och kulturmiljöer. Det anges vidare i översiktsplanen att 

prioriterade områden är stadsnära grönområden och skogar med kultur- och 

friluftsvärden som nyttjas flitigt av stadens invånare. 

Förvaltningens konsekvensbedömning 

För inrättande av naturreservat eller biotopskyddsområde krävs resurser, 

både för att utreda hur föreskrifter och bildningen av reservatet ska gå till 

samt för att möjliggöra och säkra en framtida utveckling och skötsel av 

områdena. Kommunen måste också utreda vilka områden som ska prioriteras 

för skydd. 

Underskrifter 

Kjell Svanberg  

Förvaltningschef 

Maria Boberg  

Stadsarkitekt 

 



Inskickat av: Lars Johan Svärd
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Ärendenummer
#20617

Datum
2022-01-24 20:20

Ärendenummer: #20617 | Inskickat av: Lars Johan Svärd | Datum: 2022-01-24 20:20

 Notifieringar
E-post

 Mobiltelefon

 E-postadress Telefon
-

 Postnummer och ort Adress

 c/o
-

 För- och efternamn
Lars Johan Svärd

Lämna medborgarförslag

1. Kontaktuppgifter

Mina kontaktuppgifter

Vem är förslagslämnare?
Jag själv

2. Förslag

Rubrik
Ange namn på din idé.

Skydda kvarvarande skog och äng vid Arctura

Beskriv ditt förslag
Skydda/ skyddsklassa kvarvarande skogsparti kring Arctura ner mot ängen i Eriksberg samt även ängen själv nedanför skogen från 
framtida bebyggelse och bygglov. Det görs just nu ett stort ingrepp i skogen ovanför ängarna i Eriksberg där 3 villor ska byggas. 
Området med skog och äng som många människor njuter av och rör sig i dagligen. Besluta om att kvarvarande skog och ängsmark 
inte får bebyggas i framtiden för att säkerställa närhet till skog och grönområde för de som redan är boende i området samt de som 
kommer bo och gå i skola i det planerade området Blomstergården. Detta för att förhindra att liknande process som den med herr 
Fredriksson inte kan upprepas.

När kommunfullmäktige behandlar mitt förslag vill jag närvara
Nej



 
 

Handläggare 

Therése Larsson Seglert 

Översiktsplanerare  
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Tjänsteskrivelse - Remiss - Granskning av 
Strömsunds översiktsplan  

Sammanfattning av ärendet 

Strömsunds kommun har upprättat ett förslag till översiktsplan som nu är ute på 

granskning. Östersunds kommun har givits tillfälle att yttra sig på 

granskningsförslaget. Granskning pågår till den 3 november. 

Samråd av planförslaget till översiktsplan pågick från den 8 mars till den 31 maj 

2022. Östersunds kommun lämnade då ett yttrande på förslaget. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsnämnden antar förvaltningens förslag till yttrade daterat 2022-

10-10 över Granskning Översiktsplan Strömsunds kommun. 

Underlag för beslut 

 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-10 

 Samhällsbyggnads yttrande, 2022-10-10 

 Planförslag till Översiktsplan Strömsunds kommun Granskningshandling  

Beslutet skickas till  

 Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, via e-post till 

plan@stromsund.se 



 
 

Handläggare 

Therése Larsson Seglert 

Översiktsplanerare  
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Underskrifter 

Kjell Svanberg  

Förvaltningschef 

Maria Boberg 

Avdelningschef 
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YTTRANDE 

Samhällsbyggnad 
 

Datum 

2022-10-10 
Diarienummer 

MSN 00094-2022

Till Strömsunds kommun 

Yttrande - Remiss - Granskning 
översiktsplan Strömsunds kommun 

Övergripande kommentarer 
Östersunds kommun har fått granskningshandling Översiktsplan Strömsunds 

kommun på remiss. Förslaget är på granskning till och med den 3 november 2022.   

Östersunds kommun har endast granskat översiktsplanen utifrån mellankommunala 

frågor som berör Östersunds kommun.  

Ställningstagande 
Östersunds kommun noterar att de synpunkter som lämnade vid samrådet har tagits 

omhand och besvarats. Östersunds kommun har inga ytterligare synpunkter på 

förslag till översiktsplan än de som lämnades vid samrådet.  

ÖSTERSUNDS KOMMUN 

Samhällsbyggnad  

 

Maria Boberg    Therése Larsson Seglert 

Avdelningschef   Översiktsplanerare 

Yttrandet skickas till Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen via e-post 

till plan@stromsund.se. 



Strömsunds kommun 
30 augusti 2022 

 
 
 

Strömsunds kommun 

Storgatan 15 • Box 500 • 833 24 Strömsund • Telefon 0670-161 00 

kommun@stromsund.se • www.stromsund.se 

 

Följebrev: Granskning av översiktsplan för Strömsunds 
kommun 
Ett förslag till ny översiktsplan för hela Strömsunds kommun har blivit klart under 
2022. Planförslaget består av ett digitalt kartunderlag och en planbeskrivning 
med ett antal bilagor, bland annat en strategisk miljöbedömning. 

Den nya översiktsplanen ska ersätta översiktsplanen från 2014.  

Planförslaget visar hur kommunen vill utvecklas under de kommande 20 åren 
med fokus på markanvändningen. Planen beskriver bland annat utveckling av 
bebyggelseområden och infrastruktur. Den ger även allmänna riktlinjer för hur 
värdefulla natur- och kulturmiljöer ska skyddas och var dispens från 
strandskyddet ska kunna ges med hänsyn till utveckling av landsbygden (LIS). 

Granskning av planförslag 

Ett planförslag för den kommunövergripande översiktsplanen är upprättat och 
samtliga planhandlingar och därtill hörande utredningar finns för granskning på 
följande platser:  

• Kommunens webbplats, www.stromsund.se 

• Kommunreceptionen, kommunhuset i Strömsund. 

• Kommunens bibliotek i Backe, Gäddede, Hammerdal, Hoting och Strömsund.  

Kungörelse om granskning av planförslaget är infört i lokaltidningarna den 1 
september 2022. 

Granskningen pågår från den 2 september till den 3 november 2022. 

Synpunkter på förslaget 

Synpunkter på förslaget lämnas skriftligen under granskningstiden till 
Strömsunds kommun, Miljö- och byggavdelningen, Box 500, 833 24 Strömsund, 
eller via e-post till plan@stromsund.se 

Upplysningar om planförslaget lämnas av planingenjör, Håkan Bredin, 0670-163 
88. 

 

Vänliga hälsningar, 
Strömsunds kommun 

http://www.stromsund.se/
mailto:plan@stromsund.se


Länk till Granskningsförslag Strömsunds översiktsplan  

Strömsunds kommun / Bygga, bo och miljö / Kommunens planarbete / Översiktsplan / Granskning: 

Översiktsplan för Strömsunds kommun 

Eller 

https://www.stromsund.se/10684.html 

https://www.stromsund.se/index.html
https://www.stromsund.se/1044.html
https://www.stromsund.se/349.html
https://www.stromsund.se/1248.html


 
 

Handläggare 

Hanna Lundqvist 

Miljöskyddsinspektör  
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Tjänsteskrivelse - Åtgärdsprogram för luft  

Sammanfattning av ärendet 

År 2020 upptäcktes vid kontrollmätningar på Rådhusgatan att de lagstiftade 

gränsvärdena för partikelföroreningar överskrids kraftigt. I och med överskridandet 

ålades Östersunds kommun av Naturvårdsverket att i enlighet med 5 kap. 

miljöbalken skyndsamt ta fram ett åtgärdsprogram för partikelföroreningar. 

Åtgärdsprogrammet innehåller fördjupad information om överskridandets 

omfattning samt förslag till åtgärder.  

Projektgruppen har arbetat för att få fram ett förslag till åtgärdsprogram med 

tillräckliga åtgärder för att kunna nå miljökvalitetsnormen, vilket inte har lyckats på 

grund av att samsyn inte nåtts inom organisationen. Det innebär att förslaget som 

presenteras här inte lever upp till programmets syfte och inte kommer leda till de 

förbättringar i luftkvalitet som krävs för att kommunen ska anses klara lagkraven. 

De föreslagna åtgärderna som ska genomföras av miljö- och samhällsnämnden och 

tekniska nämnden under 2023 finansieras genom ianspråktagande av Östersunds 

kommuns rörelseresultat. Resterande åtgärder som återfinns under ”åtgärder för 

vidare utredning” hanteras i ordinarie budgetprocess för 2024. 

Ärendet kommer att beredas av Tekniska nämnden innan ärendet beslutas i 

kommunfullmäktige. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

Åtgärdsprogram Östersund - för att förbättra luftkvaliteten och uppnå 

miljökvalitetsnormen (PM10). 

2. Åtgärderna som ska genomföras av miljö- och samhällsnämnden under 

2023 finansieras genom ianspråktagande av Östersunds kommuns 

rörelseresultat med 1 075 000 kr. 

3. Åtgärderna som ska genomföras av tekniska nämnden under 2023 

finansieras genom ianspråktagande av Östersunds kommuns rörelseresultat 

med 1 800 000 kr.  



 
 

Handläggare 

Hanna Lundqvist 

Miljöskyddsinspektör  
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Underlag för beslut 

 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-21 

 Åtgärdsprogram Östersund - för att förbättra luftkvaliteten och uppnå 

miljökvalitetsnormen (PM10) med bilagor 

 Samrådsredogörelse  

Beslutet skickas till  

 Kommunstyrelsen  

 Tekniska nämnden  

Bakgrund 

År 2020 upptäcktes vid kontrollmätningar på Rådhusgatan att de lagstiftade 

gränsvärdena för partikelföroreningar överskrids kraftigt. I och med överskridandet 

ålades Östersunds kommun av Naturvårdsverket att i enlighet med 5 kap. 

miljöbalken skyndsamt ta fram ett åtgärdsprogram för partikelföroreningar. 

Åtgärdsprogrammet innehåller fördjupad information om överskridandets 

omfattning samt förslag till åtgärder. 

Miljö- och samhällsnämnden beslutade den 7 juli 2022 att skicka ut 

Samhällsbyggnads förslag till ”Åtgärdsprogram Östersund - för att förbättra 

luftkvaliteten och uppnå miljökvalitetsnormen (PM10)” på samråd till allmänhet, 

politiska partier, föreningar och myndigheter. Samrådstiden pågick mellan den 9 

juli och den 12 september 2022. Inkomna synpunkter finns sammanställda i 

samrådsredogörelsen. Vissa justeringar har gjort utifrån inkomna synpunkter, även 

dessa finns sammanställda i samrådsredogörelsen. 

Partikelföroreningar är hälsofarligt och utgör en risk för medborgarnas hälsa. 

Förslaget till åtgärdsprogram är kommunövergripande och innehåller ett antal 

åtgärder riktade mot trafik, drift och väghållning. Syftet med programmet är att 

uppnå en acceptabel luftkvalitet samt att Östersunds kommun ska klara kraven i 

luftkvalitetsförordningen (2010:477) och Miljöbalken (1998:808).   

Åtgärdsprogrammet har tagits fram av miljö och hälsa på uppdrag av miljö och 

samhällsnämnden. Arbetsgruppen har utgjorts av tjänstepersoner på både 

samhällsbyggnad och teknisk förvaltning och en politisk styrgrupp har tillsatts för 

att försäkra förankring till politiken under projektets gång. 



 
 

Handläggare 

Hanna Lundqvist 

Miljöskyddsinspektör  
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Finansiering  

De föreslagna åtgärderna som ska genomföras av miljö- och samhällsnämnden och 

tekniska nämnden under 2023 finansieras genom ianspråktagande av Östersunds 

kommuns rörelseresultat. Resterande åtgärder som återfinns under ”åtgärder för 

vidare utredning” hanteras i ordinarie budgetprocess för 2024. 

Underskrifter 

Kjell Svanberg 

Förvaltningschef 

Ann-Charlotte Skoog  

Miljöchef  
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Sammanfattning 
 Alla kommuner har ett ansvar att kontrollera sin luftkvalitet för att 

säkerställa en acceptabel nivå för människa och miljö. De gränsvärden som 
används är beslutade inom EU och införda i svensk lagstiftning. 2020 
påbörjades mätningar i gaturum på Rådhusgatan. Mätningen visade att 
gränsvärdena överskreds kraftigt för PM10, den större storleken av 
luftburna partiklar. I och med överskridandet måste kommunen ta fram ett 
åtgärdsprogram som visar vilka åtgärder vi ska vidta för att 
miljökvalitetsnormen snarast ska klaras.  

 Modelleringar visar att överskridanden av miljökvalitetsnormen sker på ett 
flertal gator i centrala Östersund. Anledningen till de höga halterna och 
utbredningen av problemet är sannolikt en kombination av olika faktorer. 
Alla gatorna där MKN överskrids har ett relativt högt trafiktryck. 
Dubbdäcksandelen är hög i Östersund samtidigt som vintrarna blir sämre 
med längre barmarksperioder. Dubbdäck på bart vägunderlag bidrar 
kraftigt till emissioner av PM10.  

 

Figur 1. Dygnsmedelvärden från mätinstrumentet på Rådhusgatan, för hela 2020 och 2021 och för 
årets första fem månader 2022. 

 Partikelföroreningar är skadliga för hälsan och utgör en ökad risk för 
sjukdomar och besvär relaterade till luftvägarna för de som bor och vistas i 
Östersund.  

 Partiklar av storleken PM10 härstammar främst från slitage av vägbanan 
vid trafikrörelser. Däck, asfalt och sandningssand slits mot varandra och 
bildar små partiklar som virvlar upp i gaturummet när vägen trafikeras. 
Småskalig vedeldning, industriella processer och långväga intransport av 
partikelföroreningar bidrar också till de totala halterna men utgör ett 
mindre bidrag.  
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 De föreslagna åtgärderna rör främst gatuunderhåll och innebär att 
väghållningen sker på ett sätt som minimerar damning och spridning av 
partiklar (exempelvis dammbindning, rätt grus och våtsopning). I förslaget 
finns också en åtgärd som rör arbetsplatsparkeringar i 
kommunorganisationen samt en större satsning på beteendepåverkande 
åtgärder för ändrade resvanor och mindre trafik.  

 Den sammanlagda effekten av de föreslagna åtgärderna är inte tillräcklig 
för att miljökvalitetsnormen ska nås. För att ha en chans att nå MKN och 
uppfylla lägstanivån för acceptabel luftkvalitet behöver ytterligare åtgärder 
vidtas, där parkeringsåtgärder för minskad innerstadstrafik är den åtgärd 
som har störst effekt.  

1. Inledning 
Östersunds kommun befinner sig i en tillväxtfas och växer just nu med omkring 
500 nya invånare varje år. Till 2040 förväntas staden ha växt från nuvarande 
65 000 till 75 000 invånare. Utvecklingen medför ett ökat tryck på befintlig 
markyta, en ökad efterfrågan på bostäder och på en tillgänglig och effektiv 
infrastruktur som uppmuntrar till och möjliggör hållbart resande. Den hållbara 
staden är en nödvändighet för att minimera klimatförändringarna men också för att 
erbjuda Östersundsborna en hållbar och god livsmiljö.  

Under senare år har mätningar visat att luften inte är så bra som vi tidigare trott, 
tvärtom är halterna av luftföroreningar väldigt höga på många håll i centrala 
Östersund. År 2020 upptäcktes vid kontrollmätningar på Rådhusgatan att de 
lagstiftade gränsvärdena för partikelföroreningar överskreds kraftigt. När detta 
rapporterades till Naturvårdsverket så fick kommunen ett föreläggande om att vi 
måste ta fram ett åtgärdsprogram som visar hur vi snabbt ska sänka partikelhalterna 
så att vi klarar miljökvalitetsnormen.  

Åtgärderna i ett åtgärdsprogram kan omfatta en rad olika typer av aktörer, som alla 
mot bakgrund av bestämmelserna i åtgärdsprogrammet bidrar till att 
miljökvalitetsnormerna (MKN) följs. 

Åtgärderna i detta program kräver finansiering på olika sätt vilket innebär 
integrering med budgetprocessen i både kommunen som helhet och de olika 
förvaltningarna.  

  



 

Åtgärdsprogram för luft | Version: 1 6 (69) 

Uppdraget att ta fram åtgärdsprogrammet för luft ligger hos Samhällsbyggnad. 
Arbetsgruppen utgjordes av tjänstepersoner från både Samhällsbyggnad och 
Teknisk förvaltning: 

 Hanna Lundqvist, miljöstrateg 

 Maria Olsson, översiktsplanerare 

 Jonatan Hellström, arbetsledare drift 

 Carola Jonsson, trafikplanerare 

 Martin Blick, trafikplanerare 

Även medarbetare från Region Jämtland Härjedalen, Mittuniversitetet, 
Referenslaboratoriet för luft och tjänstepersoner vid övriga förvaltningar har 
deltagit och bidragit i arbetet.  
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Den politiska ledningsgruppen har säkerställt förankring hos politiken under 
projektets gång och utgjordes av: 

 Kerstin Arnemo, (C) 

 Margareta Widell, (L) 

 Florian Stamm, (Mp) 

 Joackim Ekroth, (M) 

 Maria Nerpin, senare ersatt av Rosi Hoffer (S) 

1.1. Syfte 
Åtgärdsprogrammets syfte är att se till att miljökvalitetsnormen för luftkvalitet med 
avseende på PM10 uppfylls i Östersund. Perioden med överskridanden ska hållas 
så kort som möjligt men miljökvalitetsnormen ska följas inom maximalt tre år från 
det att överskridandet konstaterades.  

Åtgärdsprogrammet ska verka i samklang med övriga styrdokument i kommunen.  

1.2. Lagstiftning 
Medlemsländerna i EU har kommit överens om gemensamma regler för att 
förbättra luftkvaliteten i Europa med en gemensam lagstiftning som samtliga 
förbinder sig att följa. Europaparlamentets och Rådets direktiv om luftkvalitet och 
renare luft i Europa (dir 2008/50/EG) anger hur kontroll, uppföljning och 
rapportering av luftkvalitetsarbetet ska gå till. Direktivet innehåller också 
gränsvärden för ett antal luftföroreningar. Gränsvärdena, eller 
miljökvalitetsnormerna är gränsvärden för skydd av människors hälsa och anger 
den högsta nivå av föroreningar som är acceptabel. Miljökvalitetsnormerna 
utmärkts av att syftet är att utgå ifrån vad människor och natur tål, utan hänsyn till 
ekonomiska eller teknologiska förutsättningar.  

EUs luftkvalitetsdirektiv finns införlivat i den svenska lagstiftningen genom 
Miljöbalkens femte kapitel (1998:808), luftkvalitetsförordningen (2010:477) och 
Naturvårdsverkets föreskrifter om kontroll av luftkvalitet (NFS 2019:19).  

Kommunerna i Sverige är ansvariga för att se till så att miljökvalitetsnormerna 
följs. Åtgärdsprogram är bara ett av verktygen som finns för att se till så att MKN 
uppfylls, andra verktyg är att tillämpa MKN vid tillsyn, prövning och 
samhällsplanering. Miljökvalitetsnormerna är tillämpliga på all typ av verksamhet 
och en verksamhet som riskerar att bidra till att MKN inte uppfylls ska inte ges 
tillstånd.  

Om ett medlemsland återkommande överskrider gränsvärdena i förordningen kan 
kommissionen upprätta ett överträdelseärende mot landet.  

1.2.1. Miljökvalitetsmål 
Utöver miljökvalitetsnormerna så finns även det svenska miljömålssystemet, 
bestående av ett generationsmål, sexton miljökvalitetsmål och 24 etappmål. 
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Miljökvalitetsmålen (MKM) anger måltillståndet i den svenska miljön som 
miljöarbetet ska realisera. Miljökvalitetsmålet Frisk luft definieras så här: ”Luften 
ska vara så ren att människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte 
skadas.” Det finns även tydliga preciseringar av miljökvalitetsmålet för PM10 vilka 
anges i tabell 1 nedan: 

Tabell 1. Precisering av MKM för PM10 för års- och dygnsmedelvärde. 

PM10 Medelvärdesperiod Miljökvalitetsmål Antal tillåtna 
överskridanden per år 

År 15 µg/m3 - 

Dygn 30 µg/m3 35 

Miljökvalitetsmålen är inte juridiskt bindande på det sätt som miljökvalitetsnormen 
är, men deras syfte är att agera vägledning åt kommuner och länsstyrelser i deras 
arbete med luftkvalitet. 

 

1.3. Nuläget i Östersund 
Östersund är Jämtlands enda stad och ligger i anslutning till fjällvärlden, omgiven 
av höjder, berg och sjön Storsjön. Staden är en gammal garnisonsstad, med en stark 
turism- och besöksnäring. Ett brett utbud av olika småföretag, universitetet och 
flera statliga myndigheters arbetsplatser sätter prägel på staden. I Östersunds 
kommun bor omkring 65 000 invånare, varav 70 % bor i staden Östersund/Frösön. 
Östersund är enda stad i både kommunen och i länet och har en stor inpendling 
framför allt från närliggande tätorterna Brunflo, Lit, Fåker och Tandsbyn. 
Inpendlingen och avstånden i länet bidrar till ett relativt stort trafiktryck i staden. 
Östersunds närhet till berg och sjöar har stor betydelse för hur väder och vindar rör 
sig, något som har stor inverkan på luftföroreningars spridning och uppehållstid.  

  

KORTA FAKTA 
SFS 2010:477 

18§ För att skydda människors hälsa får partiklar (PM10) inte förekomma i 
utomhusluft med mer än 

   1. i genomsnitt 50 mikrogram per kubikmeter luft under ett dygn 

(dygnsmedelvärde), och 

   2. i genomsnitt 40 mikrogram per kubikmeter luft under ett kalenderår 

(årsmedelvärde). 

Det värde som anges i första stycket 1 får överskridas 35 gånger per kalenderår.  
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Kollektivtrafik 

I Östersund finns många busslinjer, både regionbussar och stadsbussar, med 
varierande användningsgrad. Restidskvoter visar på långa restider för 
kollektivtrafiken (främst i tätorten) vilket kan vara en förklaring till den lägre 
användningsgraden1. Pendling sker till största delen mellan Krokom-Östersund och 
mellan Östersund och Brunflo. En kollektivtrafikomläggning pågår där 9 busslinjer 
i staden går ihop till 5 stomlinjer med snabbare och utökad trafikering för en 
attraktivare kollektivtrafik. Samtliga bussar i centrum kommer att drivas till 100 % 
på el. Satsningen är ett samarbete mellan Östersunds kommun och Region 
Jämtland/Härjedalen och börjar gälla i juni 2023.  

Biltrafik 

Bilen har en stark ställning i Östersund och Jämtland. I länet är avstånden stora och 
många förlitar sig på bilen i sin vardag. Det finns därutöver en stark norm om 
bilens rätt till utrymme i staden som långsamt håller på att förändras. 75 % av den 
förvärvsarbetande befolkningen i staden har mindre än 5 km fågelvägen från 
bostad till jobb, ett avstånd som betraktas som cykelavstånd. För hela kommunen 
är motsvarande siffra 63 %. Denna siffra tyder på att det finns god potential för att 
påverka val av färdmedel med hjälp av åtgärder.  

1.3.1. Kontroll av luftkvalitet 
Alla kommuner har ett ansvar för att kontrollera sin luftkvalitet för att övervaka att 
miljökvalitetsnormerna för ett antal föroreningar följs. Kontrollen kan ske genom 
skattning, modellering eller mätning beroende på föroreningsnivåer.   

 
1 Ramboll, 2020. 

Kort fakta om gräns- och riktvärden 
För de flesta luftföroreningar finns det utöver miljökvalitetsnormen även nivåer 
som anger hur noggrant luften ska kontrolleras. Dessa nivåer kallas för övre 
utvärderingströskel (ÖUT) och nedre utvärderingströskel (NUT) och styr om 
luftkontrollen ska ske genom mätning, modellberäkning eller objektiv skattning. 
MKM står för Miljökvalitetsmål och är en precisering av det nationella miljömålet 
Frisk luft. MKN är miljökvalitetsnormen. 

PM10 Årsmedelvärde 90-percentil dygn 

 Halt (μg/m³) Halt (μg/m³) 

Över MKM 15 30 

Över NUT 20 25 

Över ÖUT 28 35 

Över MKN 40 50 
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Mellan 1989–2017 gjordes luftmätningar för urban bakgrund vintertid på 
Biblioteksgatan och 2018 gjordes en enklare helårsmätning i gatumiljö (indikativ 
mätning). Efter att de föregående kontrollerna indikerat höga halter för större 
partiklar (PM10), påbörjades en ny mätserie med hjälp av ett instrument med hög 
upplösning förlagt till den hårt trafikerade Rådhusgatan.  

 

Figur 2. Mätresultat PM10 i urban bakgrund 2000–2017. 

Rådhusgatan går rakt igenom centrala Östersund och trafikeras av cirka 12 000 
fordon per dygn. Gatan är som mest fyrfilig men vid mätstationen är den tvåfilig. I 
enlighet med föreskriften (NFS 2019:9) står instrumentet i gaturum eller 
motsvarande område där det är sannolikt att befolkningen exponeras för de högsta 
halterna. För mätningarna används ett optiskt partikelinstrument godkänt enligt 
referensmetoden i samma föreskrift.  

Under 2020 uppmättes höga partikelhalter vid mätstationen och värdena överskred 
därmed kraftigt de lagstiftade gränsvärdena för utomhusluft, miljökvalitetsnormen 
(MKN) för dygnsmedelvärde av PM10. 

I och med överskridandet ålades Östersunds kommun av Naturvårdsverket att 
skyndsamt ta fram ett åtgärdsprogram för att se till så att partikelhalterna klarar 
gränsvärdet. 

Mätningarna på Rådhusgatan har fortsatt och resultaten visar att MKN för PM10 
överskreds även för år 2021. Under 2021 uppmättes färre överskridanden men 
högre maxvärden (se figur 3).   
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Figur 3. Uppmätta halter av PM10 på Rådhusgatan under 2020 och 2021, jämförelse mot 
miljökvalitetsnorm, MKN. Kvalitetssäkrade data.  

Sedan mätningarna startade i januari 2020 har mycket höga värden uppmätts på 
stationen. Miljökvalitetsnormen överskrids långt många fler dygn än vad som är 
tillåtet. Under 2021 uppmättes det högsta värdet till 532 µg/m3, vilket är 10 gånger 
det tillåtna gränsvärdet. I Östersund uppmättes under flera dygn de högsta PM10-
halterna i Sverige. Sett till att MKN är satt som den högsta acceptabla luftkvaliteten 
för att undvika negativa konsekvenser för hälsan är dessa överskridanden 
allvarliga.  

1.4. Partikelföroreningar 
Partiklar är en luftförorening som utgör en risk för hälsan och som kan bestå av 
olika typer av material i olika storlek. Storleken på partiklarna avgör hur långt in i 
kroppen de kan transportera sig- ju mindre storlek desto större skadeverkan. Därför 
delas partiklar ofta upp efter storlek: PM10 (partiklar med diameter mindre än 10 
mikrometer) och PM2,5 (mindre än 2,5 mikrometer). Deras storlek gör att de vid 
inandning kan passera förbi svalget och hamna i luftrör och lungor. I Östersund är 
det PM10 som utgör det stora problemet, även om fraktionen även innehåller de 
mindre partiklarna. PM10 består ofta av metaller, mineraler eller 
petroleumprodukter och härstammar främst från däck, uppsliten asfalt, 
sandningssand mot halka och fordonsbromsar2.  

PM2,5 är partiklar med en mindre diameter än 2,5 mikrometer, och dessa bildas i 
huvudsak vid förbränning från industriprocesser och fordon.  

 
2 Naturvårdsverket, 2019. 
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En stor del av våra PM2,5 halter består av partiklar som transporterats hit långa 
sträckor med luften från andra europeiska länder. Mätningen på Rådhusgatan visar 
att Östersund klarar miljökvalitetsnormerna för PM2,5. 

Nivåerna av skadliga partiklar i Östersunds är säsongsberoende och som högst 
under våren och en kort period på hösten. Torra vägar, en hög dubbdäcksandel och 
sandningssand skapar ett kraftigt slitage av vägbanan. Mängden slitagepartiklar 
som bildas beror av dubbdäcksandel, stenmaterialets styrka och stenstorlek, 
vägbanans fuktighet, fordonshastighet och sandningssandens kvalitet och mängd3. 
När vägbanan är blöt eller snötäckt så minskar halterna drastiskt.  

Partiklarna sprids direkt till luften men avsätts också till vägen och bildar ett förråd 
av partiklar som virvlar upp när sträckan trafikeras, så kallad resuspension.  

I Norrland sandar vi en hel del även när marken är snötäckt, vilket innebär att vi 
kan ha höga halter även när det inte är barmark. Vanligen sker en ackumulering av 
partiklar under vintern och när vägbanan torkar upp så infaller en 
resuspensionsperiod som kan ge upphov till höga halter av PM10. 

Även byggarbetsplatser, rivningsarbeten och anläggningsarbeten kan generera 
lokalt höga partikelhalter genom damning4.   

  

 
3 Vägverket, 2007. 
4 Naturvårdsverket, 2019. 
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1.5. Luftföroreningar och hälsa 
Luftföroreningar är ett stort miljö- och hälsoproblem i Sverige och i världen5. 
Sverige har generellt låga halter av luftföroreningar jämfört med övriga Europa, 
men ändå beräknas omkring 7600 personer i Sverige dö i förtid varje år till följd av 
luftföroreningar, främst partiklar och kvävedioxid6. Omkring 200 av dessa dödsfall 
beräknas vara relaterade till just vägdammspartiklar7. 

Partikelföroreningar är så små att de transporteras ned i lungorna vid inandning och 
påverkar både andningsorganen och övriga delar av kroppen. Beroende på 
partiklarnas sammansättning och kemiska och fysikaliska egenskaper verkar de på 
olika sätt.   

Ökad exponering för partiklar i en befolkning ökar risken för hjärt- och 
lungsjukdomar, både sett över en längre tidsperiod och från en dag till en annan8. 
En ökning av partikelhalterna har även visats sig öka antalet personer med 
luftvägsbesvär som söker hjälp hos sjukvården samt även antalet som får lindrigare 
besvär i luftvägarna. Det finns även särskilt känsliga grupper, till exempel personer 
med astma, äldre och barn9. Miljökvalitetsnormen är den lagstadgade högsta nivån 
av partiklar i utomhusmiljön som inte får överskridas. Viktigt att poängtera är att 
för luftföroreningar finns ingen känd nivå under vilken effekterna av 
luftföroreningar anses ofarlig, utan människors hälsa påverkas även vid nivåer 
långt under fastställda gränsvärden. Därför är det viktigt att arbeta för att sänka 
föroreningshalterna så mycket som möjligt.  
 
Uppdaterade riktlinjer från WHO 

Världshälsoorganisationen (WHO) sammanställer världens kunskap om 
luftföroreningar och hälsa och släpper regelbundet riktlinjer för luftkvalitet. Dessa 
riktlinjer, Air Quality Guidelines (AQG) fungerar som underlag till beslutsfattare 
för att användas i arbetet med att minska människors exponering för 
luftföroreningar. AQGs är inte juridiskt bindande men har haft stor tyngd som 
beslutsunderlag när EU beslutar om högsta tillåtna föroreningsnivåer i 
miljökvalitetsnormerna för luft. Överskridanden av AQG medför betydande risker 
för hälsan10. 

Det var nu 15 år sedan den senaste uppdateringen, och sedan dess har mycket ny 
forskning gjorts på området, som visat fler och starkare samband mellan 
luftföroreningar och sjukdom och dödsfall. Dessutom har de skadliga effekterna 
visat sig uppträda vid långt lägre halter än man tidigare trott. De uppdaterade AQG 
som släpptes hösten 2021 har därför i många fall sänkts rejält, vilket innebär en 
tydlig skärpning.  

 
5 WHO, 2021. 
6 Naturvårdsverket, 2019. 
7 IVL, 2018a. 
8 Naturvårdsverket, 2022 
9 Naturvårdsverket, 2017.  
10 WHO, 2021. 
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Tidigare har miljökvalitetsnormerna i EU:s luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EG) 
uppdaterats när WHOs riktlinjer för luftkvalitet har förändrats. 
Luftkvalitetsdirektivet är just nu under revidering. Även om ingenting ännu är 
beslutat gällande de nya miljökvalitetsnormerna så är det sannolikt att nuvarande 
normer sänks kraftigt, vilket bör finnas med i beräkningen när Östersund arbetar 
med luftkvalitet framöver. Tabellen nedan visar nuvarande MKN, WHOs AQG och 
Östersunds överskridanden under 2020 och 2021. 

Tabell 2. Jämförelse MKN och AQG för dygn samt Östersunds överskridanden jämfört med 
nuvarande MKN och de nya AQG.  

  Gränsvärde Antal tillåtna 
dygn med 
överskridanden 
per år 

Östersund 
2020 

Östersund 
2021 

Östersund 2022 

MKN 50 µg/m3 
  

35 57 (22 
dygn för 
mycket) 

44 (9 dygn 
för mycket) 

 

AQG 45 µg/m3 

  
3-4 62 (58-59 

dygn för 
mycket)  

50 (46-47 
dygn för 
mycket) 

 

1.6. Kommunala styrdokument 
Här redovisas kortfattat de kommunala styrdokument och strategier som har mest 
bärighet för åtgärdsprogrammet för luft. De rör miljö och klimat och även 
transporter. Flera av åtgärderna föreslagna i programmet har stöd i dessa redan 
beslutade dokument.  

1.6.1. Kommunens klimatstrategi  
Kommunens klimatstrategi är ett styrdokument som syftar till att visa vägen till hur 
Östersund ska bli fossilbränslefritt och energieffektivt år 2030. Strategin ska också 
visa vägen för andra aktörer i kommunen, både kommersiella och privatpersoner. 
Att uppfylla målsättningen om nettonollutsläpp till 2030 innebär att Östersund 
klarar sin del av åtagandet i Parisavtalet.  

Mycket arbete har redan gjorts men för att nå målet behöver vi öka takten i 
omställningsarbetet. Kommunkoncernen har för sin egen verksamhet ett skarpare 
mål och har åtagit sig att vara fossilbränslefri under 2025.  

Klimatstrategin anger strategiska utvecklingsområden och åtgärder som behöver 
vidtas för att målsättningen ska uppnås.  

Den största delen av våra utsläpp, cirka 60 % kommer ifrån transport- och 
resesektorn och inom sektorn står personbilar för majoriteten av utsläppen.  
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Ett av målen i klimatstrategin är färdmedelsfördelningen, som anger riktningen och 
återfinns i många delar av kommunens arbete. Färdmedelsfördelningen är ett 
transportpolitiskt mål och lyder: 

”Färdmedelsfördelningen i Östersunds tätort ska vara  
40 % bil, 20 % kollektivtrafik och 40 % aktiva transporter, 
cykel och gång, år 2030.” 

Vi har en bit kvar till det målet, bilden nedan visar hur fördelningen sett ut under 
de senaste åren.  

 

Figur 4. Färdmedelsfördelning i Östersunds stadstrafik under perioden 2017-2020 samt mål om 
färdmedelsfördelning 2030. Underlaget kommer från Svensk kollektivtrafiks 
Kollektivtrafikbarometer.  

För att målsättningen ska uppnås kommer det att behövas ett stort 
förändringsarbete med långtgående satsningar på gång, cykel och kollektivtrafik11. 

Ett av de strategiska utvecklingsområdena är ” Skapa hållbara och energieffektiva 
resor och transporter”, ett område som många av åtgärderna i detta program bidrar 
till att uppfylla.   

Klimatstrategins mål finns förtydligade och fördjupade i klimatprogrammet, som 
även förklarar närmre hur arbetet mot målen ska gå till.   

1.6.2. Plan för trafik (2005) 
Plan för trafik anger målsättning och riktning för strategiska beslut inom trafiken. 
Här finns bland annat ställningstaganden om ökad kollektivtrafik, cykel och också 
att vi ska sträva efter jämställdhet i infrastrukturplaneringen.  

 
11 Östersunds kommun, 2019a. 
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1.6.3. Cykeltrafikprogrammet (2014) 
Cykeltrafikprogrammet är det vägledande dokument som visar hur kommunen ska 
stärka cykeltrafiken, skapa ett långsiktigt hållbart trafiksystem och förbättra 
Östersund som cykelstad. För att klara de ambitiösa klimatmålen om 100 % 
fossilfrihet till 2030 samt färdmedelsfördelningen behövs stora satsningar på att 
öka cyklingen.  

Cykeltrafikprogrammet samlar åtgärder och förslag relaterade till cykel och har 
som långsiktigt mål att fler i Östersund ska cykla och de ska göra det på trygga, 
säkra och sammanhängande cykelvägar.  

1.6.4. Parkeringspolicy för ett hållbart Östersund, 2016 
I parkeringspolicyn fastställs att parkeringsfrågorna är ett viktigt verktyg i 
samhällsplaneringen och strävan mot en hållbar stad. I policyn framgår att 
”Östersund vill erbjuda sina invånare en tät och attraktiv stad med plats för liv 
mellan husen”. Med ett intensivt stadsliv möjliggörs en levande och kommersiellt 
framgångsrik stadskärna. Policyn trycker på en miljö med ren luft, mindre buller 
och att vi ska färdas med aktiva transportsätt. Fler resor behöver göras med andra 
trafikslag än bilen och parkeringsåtgärder beskrivs som en nyckelfaktor i 
omställningen.  

Här finns ett uttalat mål om att boendeparkeringar, besöksparkeringar och 
cykelparkeringar ska prioriteras framför arbetsplatsparkeringar inne i stan, för att 
ge plats för uteserveringar, bostäder, grönytor och ytor för gångtrafikanter.  
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2. Åtgärder 
Åtgärder som bidrar till minskade problem med PM10 kan delas in i olika 
kategorier12: 

 Reducera bildandet av slitagepartiklar 

 Binda partiklarna vid vägbanan för att förhindra uppvirvling  

 Transportera bort partiklarna ur gatumiljön 

 Minska trafiken (och användningen av dubbdäck) 

Metoder som minskar uppkomsten av partiklar, så som minskning av trafiken och 
slitaget på vägbanan anses vara mer långsiktigt effektiva jämfört med åtgärder som 
bara dämpar problematiken genom exempelvis dammbindning. Genom att öka 
antalet hållbara resor kan luftkvaliteten bli bättre, klimatpåverkan minskar, 
folkhälsan förbättras och bullerproblem reduceras. Kommunen har ett stort 
handlingsutrymme att bygga, informera och inspirera medborgare och företag mot 
mer hållbara val. Genom att tillhandahålla en infrastruktur för hållbara resor 
(såsom säkra cykel- och gångvägar som med prioriterat underhåll), prioritera cykel, 
gång och kollektivtrafik framför bilen när det uppstår konflikter om markytan 
arbetar kommunen mot de miljömål och policys om resande som redan finns 
beslutade.  

Bilen är nödvändig för många, både för att ta sig till och från jobb och skola, men 
även ta del av sociala och kulturella aktiviteter. Körvanorna i staden har dock ett 
högt pris, då de utöver luftkvalitetsproblemen även bidrar till växthusgasutsläpp, 
buller och reducerad framkomlighet för de som inte använder bil.   

I en nyutgiven forskningsartikel13 sammanställdes 12 åtgärder som framgångsrikt 
minskat trafiken i en rad olika städer i Europa. Studien bygger på flera hundra 
vetenskapliga artiklar från 2010 och framåt och visar på resultat som inte bara rör 
minskad trafik utan även förbättrad livskvalitet, folkhälsa och förbättrad hållbar 
mobilitet.  

En viktig slutsats i studien är att biltrafiken bäst minskas vid en kombination av 
morot och piska, det vill säga att göra aktiva transportsätt attraktiva genom 
upprustning av infrastrukturen och beteendefrämjande kampanjer och sedan 
parallellt minska på utrymmet för bilar.  

Mest effektivt för att minska trafiken var trängselskatter, begränsade parkeringar 
och arbetsplatsparkeringar, zoner med begränsad trafik i centrum samt 
mobilitetstjänster för invånarna.  

I och med kravet på att perioden för överskridande av MKN ska hållas så kort som 
möjligt så ska fokus ligga på de åtgärder som snabbt och effektivt sänker halterna 
av föroreningar. Att utgå ifrån ett så kort överskridande som möjligt är viktigt för 
hälsoperspektivet för medborgarna. Dammbindning och förbättrad städning av 
gatorna är exempel på åtgärder som på kort sikt kan sänka halterna men som inte 

 
12 Naturvårdsverket, 2019. 
13 Kuss & Nicholas, 2022. 
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kommer åt källan till problemet, utan de behöver kombineras med åtgärder som på 
lång sikt kommer åt källan till föroreningarna, annars blir en sådan lösning lätt dyr 
och ineffektiv14.  

Under processen med att ta fram åtgärdsprogrammet har samsyn inte kunnat nås 
kring åtgärder främst gällande trafik och parkeringar, vilket innebär att programmet 
inte uppfyller sitt syfte om att klara miljökvalitetsnormen.  

De föreslagna åtgärderna finns i tabell 3 nedan. 

Tabell 3. Sammanställning av föreslagna åtgärder till åtgärdsprogrammet. 

Kapitelnr. Åtgärd Bedömd 
minsknings-
effekt på PM10-
halt 

Beräknad kostnad, 
SEK 

Ansvarig för 
genomförande 

2.4.1 Optimering av drift 
och underhåll 

15-35% 700 000/år Tekniska nämnden 

2.4.2 Grövre vintersand 1-3 % Går på ett ut, 
dyrare produkt men 
krävs mindre 
produkt 

Tekniska nämnden 

2.4.3 Förbättrad 
vägbeläggning 

1-5 %  300 000 Tekniska nämnden 

2.4.5 Regelverk för 
arbetsplatsparkeringar 

0,8-1,6 % Krävs utredning för 
att kunna uppskatta 
kostnader. 

Kommundirektör 

2.4.7 Mobility management 0,24-4% Handlingsplan 
50 000, 
åtgärdspaket 
500 000-750 000 /år 

Miljö och 
samhällsnämnden 

2.1. Påbörjade åtgärder 
Enligt luftkvalitetsdirektivet15 så är det viktigt att den kommun som överskridit 
miljökvalitetsnormen för luft skyndsamt vidtar åtgärder för att sänka halterna, så att 
perioden med överskridanden hålls så kort som möjligt. Det ligger också i 
kommunens intresse att sänka halterna av skadliga partiklar så fort det går för att 
skydda medborgarna från ohälsa.  

För att reducera antalet dygn då miljökvalitetsnormen överskrids så påbörjade 
teknisk förvaltning dammförebyggande åtgärder under våren 2022, innan 
åtgärdsprogrammet beslutats.  

I mitten på mars påbörjades följande åtgärder: 

 Dammbindning med saltlösning nattetid 

 Underhållsopning med bevattning och bil som sopar upp den våta sanden 

Dessa åtgärder valdes ut därför att de i andra kommuner med partikelproblem har 
visat på god effekt samtidigt som de är relativt enkla att implementera.  

 
14 Naturvårdsverket, 2020 
15 EU:s luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EG) artikel 23. 
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Resultat från luftmodelleringen var från början tänkta att ligga till grund för vilka 
gator som skulle ingå i försöket då modelleringen inte var klar gjordes i stället en 
uppskattning av vilka gator som riskerade höga partikelhalter (Figur 5.). Gatorna 
valdes ut baserat på trafikmängd (inklusive tyngre fordon), hastighet, närhet till 
skolor och förskolor samt om gatan har mycket fotgängare och cyklister som kan 
exponeras för halterna.  

 

Figur 5. Karta över gator där åtgärder testades under våren 2022. 

Förhoppningen var att de båda åtgärderna skulle komplettera varandra och sänka 
de många toppar av riktigt höga partikelhalter som uppkommer under våren.  

Dammbindning schemalades till tre nätter per vecka, och underhållsopning till de 
dagar då dammbindning inte sker. Kvällen innan gjorde arbetsledarna en översyn 
av om väderprognosen och resultat från mätstationen, och beslutade utifrån ett 
beslutsunderlag om åtgärden skulle ställas in eller om en extra insats behövdes. 
Faktorer som gav inställda åtgärder var exempelvis prognos om nederbörd eller 
mycket smältvatten på vägbanan. När dessa väderfenomen infaller så antas 
partikelhalterna naturligt vara låga så dammbindning blir överflödig.  
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Dammbindning 

Dammbindning skedde under natt/tidig morgon med hjälp av en entreprenör. 
Under den första försöksperioden kördes en sträcka på knappt 13 km, och 
Rådhusgatan och Färjemansleden kördes flera gånger för att helt täcka varje 
körfält. Dammbindningsmedlet som använts är en 10%-ig saltlösning av 
kalciumklorid, ett fukt-tilldragande salt som använts länge i Jämtland för att 
dammbinda grusvägar som körs av byggtrafik.  

Underhållsopning 

Sopning skedde under dagtid då halterna är höga. Kommunens eget fordon 
bevattnar vägbanan och suger sedan upp blött damm och grus med samma maskin.  

Beslut om att sätta igång åtgärderna fattades då värdena under flera dagar 
överskridit miljökvalitetsnormen, körfälten på Rådhusgatan var torra och vädret var 
soligt med uppehåll.  

Åtgärderna följdes upp med hjälp av realtidsmätningen. Skyltar satt uppe hela 
säsongen på berörda vägsträckor som varnar om att halka kan uppstå på grund av 
dammbindningen. På kommunens hemsida samt på Facebook meddelades 
medborgarna om åtgärderna, vad de kan innebära för trafikanterna och att syftet 
var att klara de lagstiftade gränsvärdena för luftkvalitet.   

Tidigarelagd vårsopning 

Planen var att tidigarelägga upptagningen av sandningssand men när det var dags 
kom några dagar med snö vilket gjorde att upptagningen sköts upp och slutligen 
utfördes vid den vanliga tidpunkten.  

2.1.1. Utfall vårförsök 
Positiva mätresultat 

Försöket med våråtgärderna följdes upp via resultat från mätstationen på 
Rådhusgatan under perioden 1 januari- 31 maj 2022. Det är vanskligt att dra några 
absoluta slutsatser om åtgärdernas effektivitet utifrån dessa mätvärden då 
föroreningshalterna påverkas av många faktorer utöver gatuhållningen. Nederbörd, 
trafikmängder, vindar och när barmarkssäsongen startar är bara några exempel på 
faktorer som påverkar halterna. Mätvärdena bör därför ses mer som en indikation 
på att åtgärderna haft effekt snarare än en heltäckande förklaring. 

Mätvärdena från våren 2022 indikerar positiva resultat: antalet dygn med 
överskridanden är färre än under 2020 och 2021, och de högsta halterna är klart 
lägre än föregående år (se Figur 6 på nästa sida).  
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Figur 6. Dygnsmedelhalterna hittills under årets första fem månader under 2020, 2021 och 2022. För 
2022 är värdena inte kvalitetssäkrade än. Den gröna pilen markerar startdatum för våråtgärderna. 

Mätvärdena i Östersund visar på en minskning på omkring 30 %, vilket ligger i 
nivå med de minskningar som uppmätts under kontrollerade försök i Södertälje16.  

I tabellen nedan anges antalet dygn som överskred MKN under perioden 1 januari- 
9 juni under respektive år. Miljökvalitetsnormen för PM10 tillåter 35 dygn med 
överskridanden under ett helt år.   

Tabell 4. Resultat från perioden 1 januari- 9 juni (värdena från 2022 är preliminära). 

År Antal dygn med överskridanden av MKN 

2020 50 

2021 38 

2022 30 

 

Halka under maj 

I maj, under slutet av försöket med våråtgärderna, kom rapporter från 
motorcyklister som upplevt halka i Östersunds centrum och misstanke fanns om att 
saltningen var orsaken. Flera olyckor rapporterades och Teknisk förvaltning 
beslutade då att avbryta saltningsförsöket i förtid och låta en extern part utreda 
händelserna. När åtgärdsprogrammet skickades på samråd var den utredningen 
ännu inte klar.  

Fortsättning under nästa år 

Resultatet från dammbindningen har visat positiv effekt på luftföroreningarna. 
Därför anser kommunen att dammbindning bör fortsätta vara en av åtgärderna för 
att hantera problemen med luftkvalitet, förutsatt att det kan ske på ett trafiksäkert 
sätt. Kommunen har i dialog med entreprenören som saltat kommit fram till flera 

 
16 SLB, 2019. 
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förslag på hur dammbindning ska kunna utföras kommande år med mindre risk för 
halka: 

 Saltning i kombination med kraftig bevattning, för att hindra att 
saltbeläggning bildas som byggs på mer och mer 

 Dialog med lokala motorcykelföreningar för att kunna avbryta 
dammbindningen innan säsongen för motorcyklister sätter igång 

 Fler skyltar och mer information som varnar för risk för halka 
 Möjlighet att komplettera med slamsug/vacuumsug för att minska 

behovet av saltning 
 

Kommunen tar de olyckor som hänt på största allvar, samtidigt som vi behöver ta 
hand om de risker och den lagöverträdelse som överskridande av MKN för luft 
innebär. I väntan på utredningen ligger förslaget om saltning med nya 
försiktighetsåtgärder därför kvar.   

2.2. Åtgärdsförslag 
Nedan följer de förslag på åtgärder som projektgruppen tagit fram under våren 
2022, samt åtgärder som lagts till under sommarens samrådsprocess.  

Vissa av åtgärderna har en till synes låg effekt, ibland till en hög kostnad. 
Anledningen till att dessa åtgärder finns kvar i programmet är för att de utgör en 
viktig del av att möjliggöra ett större transportsystem. Cykelvägar och cykelställ 
bidrar inte till en avsevärd överflyttning i sig själva, men att erbjuda och förbättra 
alternativen är en förutsättning för att det ska vara möjligt att minska biltrafiken. 
Transportsystemet är en helhet och måste därför åtgärdas som en helhet. De 
åtgärder där effekten inte är angiven i siffror innebär inte att åtgärden inte har 
effekt, utan innebär att effekten på partikelhalterna är svår att uppskatta. Flera av 
dessa åtgärder bidrar samtidigt till uppfyllnad av flera andra av kommunens mål 
och utmaningar.  

2.2.1. Optimering av drift och underhåll 
Inom drift, halkbekämpning och skötsel av våra vägar finns möjlighet att kraftigt 
reducera partikelhalterna till en relativt låg kostnad. Även om kostnaden är låg 
jämfört med andra, betydligt dyrare åtgärder så innebär det att ett tillskott av 
resurser är en grundförutsättning för att ha en chans att klara miljökvalitetsnormen i 
Östersund.  

Halkbekämpning och gatuhållning består i flera olika delar som kan utföras på 
olika sätt och behöver finjusteras dag för dag för att vara optimerat till lokala 
väderförhållanden. Därför har vi valt att foga samman de åtgärder som rör driften 
till en enda åtgärdsgrupp, som kräver att resurser avsätts på teknisk förvaltning inte 
bara för att utföra åtgärderna, utan för att ha tid att utvärdera, utveckla och 
effektivisera dem för att uppnå största möjliga effekt. I denna resurs arbetsuppgifter 
ingår att: 

  



 

Åtgärdsprogram för luft | Version: 1 23 (69) 

 

 Minimera mängden av halksand som sprids 

 Utvärdera dammbindning och städning kontinuerligt under och efter 
säsongen 

 Testförsök med vägsalt istället för sand där det är möjligt 

 Städning och dammbindning kan behövas även under höst och vinter 

 Utvärdera försök med grövre fraktion av sand, om annat stenmaterial med 
lägre Los Angelestal ska användas exempelvis.  

 Tillse att om det behövs så hyrs maskiner in från extern entreprenör.  

Dammbindning med saltlösning 

Dammbindning innebär att en vätska, ofta ett löst salt, sprids på vägbanan för att 
binda fukt i luften till vägen för att minska att damm och partiklar virvlar upp. 
Dammbindning reducerar inte mängden partiklar, men metoden är framgångsrik i 
att sänka halterna de dagar som halterna är som högst. Dammbindning fungerar 
därför som ett bra komplement till metoder som reducerar uppkomsten av partiklar.  

Effekten håller bara i sig i 1–2 dygn, så det är viktigt att bara salta när höga halter 
är att vänta. Vanligtvis är det mellan mars och maj som det finns ett behov av att 
salta för luftkvalitetens skull i Östersund.  

Under ett par timmar efter dammbindning kan halka uppstå, det är därför viktigt att 
skylta för risk för halka så att trafikanter är extra uppmärksamma.  

Under våren 2022 har dammbindning med kalciumklorid testats på utvalda gator i 
Östersund för att göra ett försök att sänka halterna av skadliga luftföroreningar 
under den tid som åtgärdsprogrammet tas fram. Läs mer om test av våråtgärder i 
kapitel 2.3.  

Våtsopning och tidig vårsopning 

Under vintermånaderna sprids stora mängder grus och sand på kommunens vägar 
för att hindra halkolyckor när underlaget är isbelagt. Sanden är en stor källa till 
partikelföroreningar och när bilar kör på sand och grus så virvlar de upp från 
vägbanan och förorenar luften. För att kunna sänka partikelhalterna behöver 
partiklarna transporteras bort från gaturummet. I Östersund har damm och grus 
under våren transporterats bort med hjälp av sopbil med vattenbegjutning som 
sopar och för bort sand och grus flera dagar i veckan.  

Under våren är partikelproblemen som störst då vägdamm från sandning och 
vinterns vägslitage smälter fram och sprids i luften. Genom att tidigarelägga 
upptagningen av grus och sand när väderleken tillåter, minimeras tiden som 
sandningssanden ligger kvar i gaturummet. Ju längre tid som sanden ligger kvar, 
desto mer körs den sönder och finfördelas till de små partiklar som skapar problem.  
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Vacuumsug för dammbekämpning 

Med vacuumsug kan man effektivt blöta och suga upp grus, sand och damm och på 
så sätt få bort även finkorniga partiklar från gaturummet. Fördelen med 
vattenbegjutningen är att den löser upp salt på vägen så att risken för 
saltbeläggning blir lägre. Kommunen använder idag vacuumsug och kan vid behov 
hyra in en extra från extern aktör. 

Totalt för optimeringsarbete inom driften: 

Ansvar: Teknisk förvaltning, gata park 

Kostnad: 700 000 per år (material, maskiner och personella resurser för 
dammbindning, städning, sopning samt administrativt arbete med utvärderingar). 

Tidsplan: Start vinter 22/23 

Effekt: Dammbindning: 15-35 % minskning17 Övriga städinsatser totalt: 1-3 % 

GODA EXEMPEL 
Dammbindning med saltlösning har utförts i bland annat Stockholm, 
Göteborg, Örnsköldsvik, Umeå och Sundsvall, med goda resultat och har visat 

sig kunnat sänka halterna av PM10 med mellan 10–40 % 18. I Uppsala togs 
sandningssanden upp en månad tidigare än föregående år som ett led i att minska 
partikelhalterna och klara MKN. Efter sandupptagningen sopades gatorna fria från damm 
med vacuumsug och högtryckstvätt. Dessa åtgärder bedömdes bidra till att kommunen 
sedan klarade MKN. 

2.2.2. Grövre vintersand 
I Östersunds kommun sprids varje år mellan 8000 och 12 000 ton sand och grus 
som halkbekämpning på våra bil- gång- och cykelvägar. Kvaliteten på gruset avgör 
hur mycket det krossas och finfördelas när det sprids och mals mot vägbanan vid 
trafikrörelser. När sanden grusas sönder till damm så bildas luftburna partiklar på 
vägbanan. När halksanden finfördelas försämras friktionen och ny sand måste snart 
läggas ut på vägbanan för att behålla ett trafiksäkert underlag.  

Nuvarande sand ska inför vintersäsongen 22/23 ersättas av ett grövre grus för att 
minska partikelemissionerna från halkbekämpningen. En grövre fraktion av sand 
klarar högre trafiktryck utan att gå sönder, är lättare att sopa upp med maskin, 
följer lättare med bortforslad snö och är i regel renare från damm redan vid 
leverans.  

  

 
17 Baserat på vårförsök i Östersund 2022 och samstämmiga resultat från Södertälje kommun.  
18 Miljödepartementet, 2013. 
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Ansvar: Teknisk förvaltning, gata park 

Kostnad: Ev ökning av budget med 20 000. Sannolikt kommer mängden sand 
minska och därmed går kostnaden på jämt ut jämfört idag.  

Tidsplan: Start vinter 22/23 

Effekt: 1-3 %  

2.2.3. Förbättrad vägbeläggning på utsatta vägsträckor 
En stor del av partiklarna som virvlar runt i gaturummet består av mineralpartiklar 
från asfalt och sand. Utöver dubbdäcksandel, vägbanans fuktighet, fordonens 
hastighet och sandningssandens kvalitet, har underlagets slitstyrka och kornstorlek 
stor betydelse för uppkomsten av partiklar19.  

På utvalda sträckor med höga partikelhalter ska asfalten därför bytas ut mot en mer 
slittålig asfalt av porfyr. Förhoppningen är att den ska minska slitaget på sträckan 
med 30 % per år, vilket skulle kunna öka asfaltens livslängd med 4–5 år. 
Porfyrbeläggningen är dyrare men förväntas hålla ungefär 3 år längre än nuvarande 
beläggning vilket gör att den totala årskostnaden per kvadratmeter är lägre. Vid de 
hastigheter som råder på berörda gator bedöms bullernivåerna inte öka nämnvärt av 
den hårdare beläggningen.  

Startsträcka på Östersundslänken 

Med start sommaren 2023 ska många vägar i centrala staden göras om för att göra 
plats för kollektivtrafiksatsningen Östersundslänken. Kyrkgatan ska byggas om och 
träd flyttas därifrån till Rådhusgatan som blir enfilig. Kyrkgatan ska asfalteras om 
och på Rådhusgatan är asfalten i slutet av sin livslängd och är redo att ersättas. 
Bilden nedan visar med rött de sträckor som är aktuella.  

Figur 7. Förslag på sträckor där asfalten bör ersättas. 

 
19 Vägverket, 2007. 
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Ansvarig: Teknisk förvaltning- mark och anläggning 

Kostnad: Tillskott till ordinarie anläggningsbudget för Kyrkbacken och 
Rådhusgatan: 300 000 kr.    

Tidsplan: Sommar 2023 

Effekt: 1-5 % 

GODA EXEMPEL 
I både Sundsvall och Umeå har de ersatt vägsträckor med porfyr från för att 
hantera partikelproblematik. I Norrköping har asfalten bytts mot en grövre 

variant, som minskat slitaget från dubbdäcken. 

2.2.4. Förnyat regelverk för arbetsplatsparkering inom 
kommunorganisationen 

Det finns tydliga samband mellan tillgången på arbetsplatsparkering och valet av 
bil som färdmedel.  

I Östersunds klimatstrategi finns åtgärden ”Anställda som har långa avstånd till 
jobbet, saknar kollektivtrafik eller har funktionsvariationer bör prioriteras när det 
gäller parkeringsplatser”. Arbetet med denna åtgärd är i gång och ett förslag på 
förnyat regelverk för arbetsplatsparkering inom kommunorganisationen har tagits 
fram och ska beslutas av kommunledningsgruppen (KLG). 

Att erbjuda arbetsplatsparkering uteslutande för de i kommunorganisationen som 
verkligen har behov av dem är en betydelsefull åtgärd för att Östersunds kommun 
ska bidra till att uppnå våra klimatmål och den beslutade färdmedelsfördelningen.  

Kommunorganisationen har idag över 1000 arbetsplatsparkeringar.  

Förslaget innebär i korthet att medarbetare i kommunorganisationen har möjlighet 
att ansöka om parkeringstillstånd. Ansökan kommer innehålla behovskriterier som 
behöver uppfyllas för att man ska få hyra en parkeringsplats. Ett exempel på 
kriterier är avstånd mellan hemmet och arbetsplatsen samt tillgång till 
kollektivtrafik. Samtliga medarbetare ska betala för parkeringstillståndet utifrån 
marknadsmässiga grunder för att uppfylla skattelagstiftningen.  

Förändring i fördelningen av arbetsplatsparkeringar bidrar också till att göra 
förutsättningarna för transporter mer jämlik. Regelverket underlättar för 
medarbetare att kunna bosätta sig var man vill i kommunen, även där det finns 
färre möjligheter till kollektivtrafik och aktiva transporter, eftersom det blir lättare 
att få en parkeringsplats. Det finns också en möjlighet att eventuellt överskott av 
parkeringsplatser, när färre medarbetare bedöms ha behov, kan omvandlas till mer 
hållbar och effektiv markanvändning.   

För regelverket är det viktigt att prissättningen av parkeringsplatser på kommunal 
mark följs upp så att vi inte bara orsakar en överflyttning från en plats till en annan 
utan istället åstadkommer förändrade resvanor.  
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Ansvarig: Kommunledningsförvaltningen 

Kostnad: Krävs utredning för att kunna uppskatta kostnader 

Tidsplan: Behöver införas i god tid innan 14 mars, samt innan flytten till Rådhuset 
nov-23, då flera förvaltningar byter arbetsplats.  

Effekt: 0,8-1,6 % 

2.2.5. Mobility management 
Mobility management är ett koncept för att främja hållbara transporter och påverka 
bilanvändningen genom att förändra resenärers attityder och beteenden. 
Grundläggande för mobility management är ”mjuka” åtgärder, som till exempel 
information, kommunikation, organisation av tjänster och koordination av 
verksamheter. Det innebär i praktiken att påverka efterfrågan av bilen som 
färdmedel snarare än utbudet. Mobility management handlar alltså dels om att 
förändra attityder och normer, dels om att förändra själva beteendet – att resa mer 
med cykel, kollektivtrafik och att gå mer. För att förändra beteenden krävs ett 
strategisk och långsiktigt arbete med mobility management riktat till olika 
målgrupper. Störst förändring uppnås om ekonomiska styrmedel, förbättringar av 
infrastruktur och Mobility management-åtgärder genomförs samtidigt. 

Mobility management är ett kostnadseffektivt sätt att knuffa på utvecklingen mot 
mer hållbara resvanor. För detta ska tillräckliga resurser avsättas för att genomföra 
ett paket av mobility management åtgärder, tillräckliga för att nå en 5 % minskning 
av partikelhalterna. Idag avsätts inga öronmärktapengar för arbete med mobility 
management. En handlingsplan ska först tas fram för att beskriva hur ett strategiskt 
och långsiktigt arbete med mobility management kan bedrivas och innehålla 
målgruppsanalys, prioriterade åtgärder, tidsplan, uppskattning av kostnader, 
finansieringsmöjligheter och plan för uppföljning. Syftet med handlingsplanen är 
att samordna arbetet med mobilitet management och genomföra ett effektivt paket 
med aktiviteter. Detta skapar förutsättningar för att nå målet om en förändrad 
färdmedelsfördelning samt att klara miljökvalitetsnormerna för luft.  

Handlingsplanen bör koordineras med kommunens pågående mobilitetsutredning. 

Exempel på aktiviteter 

 Genomför kampanjer för ökad gångtrafik. 
 Etablera lånecykelsystem, cykelpooler och nya lösningar för 

mikromobilitet i staden. 
 Utveckla delade och kombinerade mobilitetstjänster (MaaS) som samlar 

och integrerar olika transportalternativ. 
 Genomför påverkansåtgärder för ökad cykeltrafik. 
 Information riktad till olika målgrupper, t.ex. nyinflyttade eller 

boende i anslutning till ny-/ombyggd infrastruktur, om aktiva 
transporter och kollektivtrafik inklusive erbjudanden om testperioder. 

 Främja utveckling av bilpooler och samnyttjande av fordonsresurser. 
 Informations- och kommunikationsinsatser om hållbart resande. 



 

Åtgärdsprogram för luft | Version: 1 28 (69) 

 Genomför kampanjer för ökad användning av kollektivtrafik, tex stöd 
till projektet ”Testresenär” som görs i samarbete med regionen 

 Tävlingar och utmaningar. 
 Arbeta med att ta fram ”Gröna resplaner” för arbetsplatser. 
 Ta fram en ”Grön Resplan” för kommunorganisationens tjänste- och 

pendlingsresor och implementera den. 
 Personlig rådgivning om hållbart resande. 
 Mobilitetsplaner på skolor samt kampanj för ökad cykling bland barn och 

unga. 
 Prova-på aktiviteter, till exempel testa elcykel eller testresenär i 

kollektivtrafiken. 
 Utarbeta relevanta styrdokument, rutiner och policys för hållbar mobilitet. 
 Åtgärder som stödjer flexibelt arbete. 
 Utbildningsinsatser. 

 
Förslag markerade i fetstil är de som bedöms som mest effektiva enligt Trivector 
(2022).  
 
Ansvar: Samhällsbyggnad- miljö och hälsa, Hållbarhetsgruppen 

Kostnad: Handlingsplan 50 000, åtgärdspaket 500 000- 750 000 per år 

Tidsplan: Framtagande av handlingsplan: Sept 2022 – maj 2023. Uppstart för 
arbete med åtgärder: Juni 2023 

Effekt: Effekten av åtgärden kan variera stort beroende på omfattning av åtgärder 
och väntas variera mellan 0,24 % och 4 % där den högre siffran innebär omfattande 
satsning på mobility management i stora delar av samhället. 

GODA EXEMPEL 
Umeå kommun har arbetat med mobility management sedan 2008. I 
uppföljningen som gjordes i kommunen 2018 konstateras det att ett ökat 

hållbart resande har uppnåtts, med bättre förutsättningar för cyklister och fotgängare 
samt ökade antal resor i kollektivtrafiken. Även i Borlänge kommun används mobility 
management som ett verktyg för att minska biltrafiken. Kommunen har tagit fram en 
verktygslåda i mobility management för att stärka arbetet. 

2.3. Åtgärder som kräver vidare utredning 
Följande åtgärder kräver ytterligare utredning för att kunna bedöma kostnad och i 
en någon del åtgärdernas effekt. Bland dessa åtgärder är det främst 
parkeringsåtgärderna som har potential för stor påverkan på partikelhalterna i 
staden.  

2.3.1. Parkeringsåtgärder för bättre luft 
Arbetet med att se över parkeringsutbudet pågår i många kommuner och i de fall 
som befintliga parkeringar inte används optimalt, tas de bort för att frigöra 
eftertraktad centrummark. Genom att utgå ifrån det faktiska behovet och hur 
parkeringsplatserna används, kan värdefull markyta omvandlas till grönytor, 
cykelparkeringar eller andra användningsområden som medborgarna efterfrågar.  
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Tidigare utredningar (Trivector, 2016 och Ramboll 2021) visar att det inte är någon 
brist på parkeringar i Östersunds centrum, däremot är de platser som finns 
ineffektivt utnyttjade. Rapporten låg till grund för införandet av 
parkeringsledningssystemet vilket syftade till att minska söktrafiken. Rapporten 
föreslog också en justering av taxor och regleringar för att styra trafiken in i 
parkeringshusen för att lämna plats på gatumark.  

Den kollektivtrafikutredning som beställdes av kommunen inför projekteringen av 
Östersundslänken rekommenderade att kommunen ska våga vara aggressiva i 
arbetet med minskat parkeringstal och att det idag är för enkelt och för billigt att 
parkera i centrala Östersund för att en överflyttning till kollektivtrafiken riktigt ska 
ta fart.  

Minskat utbud och högre avgifter för parkeringsplatser är ett effektivt styrmedel för 
att få till den viktiga trafikminskningen i centrum20 genom att öka 
attraktionskraften hos hållbara trafikslag på bekostnad av bilen. För att ordna 
trafiken, sträva mot färdmedelsfördelningen samt handelspolicyns åtaganden om 
god tillgänglighet för alla men främst mjuka trafikanter, ska följande ändringar 
därför vidtas: 

Utökade avgiftszoner 

I nuläget finns ett flertal centrumnära gator där parkering är helt gratis som 
används för bland annat arbetspendling. Tillgången till gratis eller billig 
arbetsplatsparkering motiverar till att ta bilen till jobbet, och motsatt blir att 
frånvaron av dylika platser motverkar valet att ta bilen. Avgiftszonerna föreslås 
därför att utökas, främst i norrgående och södergående riktning.  

Höjda avgifter i röd och gul zon 

En aktuell rapport från Sveriges kommuner och regioner21 visar att det i små och 
medelstora kommuner är vanligt att kommunens utgifter för att iordningställa, 
underhålla och övervaka sina parkeringar överstiger intäkterna. En avgiftsreglering 
skulle underlätta att justera dessa kostnader samtidigt som det påverkar val av 
transportmedel.  

För att uppnå en effekt om 8-12 % trafikminskning till stan så behöver taxan höjas 
med omkring 10 SEK/h. Inom grön zon behöver en avgiftsjustering ta hänsyn till 
att zonen används till stor del som boendeparkering, så avgiften får inte höjas så 
mycket att det blir lönsammare att ta bilen till jobbet än att låta den stå kvar 
hemma.  

I och med höjda parkeringsavgifter så finns ett behov att se över hur man kan skapa 
attraktiva ytor för besökare och underlätta för andra färdmedel i centrum. Med 
frigjord ytkapacitet finns plats för bättre cykelparkeringar, uteserveringar och 
trivsamma vistelseytor för gående.  

 
20 IVL, 2022. 
21 SKR 2021. 
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Netto 300 parkeringsplatser i centrum tas bort 

Inom de närmsta åren är ett antal större omgestaltningar planerade i staden; 
omgestaltning av Prästgatan, bygget av Östersundslänken och bostadsetablering på 
Skjutbanans parkeringsplats bland annat. Alla dessa byggnationer bidrar till att 
antalet parkeringsplatser i staden minskar. Samtidigt pågår expandering av 
parkeringshuset vid Stortorget där 90 friköpsplatser för parkeringar planeras. Detta 
innebär att en stor del av de bortplockade parkeringarna ersätts.  

I och med den låga beläggningsgraden i centrum22 behöver antalet tillgängliga 
parkeringsplatser minska avsevärt för att uppnå önskad effekt. I tabell 5 nedan 
finns ett förslag som innebär att 300 betalparkeringar tas bort i centrum för att 
ersättas av annat. Antalet parkeringsplatser för personer med nedsatt 
rörelseförmåga ska inte minska. Målsättningen om en effektiv markanvändning är 
90 % beläggningsgrad av parkeringarna, vilken medför mest effektiv 
markanvändning men beläggningen är fortfarande så pass låg att söktrafik undviks.  

Tabell 5. Förslag på förändring parkeringsplatser 

Projekt Förändring p platser, antal 

Prästgatan -50 

Gågata Storgatan -40 

Kyrkgatan -10 

Skjutbanan -30 (parkeringar som 
omvandlas till 
boendeparkeringar) 

Gamla turistbyrån -2 

Lugnviksvägen -30 

Ta bort otrygg 
parkeringsplats under 
Frösöbron  

-45 

Ny parkeringsvåning i 
parkeringshuset vid 
Stortorget 

+90 

Minskning via 
åtgärdsprogrammet 

-228 

Totalt -300 

 

För att på bästa sätt uppnå en balans mellan utbud och efterfrågan bland 
parkeringsplatserna i staden ska förändringarna i zoner föregås av en större 
beläggningsutredning. Idag har vi beläggningsstudier för delar av centrala staden, 
men genom att täcka in en större yta kan de justeringar och ändringar som behöver 
göras bli mer ändamålsenliga. Åtgärderna bidrar till måluppfyllelse av flera av 
kommunens målsättningar, bland annat färdmedelsfördelningen, fossilfrihet till 
203023, gränsvärden för luft, ställningstaganden kring markanvändning i 
parkeringspolicyn24 och även prioritering av besökare i handelspolicyn.  

 
22 Trivector, 2016 och Ramboll, 2021 
23 Östersunds kommun, 2019a. 
24 Östersunds kommun, 2016. 
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Enligt tidigare beläggningsstudier är nyttjandet av centrala stadens 
parkeringsplatser ofta relativt lågt25. Även forskningen visar att bilister tenderar att 
uppleva att det finns ett underskott på parkeringsplatser medan det enligt 
beläggningsstudierna tvärtom finns gott om lediga platser26. En överkapacitet i 
parkeringsutbudet riskerar att göra så att fler väljer bilen när de inte behöver, vilket 
motverkar många av kommunens mål. 

Det är viktigt att parkeringsåtgärderna sker parallellt med att tillgängligheten för 
andra, hållbara trafikslag ökar, så att inte den totala mobiliteten blir sämre. Den 
mobilitetsutredning som är på väg kommer att utgöra ett viktigt underlag i det 
arbetet.  

En inventering är en förutsättning för att kunna fatta informerade beslut och är 
också en grundsten i kommande kommunikation och dialog med medborgare och 
intressenter. För att få en så heltäckande bild som möjligt bör både privata och 
kommunalt ägda parkeringsplatser inventeras, då båda påverkar tillgängligheten för 
parkering i staden27.  

Parkeringsåtgärderna underlättar arbetet med åtgärd 2.4.7, Mobility management.  

Effekt: 6,4-9,6 % 

GODA EXEMPEL 
Örebro kommun har inventerat förväntat parkeringsbehov i stadens olika områden. 
Målsättningen är att parkeringarna ska bära sina egna kostnader, vilket bland annat har 
lett till justering av parkeringsavgifter. Områden där parkering avgiftsbeläggs har mer än 
dubblats sedan 2015. Sundsvalls kommun reglerar tillgängligheten av parkeringar i 
stadskärnan bland annat genom avgifter och tidsreglering. På så sätt blir det lättare för 
medborgare att hitta parkeringsplats för kortare ärenden. I Kalmar har de använt en typ av 
klimatväxling där parkeringsavgifterna höjdes i staden samtidigt som biljettpriserna för 
kollektivtrafik subventionerades för medborgarna.  

2.3.2. Pendlarparkeringar och infartsparkeringar 
Pendlarparkeringar och infartsparkeringar är två olika parkeringslösningar som 
möjliggör flexibla färdsätt där färre behöver ta bilen hela vägen in till staden. 
Pendlar- och infartsparkeringar syftar till bekvämare resor, mindre trängsel i 
centrum och ett mer hållbart resande.  

För att en pendlarparkering ska vara attraktiv behövs motorvärmare, 
cykelparkering under tak, billig (gratis) parkering, bra gång/cykelväg och bra 
bussförbindelser. Även möjlighet att låna elsparkcykel eller cykel skulle öka 
attraktiviteten. 

 
25 Norkonsult, 2021. 
26 Sveriges kommuner och regioner, 2021. 
27 SKR, 2021. 
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En välplacerad pendlarparkering kan underlätta övergången till kollektivtrafik för 
medborgare som bor längre från centrum genom att erbjuda parkeringsplatser vid 
noder som trafikeras mer frekvent av kollektivtrafik. Medborgare kan ställa bilen 
och åka resten av vägen in till centrum kollektivt eller med cykel beroende på 
avstånd.  

I Östersund finns idag tre pendlarparkeringar, i Brunflo, lit och Häggenås med 
ungefär 25 platser totalt som alla inventerades under 2020. Samtliga parkeringar är 
avgiftsfria och utan tidsbegränsning. I inventeringen konstaterade kommunen att 
många av de delar som ska finnas på en pendlarparkering inte finns på någon av 
platserna, bland annat uppfylls inte kraven på tillgänglighet för rörelsehindrade, 
säkra överfarter vid korsningspunkter och lättillgänglig och säker GC-väg som 
leder till kollektivtrafikhållplats. För att göra platsen mer attraktiv behövs bland 
annat skyltar med realtidsinformation om kollektivtrafik, laddpunkter för elbil och 
tillgång till väderskyddade cykelställ. 

I parkeringspolicyn nämns infartsparkeringar som ett intressant alternativ för att 
förbättra luftkvaliteten i Östersund samtidigt som tillgängligheten för de som bor 
utanför staden blir bättre. Det finns även ställningstaganden gällande detta i 
Översiktsplanen Östersund 2040. 

Var det finns utrymme att anlägga parkeringar dit det finns anslutande 
kollektivtrafik behöver utredas.  

Åtgärden innebär att: 

 Rusta upp befintliga pendlarparkeringar 

 Anlägga infartsparkeringar vid Östersunds infarter 

För att de nya och upprustade parkeringarna ska användas av så många som 
möjligt, behöver åtgärden följas upp av beteendepåverkande insatser som 
informerar och uppmuntrar människor till förändrade färdsätt. Åtgärden är 
beroende av åtgärd 3.3.4, mobility management.  

Effekt: 0,12 % 

KORTA FAKTA 
 Pendlarparkering: En pendlarparkering är en anordnad parkeringsplats närmre 

hemmet i närheten av knut- eller bytespunkter för kollektivtrafik eller 
samåkning, oftast avsedd för resor till och från arbete och studier. 
Pendlarparkeringen ligger ofta nära hemmet (exempelvis i Lit, Fåker eller 
Tandsbyn) och fokuserar på att möjliggöra byte bil- kollektivtrafik eller 
samåkning. 

 Infartsparkering: Infartsparkeringar riktar sig till de som måste ta bilen från 
hemmet, men där det finns möjlighet till att byta transportmedel till buss, cykel 
eller gång och slippa trängsel och parkeringsavgifter i centrala staden. 
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GODA EXEMPEL 
Sundsvall, Örnsköldsvik och Linköping har byggt ut pendlarparkeringar för att 
förbättra tillgängligheten till kollektivtrafiken. Exempel på riktlinjer för 

pendlarparkering finns för Uppsala: riktlinjer_pendlarparkering_webb.pdf 
(regionuppsala.se) och för infartsparkering för Stockholms stad: riktlinjer--
infartsparkering.pdf (regionstockholm.se) 

2.3.3. Subventioner för kollektivtrafiken  
Kollektivtrafiken är en självklar del av det hållbara transportsystemet och en jämlik 
stad för alla. I Östersund planeras redan ett nytt stadslinjenät och 
Östersundslänken, satsningar som kommer att göra kollektivtrafiken attraktivare, 
mer tillgänglig och mer förutsägbar. För att ytterligare motivera mer hållbara 
resvanor ska delar av kollektivtrafiken subventioneras.  

Upplägget för en effektiv subvention behöver utredas i dialog med Regionen och 
kollektivtrafiksentreprenören och ta hänsyn till vilka biljetter som är attraktiva för 
pendlare, vilken subventionsgrad som behövs för att generera önskad effekt, och 
under vilken period subventionen ska gälla (helår eller perioden luftkvalitén är som 
sämst).  

Vid behov kan kommunen och regionen träffa separata avtal om kostnadsansvar 
för regional kollektivtrafik som är av bättre kvalitet och/eller billigare för 
resenärerna än vad regionen tillhandahåller. En subventionering av 
kollektivtrafiken kan vara en lämplig morot för att stimulera överflyttningen från 
bil till kollektivtrafik.  

Det är viktigt att poängtera att om satsningar på kollektivtrafiken inte åtföljs av 
restriktioner för biltrafiken finns det en risk att en oönskat stor andel av det ökade 
resandet med kollektivtrafiken kommer från gång och cykel28 istället för från 
bilister.  

Nedan följer två exempel på hur utbud, efterfrågan och kostnad förändras med 
olika grad av subvention och en priselasticitet29 på -0,3 vilket är ett vedertaget 
schablonvärde. Priselasticiteten är dock mer komplicerad än så och skiljer sig 
mellan lång- och kortsiktiga effekter samt mellan olika typer av resenärer.  

 

 
28 K2, 2020.   
29 Priselasticiteten för en vara visar hur många procent efterfrågan förändras per procent som priset ökar. 
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Figur 8. Exempel kostnader för subventionering av periodkort beroende av grad av subvention.  

Effekt: Effekten är svårbedömd och är starkt beroende av andra åtgärder. Utan 
restriktioner för trafiken kan effekten på partikelhalterna bli försumbar.   

GODA EXEMPEL 
I Kalmar kommun gjordes en typ av klimatväxling där parkeringsavgifterna 
höjdes i staden och därmed finansierade subventionerade biljettpriser för 

medborgarna. Med växlingen blev det billigare att åka buss än att ta bilen till staden vilket 
var i linje med kommunens övriga målsättningar.  

2.3.4. Skynda på planerad utbyggnad och upprustning av 
cykelvägnätet 

För att uppnå en hög andel resor med cykel behövs långsiktiga investeringar i 
cykelinfrastrukturen. Separata cykelvägar har visat sig vara en effektiv åtgärd för 
att minska biltrafiken i städer30. Cykelvägnätet måste hänga ihop och kännas tryggt 
och ha en bra standard hela vägen från målpunkt till målpunkt för att cykel ska vara 
ett attraktivt färdmedel. I nuläget får Östersund lägre poäng än snittet i 
cykelutvärderingar just gällande området infrastrukturåtgärder.31 I det pågående 
arbetet med att förbättra infrastrukturen för cykel delas cykelvägarna in i tre nivåer 
baserad på standard och drift: pendlarstråk, huvudcykelnät och lokalcykelnät. 
Pendlarstråken är en del av huvudcykelnätet där driften har en högre nivå. 
Pendlarstråken ska fungera som cykelns stomlinjer, en pålitlig ryggrad i 

 
30 Kuss & Nicholas, 2022.  
31 Cykelfrämjandet, 2020. 
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infrastrukturen. Huvudcykelnätet ska ge en invånarna god tillgång till många 
målpunkter. Lokalcykelnätet har lägre standard och driftnivå och återfinns ofta 
mellan huvudcykelnätets vägar. 

Investeringar och upprustning av cykelinfrastrukturen är ett arbete som är ständigt 
pågående i Östersund. I det senaste förslaget för cykelinfrastruktur har de tre 
sträckorna nedan identifierats som felande länkar i huvudcykelnätet. De är valda 
dels för att de är särskilt viktiga dellänkar i befintligt nät för att ge ökad tillgång till 
nätet som helhet för fler medborgare. Dessutom ligger de relativt centralt ur ett 
"hela resan"- perspektiv vilket projektgruppen bedömt som viktigt för åtgärder som 
rör luftkvalitet. Arkivvägen och Aspnäsvägen är dessutom tvärlänkar i nätet vilket 
innebär att en upprustning av dem kommer att ge fler medborgare tillgång till 
pendlarstråken.  

Arkivvägen 

Arkivvägen ligger mellan befintliga gång- och cykelstråk där det idag saknas 
anknytning mellan dessa. Större delen av Arkivvägen används idag som 
parkering för personal och boende i närområdet. Arkivvägen fungerar som en länk 
till sjukhuset samt Frösön vilket medför ökad trafik. Nya stadsdel Norr ökar 
behovet av att knyta ihop de befintliga cykelstråken inom området. Fokus ligger på 
att rusta upp vägen och komplettera med ny GC-väg (gång- och cykelväg) med 
tillhörande grönytor.  

Aspnäsvägen 

Aspnäsgatan ses idag som en förbindelse mellan gatorna, Fritzhemsgatan, 
Örjansvägen och Frösövägen, som i sin tur är delvis högt trafikerade gator. 
Aspnäsgatan ger vidare förbindelse under Vallaleden till befintligt pendlarstråk. 
Aspnäsgatans belägenhet ger därmed möjlighet att förbättra och knyta ihop 
befintliga cykelstråk inom området. Aspnäsgatan föreslås byggas om till 
cykelfartsgata med ett förbättrat gångstråk på ena sidan och grönremsa på motsatt 
sida för snöupplag. 

Krondikesvägen 

I dagsläget är Krondikesvägen en högt trafikerad väg som belastas av en 
trafikmängd på strax över 10 000 fordon per dag. I takt med ökade 
klimatförändringar ökar behovet att ställa om från biltrafik till mer alternativa 
transportmedel. Detta projekt avser att förbättra och rusta upp möjligheterna för 
cyklister längs med Krondikesvägen i kombination med gröna inslag. Fokus ligger 
på breddning, om-asfaltering, diken för dagvattenhantering och planteringar.  

För att åtgärderna ska nå full effekt så behöver underhåll av cykelvägarna 
prioriteras, en cykelväg i toppskick som inte plogas förrän sent på eftermiddagen 
blir inte attraktiv jämfört med bilen. Utöver vinterunderhåll krävs också pengar i 
budgeten för korrekt skyltning så att det är tydligt för fotgängare, cyklister och 
bilister vem som har företräde på bland annat överfarter.   
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Investeringarna bör också uppmärksammas med informationskampanjer som 
upplyser resenärerna om att förutsättningarna för cykling har förbättrats, alltså 
samordning med åtgärd 3.3.4, Mobility management.  

Effekt: Låg, 0,08 % 

GODA EXEMPEL 
I region Skåne har stora satsningar gjorts på att inventera och bygga ut 
cykelleder. Cykeltrafiken har ökat de senaste åren och under 2018 var cykeln 

det näst vanligaste färdmedlet i regionen (efter bilen). Högst cykelandel hade Lunds 
kommun, där 27% av resorna gjordes på cykel.  

2.3.5. Fler och säkrare cykelparkeringar 
För att underlätta för medborgare i Östersund att använda cykel för arbetspendling 
och fritidsresor behöver det vara enkelt att hitta en säker parkeringsplats, därför 
behöver fler cykelparkeringar installeras i närhet av målpunkter i kommunen. Det 
finns till exempel behov av cykelparkeringar i Östersunds tätort, i serviceorterna 
vid större målpunkter och vid kollektivtrafikpunkter. Östersund har sedan 
cykeltrafikprogrammets beslutande kontinuerligt utökat antalet cykelparkeringar 
och även bytt ut de gamla till säkrare och bättre varianter. Enligt parkeringspolicyn 
ska avståndet mellan cykelparkering och målpunkt vara max 25 meter, vilket idag 
inte uppfylls för många målpunkter.  

Cyklistvelometern visar att avsaknaden av bra cykelparkering vid målpunkt hindrar 
cyklister i kommunen från att cykla mer32. I och med ökningen av antalet elcyklar 
och lastcyklar så ökar också behovet av rejäla cykelparkeringar där det känns 
tryggt att låsa fast en dyrare cykel. Cyklar är dessutom betydligt mer väderkänsliga 
än bilar och behöver därför ett bättre skydd för att uppnå likvärdig standard.    

Cykelhagar i centrum 

Sedan tidigare finns det två stycken cykelhagar som placeras ut i gaturummet i 
slutet på maj, samtidigt som sommarcykelställen. Cykelhagarna rymmer omkring 
10 cyklar och tar inte mer plats än 1 personbil.   

 3 nya cykelhagar till centrumgatorna som ska placeras ut samtidigt som 
sommarcykelställen.  

 Cykelställen bör placeras ut i slutet på april i stället för slutet på maj så att 
cyklisterna så tidigt som möjligt får möjlighet att tryggt parkera sin cykel. 
Mätningar visar att antalet cykelpassager ökar redan i mitten på april.   

  

 
32 Cykelfrämjandet, 2020. 
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Inrätta fler cykelgarage 

Cykelgarage är ett säkert och bekvämt parkeringsalternativ som skyddar mot regn 
och snö. Östersund kommun har beviljats stöd inom ramen för Stadsmiljöavtalet 
för att inrätta ett cykelgarage på Thoméegränd, mellan Kyrkgatan och Prästgatan 
under parkeringsrampen. Garaget kommer att byggas under 2022 och har cirka 50–
60 platser. Stadsmiljöavtalet omfattar även utveckling av cykelparkering med tak 
vid skolor. 

Teknisk förvaltning har i uppdrag att utreda möjligheten att inrätta ett eller flera 
cykelgarage. En föreslagen placering är vid centralstationen, detta kommer att 
utredas specifikt inom ramen för projektet Östersundslänken. Utredningen planeras 
genomföras under 2022 och kommer att innehålla förslag till kvalitetskriterier för 
cykelgarage i kommunen, lämpliga placeringar av cykelgarage, samt uppskattning 
av investerings- och driftkostnader. Detta utgör ett underlag för investering i fler 
cykelgarage. 

Investeringsplan för cykelparkeringar 

I kommunens cykeltrafikprogram finns investeringsförslag som till stora delar är 
genomfört idag, det finns därför behov av att se över och vidareutveckla en plan för 
kommunens offentliga cykelparkeringar. För att cykelmöjligheterna i Östersund 
ska fortsätta att förbättras behöver det tas fram nya investeringsförslag till budget 
så att cykelparkeringarna kan utökas med rätt typ av cykelställ på de platser där de 
behövs som mest. Även kostnader för drift och vinterunderhåll av cykelställen 
måste ingå i budget.   

Effekt: Låg, 0,04 % 

GODA EXEMPEL 
I Malmö finns cykelhagar som erbjuder säkra cykelparkeringsplatser. Eftersom 
ställen är utformade som bilar och också upptar parkeringsplatser i 

gaturummet så uppmanar de till eftertanke om cykelns och bilens olika utrymmesbehov i 
staden. Huddinge och Umeå har etablerat fina cykelgarage. 

2.3.6. Utöka Storgatans gångfartsområde  
Östersund har som många andra kommuner under sommaren disponerat om 
utrymmet på utvalda gator i stadskärnan och bildat gångfartsområden.  

Gångfartsområden kan skapa en mer hållbar stadsmiljö samtidigt som de minskar 
behovet av bilen i vardagen. Den plats som frigörs kan användas till cykelhagar, 
uteserveringar, växtlighet och umgängesytor och bidra till ett mer attraktivt 
centrum. Gångfartsområden främjar gångtrafik och genom att skapa attraktiva 
utemiljöer där människor vistas kan dessa gator bidra till bättre livskvalitet och 
hälsa.  

I tre års tid har två kvarter på Storgatan varit gångfartsområde. För att ytterligare 
befästa Storgatan som gata för gångtrafikanter föreslås att: 
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 Utöka tidsperioden för gångfartsområdet på sträckan Biblioteksgatan- 
Hamngatan och göra den permanent utan parkeringsplatser  

 Utöka gångfartsområdet till att även omfatta sträckan Hamngatan till 
Thoméegränd 

 Stärka samarbetet med Destination Östersund och dela ansvaret för 
gestaltning och skötsel av gångfartsområdet.  
 

För att ett gångfartsområde som detta ska utnyttjas maximalt behöver gestaltningen 
förändras och inbjuda till umgänge och aktivitet. Här bör medborgare och 
kommersiella aktörer få vara delaktiga i vad de vill se och vad de efterfrågar med 
ytan.  

Effekt: Låg 

GODA EXEMPEL 
Gångfartsområden förekommer och införs centralt i flertalet städer i olika kommuner. 
Bland annat i Uppsala gjordes Dragarbrunnsgatan 2007 om till gångfartsgata vilket har 
minskat antalet fordon och tung trafik på platsen. 

2.3.7. Resvaneundersökning 
I klimatprogrammet anges resvaneundersökning som ett viktigt verktyg för att 
kunna mäta nyckeltal och uppföljning av uppsatta miljö- och klimatmål. 

Vid en resvaneundersökning (RVU) kartläggs medborgarnas resor, vid vilken 
tidpunkt de reser och varför. Resvaneundersökningar används ofta som ett underlag 
till förändringar i kollektivtrafik, investeringar i cykel, gång och bilvägar.  

Resultat från en resvaneundersökning i Östersund är tänkt att ge en vägvisning mot 
hur åtgärder kan finjusteras för att ännu bättre passa behov och önskemål hos 
människor som befinner sig i Östersund.  

2.3.8. Intern vägledning för luftkvalitet i planprocessen  
Utformningen av bebyggelse, träd och fristående objekt har stor betydelse för 
luftflödena i gaturummet och därmed hur luftföroreningar sprids33. Det är därför av 
stor vikt att redan i planeringsstadiet räkna på hur luftkvaliteten påverkas och om 
nödvändigt vidta kompensatoriska åtgärder om planen riskerar att försvåra 
uppfyllande av miljökvalitetsnormen.  

Luftutredningar kan användas i planeringsstadiet för att utvärdera hur en plan 
kommer att påverka luftkvaliteten. Varierade höjder på byggnader, huskropparnas 
vinkel mot vindriktning, barriärer i form av objekt eller vegetation som skyddar 
medborgare från utsläppskällan är exempel på åtgärder som kan underlätta för 
bättre luftkvalitet34. 

 
33 IVL, 2018b. 
34 IVL, 2018b. 
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Efter att det blev känt att MKN för luft överskrids i kommunen har 
Samhällsbyggnad beställt luftutredningar när det har varit relevant. Tidigare 
gjordes bara övergripande resonemang om påverkan på luftkvaliteten med 
utgångspunkt i mätresultaten på Rådhusgatan. Kunskapen behöver ökas internt 
kring hur partiklarnas uppehållstid och omblandning i gaturummet påverkas av 
gestaltningen av gatan och när det krävs en luftutredning.   

Utöver ett kunskapslyft behövs en intern vägledning liknande de som finns för 
dagvattenhantering och naturvärdesinventering. Vägledningen kan underlätta vid 
avvägningar av de olika intressen som finns i planprocessen och hjälpa 
handläggarna att besluta om luftutredning behövs eller inte. Vägledningen bör 
också innehålla förslag på kompensatoriska åtgärder att ta till då luftkvaliteten 
riskerar att försämras av en plan. Fokus bör ligga på de kvarter och gator som redan 
idag har problem med höga partikelhalter samt då nya bostadsområden byggs och 
därmed ökar trafikmängden på andra gator. Vid planering av förskolor och skolor 
ska luftkvalitetsutredning alltid göras eftersom barn är särskilt utsatta för 
luftföroreningar. 

Naturvårdsverket arbetar just nu med en nationell vägledning för hur kommuner 
kan arbeta med MKN i fysisk planering. Vägledningen kommer att innehålla stöd 
för när luftutredning krävs, förtydligande rättsfall och hjälp i värderingen av 
målkonflikter. Naturvårdsverkets nationella vägledning bör utgöra en grund för den 
interna vägledningen.  

2.3.9. Gröna barriärer mot partikelexponering 
Grön infrastruktur kan ha en positiv inverkan på luftföroreningar och kan bidra till 
att minska befolkningens exponering för skadliga ämnen i luften. Träd, buskar och 
växtbelagda väggar och tak kan bidra till att föroreningarna fastnar på bladytorna 
och hindras från att virvla runt. Växtligheten kan också minska exponeringen 
genom att öka sträckan som partiklarna måste transporteras från källa till 
människa35. 

Forskning i ämnet visar på att för PM10 ligger potentialen för ökad växtlighet i 
luftvårdsarbetet i att minska människors exponering genom att använda växtlighet 
som en barriär mellan föroreningskälla och människa (exempelvis en häck som 
skiljer gångvägen från en trafikerad väg). 

De flesta studier som gjorts på ämnet är förlagda till södra Sverige där 
växtsäsongen är längre. En pilotstudie i Östersund skulle kunna bidra till mer 
kunskap om hur växtlighet kan användas här, då halterna här är som högst om 
våren innan bladen hunnit slå ut.  

Det finns inget självklart samband mellan ökad växtlighet och minskade 
partikelhalter, utan påverkan på luftföroreningar beror av ett komplext samband 
mellan vegetationens struktur, utbredning, gaturummets utformning och hur luften 
strömmar.  

 
35 Mudu & Diener, 2021. 
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Träd och växter kan till och med i vissa fall förvärra problem med höga 
partikelhalter genom att lövverket förhindrar tillräcklig omblandning av luften och 
därmed håller kvar partiklar i gaturummet. 

Arbetet består av: 

 Samarbete med forskare och studenter på Mittuniversitetets ekoteknik-
linje. Lokal studie eller projekt kring hur gröna barriärer eller växtlighet i 
stort kan användas för att reducera exponeringen för skadliga partiklar i 
Östersund.  

 Resultat från samarbetet blir en del av existerande vägledning för 
grönyteplanering och detaljplanearbete.  

2.3.10. Krav på dammförebyggande åtgärder vid större 
bygglov 

När större byggprojekt äger rum i stadsmiljö så ökar risken för överskridanden av 
miljökvalitetsnormerna för utomhusluft. Beroende på meteorologiska 
förutsättningar, aktiviteter, trafik och byggarbetsplatsens storlek så förekommer 
partikelemissioner i olika omfattning. Aktiviteter som särskilt ökad damningen är 
grävarbeten, förflyttning av jordmassor, krossverksamhet och när tunga fordon kör 
över icke-hårdgjorda markytor.   

Exempel på åtgärder för att begränsa påverkan är: 

 Krav på dammbindning med saltlösning eller vatten då väderleken gynnar 
partikelbildning  

 Krav på att tyngre trafik endast körs på hårdgjorda ytor 

Uppdraget innebär att Miljö och hälsa gör bedömning och ställer krav redan i 
bygglovsskedet, så att entreprenören vidtar åtgärder som i så stor utsträckning som 
möjligt begränsar damningen vid byggprojektet.  

2.3.11. Utredning samordnade varutransporter 
Godstrafiken är en förutsättning för ett fungerande samhälle. Samtidigt så bidrar 
godstransporter till problem i staden, som buller, trängsel och ökad risk för 
olyckor. De tunga lastfordonen bidrar också till partikelföroreningar. Även om 
godstransporter utgör en mindre del av de totala transporterna så står de för en stor 
del av både växthusgasutsläpp, buller och luftföroreningar i städerna 36. 

I flera städer pågår projekt och arbeten för att lösa problemet med fungerande 
logistik kring leveranser och en god stadsmiljö. Det blir allt vanligare att lasta om 
godset i en samordningscentral utanför centrum, för att sedan samfrakta gods i 
färre bilar.  

 

 
36 Region Skåne, 2017. 
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Fördelarna och motiven till insatsen är olika, men majoriteten rör miljövinster och 
förbättrad upphandling med fler lokala aktörer. Trafiksäkerhet, trängsel, buller eller 
klimatpåverkan är andra vanliga argument till att närma sig samordnad 
varudistribution.  

Möjligheter finns till att samordna endast för kommuninterna transporter, eller en 
kombination av kommunala och kommersiella aktörer.  

Under 2014 utreddes möjligheterna till att börja med samfrakt av gods i Östersund 
men av olika anledningar så blev inte någon lösning driftsatt. Utredningen visade 
dock att det fanns betydande samordningsvinster inom både ekonomi, miljö och 
arbetsmiljö. Beroende på scenario kunde antalet körda km minskas med mellan 25–
55%37, och en årlig minskning på omkring 45% av godstrafikens 
partikelemissioner.   

En ny utredning bör göras om dagens förutsättningar och om det är möjligt- införa 
samordnade varutransporter i Östersund. Inom Viable cities finns målsättningar om 
transportsamordning i centrumkärnan och även Klimatprogrammet lyfter förslag på 
liknande transportlösningar38. 

2.4. Pågående arbete i kommunen som underlättar 
att MKN klaras 
Inom kommunen pågår ett antal åtgärder och projekt som arbetar mot samma mål 
som åtgärdsprogrammet, framför allt inom cykelplanering och fysisk planering. 
Det bör understrykas att prioritering av dessa åtgärder har stor inverkan även på 
luftkvaliteten och bör prioriteras därefter.  

2.4.1. Östersundslänken och nytt stadslinjenät 
Östersundslänken är ett större projekt som gör ett omtag på kollektivtrafiken och 
påverkar hela stadskärnan. Syftet är att öka det kollektiva resandet och ta 
kommunen vidare mot nationella och regionala mål om resande och transport. 
Projektet är sprunget ur flera delar, dels att den nuvarande knutpunkten Gustav IIIs 
torg upplevs som otryggt och står inför en stor omvandling, det kollektiva resandet 
har minskat under pandemin, samtidigt som pendlandet med tåg inom regionen 
ökar vilket ställer högre krav på möjlighet att knyta ihop trafikslagen tåg och buss 
på ett tillfredsställande sätt.  

Den nya linjedragningen som tas fram av regionen i samband med bygget av 
Östersundslänken förväntas ge en resandeökning på 18-19 % för stadstrafiken39. 
Målet med omvandlingen är att mer lättförståeliga turtider och snabbare resor från 
a till b ska leda till en höjning av kollektivtrafikens konkurrenskraft och därmed ett 
ökat resande med buss.   

 
37 Logivia, 2014. 
38 Östersunds kommun, 2019b. 
39 Ramboll, 2020 
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Det nya stadslinjenätet uppskattas att ge en potentiell resandeökning på 18–19% 

för stadstrafiken. Östersundslänken bidrar till ökad framkomlighet för bussarna 

och gör stadstrafiken attraktivare. Projektet bör få ökad prioritering om striktare 
åtgärder införs för att minska biltrafiken i staden.  

Östersundslänken är planerad att vara klar 2025 och nytt linjenät 2023. 

2.4.2. Mobilitetsutredning 
Den pågående mobilitetsutredningen tar ett helhetsgrepp för att möta framtidens 
utmaningar i att skapa hållbar mobilitet i Östersund. Utredningen har ett tydligt 
jämlikhetsperspektiv där staden ska skapa tillgänglighet för fler samtidigt som den 
möter framtidens krav på fossilfrihet. För att skapa en hållbar stad krävs nya 
lösningar och grepp som behöver utredas med hela transportnätet i åtanke. 

Utredningen ska ge svar på hur den nuvarande trafikinfrastrukturen ska användas 
av de olika trafikslagen, samt hur den infrastrukturen behöver förändras för att 
färdmedelsfördelningen ska kunna uppnås. För att få plats med detta nya 
förhållningssätt så kommer sannolikt befintlig infrastruktur behöva omfördelas 
ytmässigt för att den prioritet av trafikslag som finns beslutad i Översiktsplanen 
(Östersund 2040).   

De åtgärdsförslag som utredningen kommer att mynna ut i förväntas gå i linje med 
de åtgärder som föreslås i detta program. De två dokumenten strävar efter samma 
mål så det är av stor vikt för uppfyllandet av miljökvalitetsnormen att åtgärderna i 
mobilitetsutredningen genomförs.  

2.4.3. Riktlinje för drift av gator, vägar och parkeringar.  
En övergripande riktlinje ska tas fram för att samla och uppdatera de dokument och 
riktlinjer som berör allmän mark i Östersund. Ställningstaganden och ambitioner 
kring hur färdmedelsfördelningen ska uppnås är en viktig del av de nya samlade 
riktlinjerna.  

I revideringen av dessa dokument är det av vikt att luftperspektivet finns med, då 
driftåtgärder av gator har stor inverkan på damning och partikelemissioner.  

Ändrade kriterier för snöröjning: en viktig del inom drift av gator och vägar är de 
kriterier som ligger till grund för hur driften ska prioritera olika trafikanter vid 
snöfall. Bra snöröjning kan bidra till att cykel och gång blir attraktiva transportsätt 
året runt, medan dålig snöröjning kan göra så att personer tar bilen i stället.  

Riktlinjen innehåller bland annat ett förslag till ny klassificering av kommunens 
vägar. Klassificeringen utgör en hierarki baserad på användning och anger vilken 
prioritet vägen ska ha i snöröjnings- och sandningsinsatser. Riktlinjen innebär 
hårdare kvalitetskrav där cykel- och gångvägar ska prioriteras högre än innan, 
alltså få tillgång till snabbare och bättre snö- och sandningsinsatser, baserat på hur 
vägarna är tänka att användas med tanke på färdmedelsfördelningen.  
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Under framtagandet av åtgärdsprogrammet har höjda kvalitetskrav på underhåll av 
GC-vägar identifierats som en viktig pusselbit i att höja attraktionen hos cykel och 
gång som pålitliga transportmedel. Investeringar i GC-vägar måste följas av 
investeringar i drift och underhåll.  Det är därför av stor vikt för 
åtgärdsprogrammet att kvalitetshöjningarna för underhåll av GC-vägar i denna 
riktlinje går igenom.  

Effekt: 0,04 % 

2.4.4. Förslag på uppdrag inom fysisk planering 
Arbete med fysisk planering kan förebygga försämrad luftkvalitet och 
åtgärdsprogrammets mål är desamma. Ur luftperspektivet är detta viktiga frågor 
som bör prioriteras i kommunens planeringsarbete.  

Det är viktigt att ha i åtanke att dessa förslag inte endast bidrar till social hållbarhet, 
mobilitet och jämlika livsvillkor, utan också har stor inverkan på våra 
förutsättningar att klara gränsvärdena för luftkvalitet.  

Uppdrag som just nu ligger som förslag och som har extra vikt för luftkvaliteten är:  

 Utveckla vår fysiska planering med stöd av stadsrumsanalyser för att nå 
social hållbarhet och jämlika livsvillkor 

 Utveckla cykelvägnätet i staden för att möjliggöra att 
färdmedelsfördelningen och miljökvalitetsnormen för luft nås.  

 Utveckla och säkerställ kvalitén på drift och underhåll av cykelvägnätet för 
att möjliggöra att färdmedelsfördelningen och miljökvalitetsnormen för 
luft nås.  

2.4.5. Omgestaltning Prästgatan 
Prästgatan ska smalnas då av till fördel för gående och en trädallé och körbanan 
blir begränsad i bredd för att endast attrahera cyklister även om bilar är tillåtna på 
cyklisternas villkor.  

Prästgatan är en av Östersunds stadsgator och den gata med flest gående, affärer 
och restauranger. En del av gatan är gågata och en annan del är enkelriktad med 
parkeringar på ena sidan. I samband med att belysningen på gatan behöver göras 
om, har ett planeringsdirektiv för omgestaltning av Prästgatan tagits fram, där 
fokus är ökad trygghet för gångtrafikanter och begränsningar av fordonstrafiken.  

2.4.6. Övrigt: 
 Vintertramparna, en kampanj för vintercykling: Vintertramparna - 

Östersund.se (ostersund.se) 

 Kampanjen Cykelvänligast (initierat av Cykelfrämjandet) 

 Mellan 2016–2018 byggdes expresscykelvägar på Brunflovägen, 
Trondheimsvägen, Genvägen och parallellt med Vallaleden.  

 Elsparkcyklar gör entré i Östersund i juni 2022 där ett avtal framarbetats 
med 300 cyklar utplacerade på ett 30-tal platser för en smidig transport.  
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 Kampanjer för cykelvänlig arbetsplats och cykelvänlig skola 

 Fördjupad rådgivning i transporter till företag inom energi- och 
klimatrådgivningen 

 Införande av parkeringsledningssystem med syfte att minska söktrafiken i 

centrum 

 Utbyggnad av pendlarstråk för cykel (inklusive drifthierarkier om kvalitet 
på underhåll)  

 Utbyggnad cykelgarage på Thoméegränd inom Stadsmiljöavtalet: 50–60 
platser 

 Östersunds cykelsamordnare ser över infrastrukturen för cykel och tar 
tillsammans med GIS-ingenjörer fram kartor där cykelställen står utmärkta 
för ökad information för cyklisterna.  

 Projektering pågår för byggnation 2023 på delen Strandgatan-Stortorget för 
att stänga av för motordrivna fordon mellan Strandgatan-Köpmangatan och 
införa gångfartsområde Köpmangatan-Stortorget och flytta ut cykelbanan i 
”körbanan” så att cykel och gångtrafik dominerar gatan. Detta ger även 
utrymme för uteserveringar att göra gatan mer inbjudande. 

 Revidering av kommunorganisationens resepolicy. 
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2.5. Bortvalda åtgärder 
Under arbetet med åtgärdsprogrammet har ett flertal liknande åtgärder diskuterats 
och legat uppe som förslag men sedan blivit strukna då de inte bedömdes som 
genomförbara politiskt eller av andra anledningar. En kort sammanställning av dem 
finns i tabell 6 nedan.  

Tabell 6. Beskrivning av de åtgärder som diskuterats och av olika anledningar inte gått vidare till 
beslut. 

Struken åtgärd Anledning 

Dubbdäcksrestriktioner Stort motstånd politiskt mot att utreda 
dubbdäcksrestriktioner.  

Information på digitala skyltar vid 3 av stadens 
infarter för att informera om när halterna är 
höga och medborgare som kan ombeds välja 
annan väg eller färdsätt 

Går emot kommunikationsriktlinjer om att 
skyltarna ska användas för positiva budskap som 
stärker stadens varumärke. Effekt svår at t 
bedöma då trafiken inte kan ledas om utan 
behöver bytas mot annat färdmedel.  

Kollektivtrafiksatsningar Större förändringar I kollektivtrafiken tar lång tid 
att fatta och upphandla, så en förändring skulle 
inte kunna komma på plats tillräckligt snabbt. 
Kommunen har begränsad rådighet. Pågående 
projekt med Östersundslänken och nytt linjenät 
kommer att innebära en förbättrad tillgänglighet.  

Minska tung trafik med hjälp av miljözoner I och med brist på farbara vägar utanför miljözon 
så blev förslaget omöjligt. Effekten skulle inte stå i 
proportion till hur den inverkan på medborgarnas 
liv det skulle få.  

Införa trängselskatt Finns inget juridiskt utrymme för 
trängsel/miljöskatt i Östersund.  

Påverka villkoren för fordonstrafiken genom 
hastighet, utformning och cykelgator 

Hastigheten är redan låg och en sänkning skulle 
innebära försumbara effekter på partikelhalterna. 
Utformning som försämrar tillgängligheten på 
gatan riskerar att flytta trafiken och därmed 
luftproblemet till andra gaturum. 

Underlätta för cyklister genom att tex låta dem 
köra mot enkelriktat 

Inget stöd inom organisationen samt låg effekt 

Underlätta för distansarbete genom 
jobbhubbar I kommunen 

Projekt pågår redan. 

Minska kommunorganisationens egen 
fordonsflotta 

Projekt pågår redan.  

Öka andelen hållbara resor inom 
kommunorganisationen 

Projekt pågår redan. 

Ta bort ett körfält/ en fil på Rådhusgatan Rådhusgatan är omdirigeringsväg för E45 och E14. 
Utredning i samband med detaljplanen visade på 
att minskat utrymme på Rådhusgatan skulle 
resultera i mer trafik på omgivande gator.  
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3. Modellering  
När det konstateras att ett överskridande av miljökvalitetsnormen har skett så 
krävs40 att kommunen tar fram mer information om omfattningen av 
överskridandet.  

Det är inte möjligt att ha mätstationer på varje vägavsnitt i staden och därför 
används matematiska modeller för att beräkna halterna på övriga gator. 2021 
beställde kommunen därför en luftmodellering från konsultbolaget COWI AB. 
Mätningarna används för att kvalitetssäkra modellberäkning och denna 
kombination av metoder anses ge de mest tillförlitliga resultaten och 
rekommenderas av Naturvårdsverket. Hela kapitel 3 bygger på resultat från COWIs 
modellering som finns att läsa i sin helhet i bilaga 1.  

3.1. Spridningsmodellering 
COWI har för Östersunds kommuns räkning utfört en spridningsmodellering som 
bidrar med kunskapsunderlag om föroreningssituationen i staden. För 
modelleringen har en emissionsdatabas byggts upp, bestående av indata om 
trafikrörelser, byggnadshöjder och gatubredder, vedeldningspunkter, meteorologi, 
industriutsläpp och större byggprojekt som kan påverka luftkvaliteten.  

Spridningsberäkningar är utförda baserade på två år, 2018 och 2020, där främst 
2020 har utgjort grund för beräkningarna på grund av bristfälliga mätdata från år 
2018. Beräkningarna har sedan kalibrerats och jämförts mot uppmätta 
föroreningshalter i gaturum och urban bakgrund.  

Spridningsberäkningarna har utförts i två olika modeller och två olika skalor. De 
centrala delarna har modellerats i en högupplöst 3D-modell som tar hänsyn till 
Östersunds byggnader och hur de inverkar på spridning och utblandning av 
luftföroreningar. Det större urbana området har beräknats med en så kallad 
gaussisk41 spridningsmodell som ger en upplösning på 100×100 meter. Syftet med 
den större, mer övergripande modellen är att identifiera områden utanför 
centrumgatorna som riskerar att överskrida MKN. 

 
40 SFS 2010:477, 33§. 
41 Se bilaga 1 
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Figur 9. Område för spridningsberäkningar. (COWI 2022 med Bakgrundskarta ©OpenStreetMap 
(2022)). 

Metoden för emissionsdatabas och spridningsmodellering finns beskriven i detalj i 
bilaga 1.  

3.2. Regional bakgrund 
Den totala halten av luftföroreningar i staden består både av lokala haltbidrag och 
föroreningar som transporterats med vinden utifrån. Intransport av partiklar är svårt 
för oss i kommunen att åtgärda. Däremot är det viktigt att ha med det regionala 
tillskottet till den totala föroreningshalten för att kunna göra jämförelser mot 
gränsvärdena. Östersunds närmsta mätplats för regional bakgrundshalt ligger i 
Bredkärlen i Strömsunds kommun.  

Den regionala bakgrundshalten ingår i beräkningarna och har vid mätstationen i 
Bredkärlen uppmätts till halter enligt tabell 7 nedan: 

Tabell 7. Bakgrundshalter PM10. Den regionala bakgrundshalten ingår i den urbana 
bakgrundshalten. Regional bakgrundhalt har använts för spridningsberäkningar i TAPM, och urban 
bakgrundshalt i Miskam (se bilaga 1 för mer information om de olika modellerna). 

PM10 Årsmedelvärde (μg/m³) 90-percentil dygnsmedelvärde 
(μg/m³) 

Regional bakgrundshalt 3 7 

Urban bakgrundshalt 8 17 

 
Ju längre bort från centrum man rör sig, desto större del av partiklarna utgörs av 
bakgrundshalter, alltså utsläpp från andra länder från industrier och förbränning.  
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3.3. Urban bakgrund 
Spridningsberäkningar för det större modelleringsområdet visar på relativt låga 
halter för både års- och dygnsmedelvärdet. Det är dock viktigt att poängtera att 
denna modell inte kan ta hänsyn till bebyggelse vilket gör att vägtrafikens 
emissioner framträder som lägre än vad de egentligen är.  

 

 

Figur 10. Årsmedelvärde i urban skala. 

Vägnätet och innerstaden framträder tydligt i kartorna där emissionerna är som 
störst.  

KORTA FAKTA 
 Regional bakgrund: bakgrundshalter av luftföroreningar på regional nivå 

 Urban bakgrund: de områden och platser i en tätort där föroreningsnivåerna är 
representativa för den exponering som befolkningen i allmänhet är utsatt för 

 Gaturum: Gata i en tätort där människor sannolikt exponeras för de högsta 
halterna av en förorening. 

 90-percentil: 90-percentilen är ett sätt att beskriva extremvärden och är 
standard inom luftkvalitetsarbete. 90 percentilen innebär att 90 procent av 
värdena är mindre än det redovisade värdet. Att beskriva halterna i 90-
percentiler möjliggör jämförelse med miljökvalitetsnormerna.  
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Figur 11. Dygnsmedelvärde i urban skala. 
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3.4. Gaturum 
Modelleringen i gaturum visar att årsmedelvärdet som högst ligger på 20–28 
µg/m3. Halter som överskrider MKM överskrids på flera innerstadsgator i centrum. 
MKN för årsmedel PM10 klaras.  

 

Figur 12. Årsmedelvärde i gatunivå. De svarta fyrkanterna är lokalisering av vedeldningskällor. 

Spridningsberäkningarna för de centrala delarna av Östersund visar på höga PM10-
halter på många gator. De högsta halterna är koncentrerade till gator med hög 
trafikmängd.  
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Miljökvalitetsnormen för dygnsmedelvärde klaras inte, utan överskrids på ett flertal 
centrala gator (se figur 13). Delar av Frösöbron, Färjemansgatan, Strandgatan, 
Rådhusgatan, Gränsgatan, Stuguvägen, Kyrkgatan, Köpmangatan och Storgatan 
har alla för höga halter vilket förklaras av att de har antingen högre trafikmängd, 
större andel tunga fordon eller trängre gaturum än omgivande gator med lägre 
halter.  

 

Figur 13. Resultatet från modelleringen i karta. De rödmarkerade gatorna överskrider 50 µg/m3 

under fler än 35 dygn och klarar därmed inte MKN. Det finns alltså dagar då halterna är avsevärt 
lägre än i bilden men även dagar då halterna är betydligt högre.  

Efter samrådsperioden gjordes ytterligare modelleringar för att fastställa den 
geografiska omfattningen av överskridandena. Resultatet blev att 
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dygnsmedelvärdet överskrids längre norrut på Rådhusgatan, Stuguvägen upp och 
en del av Genvägen samt en kort bit vid Lillänge.  

Gata Trafikmängd, ÅDT 
(genomsnittligt trafikflöde per 
dygn) 

Andel tung trafik 

Rådhusgatan 12 500 8 % 

Frösöbron 25 000 8 % 

Strandgatan 12 000- 16 000 11 % 

Gränsgatan 8000- 11 000 11 % 

Köpmangatan 6000 6 % 

Färjemansgatan 8000-13 000 6-8 % 

Stuguvägen 12 000- 14 000 8 % 

Storgatan 8 500 11 % 

Kyrkgatan 4000-10 000 6 % 

 

Nedan finns en övergripande karta över dygnsmedelhalterna i staden som helhet. 
De separata kartorna syns i detalj i COWIs rapport från 2022 bland programmets 
bilagor.    

Figur 14. Dygnsmedelvärden 90-percentil hela beräkningsområdet. 
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3.5. Utsläppskällor 
Varje källtyp har spridningsberäknats var för sig. Bildserien nedan visar bidraget 
från olika källor till det totala haltbidraget av partiklar. Andelsberäkningarna är 
baserade på årsmedelvärdet. 
 

 

Figur 15. Andelsberäkningar för årsmedelvärde medurs uppifrån: a. Trafikemissioner, b. vedeldning, 
c. industri och d. bakgrundshalter. 

 
Som framgår i figur 15 ovan beräknas att i centrala Östersund bidrar trafiken med 
minst 40–50 % av totalhalterna, och andelen ökar till 60–80 % över de mest 
trafikerade vägsträckorna.  

Vi har ett relativt litet bidrag från industriella källor, maximalt 40 % vilket är 
koncentrerat till Lugnviks industriområde. 
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Vedeldningens bidrag till de totala halterna är litet i de centrala delarna och uppgår 
som mest till 30 % i enskilda bostadsområden som Odensala.  

Fördelningen av partikelkällor är inte likadan över hela staden, utan varierar lokalt. 
Nedan redovisas källfördelningen i områdena centrum, trafikplats Odenskog, 
Lugnsviks industriområde och Odensala. BG står för bakgrundshalter. 

 

Figur 16. Källfördelning av totalhalt partiklar på fyra platser i Östersund. 

Slitagepartiklarna är i sin tur fördelade enligt figur 
17.  

 

 

 

 

 

Figur 17. Fördelning av slitagepartiklar. 
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3.6. Exponering av befolkning 
Stråken med höga partikelhalter sammanfaller med områden där det bor många 
människor, därför blir antalet exponerade medborgare relativt högt. 210 personer 
har sin hemvist i ett område där partikelhalterna överskrider miljökvalitetsnormen 
och 880 invånare bor där miljökvalitetsmålet överskrids, sett till dygnsmedelvärde. 
I verkligheten så exponeras dock avsevärt fler personer för dessa föroreningar, då 
det inte bara är de boende utan även besökare och de som arbetar på dessa platser 
som utsätts för en förhöjd risk för ohälsa.  

Tabell 8. Antal boende på adresser där gränsvärden för luft överskrids. 

 Årsmedelvärde 90-percentil dygn 

 Halt 
(µg/m3) 

Antal 
invånare 

Halt 
(µg/m3) 

Antal 
invånare 

Över MKM 15 620 30 880 

Över NUT 20 220 25 1400 

Över ÖUT 28 10 35 600 

Över MKN 40 0 50 210 

Totalt antal invånare - 612 - 6125 

 

Höga halter av luftföroreningar har en reell påverkan på människors hälsa, både på 
kort och lång sikt. Så en sänkning av 90-percentilen för dygn från 50 till 35 µg/m3 

innebär en minskning på 8-10 % färre astmarelaterade besök i sjukvården42.   

3.7. Förskolor och skolor- känsliga objekt 
I och med att barn och unga är särskilt känsliga för luftföroreningarnas 
skadeverkningar så har skolor och förskolor lagts in separat i modellen. Syftet var 
att kunna vidta åtgärder om någon av dessa verksamheter visade sig ligga inom ett 
område som överskred MKN. Miljökvalitetsmålet samt nedre och övre 
utvärderingströskel överskrids dock vid några skolor, vilket tyder på att 
luftkvaliteten där skulle behöva undersökas närmre.  

Tabell 9. Antal skolor och förskolor inom område där gränsvärden för luft överskrids. 

 Årsmedelvärde 90-percentil dygn 

 Halt 
(µg/m3) 

Antal  Halt 
(µg/m3) 

Antal  

Över MKM 15 1 30 2 

Över NUT 20  25 2 

Över ÖUT 28  35 1 

Över MKN 40  50  

Totalt antal förskolor och skolor inom området - 4 - 4 

 
42 Tornevi et al. 2020. 
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3.8. Sanden och dubbdäckens bidrag 
Vid modelleringen av föroreningshalterna i Östersund behövde modellen justeras 
för de mycket stora givorna av sand som sprids som halkbekämpning vintertid. 
Sanden utgör ett ett tillskott av material som finfördelas till partiklar och har därför 
en betydande påverkan på de totala halterna. För att få en bild av hur stor den 
påverkan är gjordes separata beräkningar i Nortrip43. Beräkningarna resulterade i 
att emissionsfaktorn (inte samma sak som halten) minskade med 60 %.  

Slitaget på vägbanan och partikelemissionerna ökar kraftigt då trafiken kör med 
dubbdäck. I det här förslaget till program finns inga förslag om 
dubbdäcksrestriktioner av flera skäl men för att synliggöra dubbdäckens påverkan 
har beräkningar gjorts på dubbdäcksandelens påverkan. En minskning av 
dubbdäcksandelen från dagens 89 % till 50 % resulterar i en emissionsminskning 
om 30 %. 

 

Figur 12. Dubbdäcksandelens påverkan på partikelemissionen (COWI, 2022).  

3.9. Partikelhalter vid uppnådd 
färdmedelsfördelning 

Den beslutade färdmedelsfördelningen är en viktig målsättning inom kommunens 
arbete med hållbara transporter. Beräkningar har gjorts för att synliggöra hur 
uppnådd färdmedelsfördelning påverkar luftkvaliteten. Beräkningarna har utgått 
ifrån en kraftig minskning av biltrafiken men en ökning av den tyngre 
kollektivtrafiken i takt med att människor går över från egen bil till kollektivtrafik, 
gång och cykel. Resultatet visar att 90-percentilen av dygnsmedelhalterna minskar 
generellt i stadskärnan, medan halterna på de gator som idag har de högsta 
koncentrationerna av partiklar fortsatt överskrider miljökvalitetsnormen på vissa 
delar. Dygnsmedelvärdena på Kyrkgatan, Köpmangatan och Storgatan sjunker 

 
43 COWI, 2022.  
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dock till nivåer under MKN. 

 

Figur 1913. 90-percentil dygnsmedelhalter med uppnådd färdmedelsfördelning (40 % bil, 20 % 
kollektivtrafik och 40 % gång och cykel). Övriga faktorer än färdmedelsfördelningen är oförändrade 
jämfört basscenariot. 

3.10. Diskussion modellering 
 Det som utmärker de gator som har de högsta halterna är hög trafikmängd 

och/eller trängre gaturum än omgivande gator.  

 Datormodelleringar som denna kommer alltid med osäkerheter. Kända 
osäkerheter i detta fall är att modellen bygger på indata och mätvärden från 
ett år i stället för två, då kommunen inte gjort mätningar i gaturum innan år 
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2020. Det finns en risk för att värden i kartan är överskattade eftersom 
modelleringen kalibrerats mot uppmätta värden på Rådhusgatan, vilket är 
en av gatorna med allra högst halter. Beräkningen på Kyrkgatan kan vara i 
underkant då gatan har en stor andel tung trafik som inte framgick i indata.   

 Modelleringen ger höga halter även på Frösöbron. Bron trafikeras av cirka 
25 000 trafikrörelser per dygn, alltså mer dubbelt så mycket som 
trafikmängden på Rådhusgatan, vilket sannolikt ger stora 
partikelemissioner lokalt. I modellen tas hänsyn till att brons läge är öppet 
och vindutsatt, men brons upphöjda läge tas inte med i beräkningen. Detta 
kan innebära att halterna vid Frösöbron är något överskattade. Hade 
samma trafikflöde förekommit i ett mer slutet gaturum hade halterna varit 
väsentligt högre än vad de är nu.  

 Vägtrafiken utgör det största bidraget till de totala partikelhalterna i 
Östersund, så åtgärder som riktas mot minskad vägtrafik bör prioriteras 
bland ytterligare åtgärder (COWI, 2022).  

 Bakgrundskartan och kartan för Östersunds centrala delar kan inte 
jämföras eftersom de är gjorda i olika upplösning och i olika höjd (UB i 
takhöjd och gaturum på 2 meter). Bakgrundskartan räknar inte med 
bebyggelsen och är gjord i grövre upplösning. Syftet med kartan uppnås 
ändå i och med att den visar att problemet är koncentrerat till Östersunds 
tätort och att närliggande samhällen inte har högra partikelhalter. 

 Driftåtgärderna har en effekt men är långt ifrån tillräckliga för att 
kommunen ska klara miljökvalitetsnormen. COWI menar i stället att 
utöver driftåtgärder är det i huvudsak är trafiken som behöver adresseras i 
åtgärdsförslagen, tillsammans med att minimera mängden sandningssand 
som sprids och att låta den ligga på vägbanan så kort tid som möjligt.  

 Den beräknade och den uppmätta effekten av de dammbindande åtgärderna 
skiljer sig åt. Detta antas främst bero på att modelleringen använder 2020 
som basår, medan mätningarna gjordes våren 2022. Uppmätta halter är 
starkt beroende av faktorer som lokal meteorologi och trafikmängd, så 
längre mätserier behövs för att kunna svara på hur stor effekten av själva 
åtgärden är.  

4. Effekter 
Effektberäkningarna gällande trafik i detta kapitel är framtagna av Trivector Traffic 
(2022) och beräkningar och bedömningar gällande drift och väghållning är 
baserade på tidigare studier och erfarenheter från andra kommuner. En 
sammanvägning har gjorts med ett minimiscenario och ett maximiscenario, 
beroende på ambitionsnivå i åtgärdsgenomförandet. Vid beräkningen har hänsyn 
tagits till att de olika åtgärderna träder in vid olika tidpunkt samt att exempelvis 
dammbindningen bara sker säsongsvis. 

Osäkerheterna i effektbedömningarna gör att uppföljning av åtgärder och 
programmet som helhet blir extra viktigt. I och med att det till stor del handlar om 
människors beteendeförändringar som svar på ändrade förutsättningar kring 
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resande så är det omöjligt att på förhand förutsäga en exakt effekt. För åtgärderna 
som rör drift, såsom kvalitet på halksand eller dammbindningsmedel är finns en 
större säkerhet i bedömningarna.  

Lagstiftningen kräver att effekten av åtgärderna på halterna på Rådhusgatan 
redovisas, men det ska noteras att vid framtagande och bedömning av åtgärderna 
har stor hänsyn tagits till att överskridandena är utbredda över staden. I och med 
detta omöjliggörs åtgärder som flyttar trafiken från Rådhusgatan till andra gaturum, 
då sådana förslag bara skulle flytta problemet i stället för att lösa det.  

Detta kapitel innefattar både åtgärder som beslutas i åtgärdsprogrammet och annat 
arbete som pågår i kommunen och som förväntas ha en betydande effekt på 
partikelhalterna i staden.  

Andra osäkerheter är att de föreslagna åtgärderna påverkar varandra sinsemellan 
med främst förstärkande effekter. Exempelvis underlättar ett effektivt arbete med 
mobility management för överflyttning till cykel, men funkar sämre om 
snöröjningen på cykelbanorna inte fungerar som det ska. Att uppnå hela 49 % 
effekt ses därför som mycket osannolikt, i och med att flera av effekterna inte är 
additiva.  

Som bilaga till åtgärdsprogrammet finns bakgrund med effektberäkningar för trafik 
framtagna av konsultbolaget Trivector (2022). Att observera vid läsning är att 
samarbetet med dem pågått under en tid vilket innebär att den ursprungliga 
åtgärdslistan nu är inaktuell då ändringar skett kontinuerligt under arbetets tid.   

Åtgärd Effekt Tidsram 

Optimering av drift och 
underhåll (inklusive 
dammbindning 

15-35 % Vinter 22/23, dammbindning 
sker efter behov 

Grövre vintersand 1-3 % Vinter 22/23 

Förbättrad vägbeläggning 1-5% Sommar -23 

Regelverk 
arbetsplatsparkeringar 

0,8-1,6 % Vår -23 

Mobility management 0,24-4 % 2023 

Ny riktlinje för snöröjning 
(redan beslutad) 

0,04 % - 

Totalt 19-48,7%  
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4.1. Nollscenario 
Utan införda åtgärder förväntas nivåerna av PM10 fortsätta att överskrida MKN 
med liknande nivåer som de senaste tre åren. Sett till de senaste årens 
trafikutveckling så ser trafiken inte ut att minska nämnvärt under de kommande 
åren. Det som förändras är däremot en utveckling mot sämre vintrar med mindre 
snö. Fler dagar med temperaturer runt nollan innebär större givor av halksand, och 
fler dagar med barmark innebär ett ökat slitage av vägbanan med högre 
partikelemissioner som följd.  

4.2. Åtgärdsscenario 
De åtgärder som finns föreslagna i det här programmet kommer inte att räcka till 
för de haltminskningar som krävs för att uppnå miljökvalitetsnormen inom de 
närmsta åren. För att klara MKN krävs att de åtgärder som nu skjutits på framtiden 
införs snarast. Med nuvarande förutsättningar och klimat är det först när åtgärderna 
i kapitel 2.3 (främst parkeringsåtgärder för bättre luft) införs som MKN har chans 
att uppfyllas. Intentionen är att åtgärderna i kapitel 2.3 ska utredas under 2023 och 
införas under 2024.  

I figuren nedan beskrivs åtgärdernas effekter på 2020 års mätvärden som 
basscenario. Störst effekt får åtgärderna under vårsäsongen halterna är som högst, i 
och med att dammbindning och sopning främst utförs då.  

Det rekommenderas inte att sikta exakt på normens nivå utan det bör finnas en 
marginal, både för att vädrets variationer från år till år kan påverka halterna 
kraftigt, men också för att effektberäkningarna är just beräkningar. Vi kan också 
förvänta oss mildare vintrar till följd av klimatförändringarna, vilket gör att dagar 
med torra vägar, sand och dubbdäck i kombination allt vanligare, vilket ger mer 
uppvirvling och högre halter av partiklar.  
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Figur 20. Åtgärdsscenario med visualisering av halterna vid minsta och maximala effekt av de 
föreslagna åtgärderna, basår 2020.  

Antal dygn med överskridanden utan åtgärder, med minsta möjliga effekt av 
åtgärder samt mesta möjliga effekt av åtgärderna finns i tabell 10 nedan: 

Tabell 10. Antal dygn med överskridanden i åtgärdsscenario. 

 Antal dygn med överskridanden 

Antal tillåtna dygn i lagstiftningen 35 

Basscenario utan åtgärder 57 

Åtgärdsscenario minsta effekt 52 

Åtgärdsscenario mesta effekt 40 

 

De mest effektiva åtgärderna i programmet är driftåtgärderna (främst 
dammbindning) och satsningar på mobility management. Båda dessa 
åtgärdskategorier går relativt lätt att införa då de inte kräver lång projekteringstid 
eller nybyggnation. I och med de mycket höga halter av luftföroreningar som finns 
i Östersund så räcker dock inte dessa åtgärder till, utan vi är fortsatt långt ifrån 
målet. Det är därför av stor vikt att de framskjutna åtgärdsförslagen i kapitel 2.3 
utreds och beslutas om så snart som möjligt, för att begränsa tiden med dessa höga 
halter så gott det går.  

5. Kostnader 
Observera att de kostnader som finns angivna för respektive åtgärd är en 
uppskattning, och att utförande av åtgärden kan komma att bli både dyrare och 
billigare än vad som är angivet vid programmets fastställande. 
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Kostnader för föreslagna åtgärder finns angivna i tabell 11 nedan. 

Hastigt stigande priser på grund av det rådande världsläget gör 
kostnadsuppskattningar mycket osäkra. De åtgärder som innebär investeringar i 
infrastruktur, där materialkostnader utgör en stor del av kostnaden är särskilt 
osäkra. De angivna kostnaderna är en uppskattning utifrån den prisbild som råder 
sen vår 2022.  

Uppföljning av genomförandet av åtgärder och deras effekt på luftkvaliteten är en 
väsentlig del av programmet. Därför finns personalkostnad och tid för uppföljning 
med som kostnadsposter nedan.   

Tabell 11. Utökade kostnader och ansvarig för utförande av föreslagna åtgärder 

Kapitelnr. Åtgärd Beräknad kostnad, SEK Ansvarig för 
genomförande 

2.4.1 Optimering av drift och 
underhåll 

700 000/år Tekniska 
nämnden 

2.4.2 Grövre vintersand Inom ram, dyrare produkt men kräver 
mindre mängd sand. 

Tekniska 
nämnden 

2.4.3 Förbättrad 
vägbeläggning 

300 000 Tekniska 
nämnden 

2.4. Regelverk för 
arbetsplatsparkeringar 

Krävs utredning för att kunna uppskatta 
kostnader. 

Kommundirektör 

2.4.5 Mobility management Handlingsplan 50 000, åtgärdspaket 
750 000 /år 

Miljö och 
samhällsnämnden 

 Uppföljningsarbete 
projekt och mätning 

0,375 mkr för fortsatt luftmätning för 
uppföljning av effekter av 
åtgärdsprogram.  
0,200 mkr för fortsatt arbete med 
uppföljning av åtgärdsprogrammet för 
luft.   
 

Miljö och 
samhällsnämnden  

 Uppföljningsarbete 
trafik 

500 000 för trafikmätningar och analys 
för uppföljning av åtgärdernas effekt.  
Trafikmätningar (bil och cykel samt 
analys * 

Tekniska 
nämnden 

Totalt Kostnad år 2023: 2 875 000 SEK 

 

5.1. Finansiering och beslutsordning 
Finansiering av åtgärder som ska genomföras under 2023 behöver ske genom 
utökad ramtilldelning för Miljö- och samhällsnämnden samt Tekniska nämnden. 
Finansiering av åtgärder som kräver vidare utredning och som behöver genomföras 
under 2024 och framåt hanteras i ordinarie budgetprocess. 

Programmet kommer att beslutas i Miljö- och samhällsnämnden samt i Tekniska 
nämnden. Efter beslut i nämnderna går det sedan vidare till beslut i 
kommunstyrelsen och kommunfullmäktige.  
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5.2. Medfinansiering 
För flera av åtgärderna i programmet finns möjlighet att söka medfinansiering, 
främst via stadsmiljöavtalet och klimatklivet.  

Det skulle gynna förslagen i åtgärdsprogrammet och också kommunens miljöarbete 
i stort att anta ett mer systematiskt förhållningssätt till att utnyttja dessa 
investeringsstöd. Ett systematiskt, kontinuerligt arbete har större potential att skapa 
synergier mellan åtgärder än om ansökningarna görs separat och oberoende av 
varandra.  

Kommunen bör ta fram en långvarig plan för större investeringar och varje år sätta 
ihop ett paket med de mest prioriterade åtgärderna. Stadsmiljöavtalets utlysningar 
sker årligen fram till 2029 så det är möjligt att ha en långsiktig planering. På så sätt 
kan vi som kommun vara förberedda och ha den interna budgeteringen klar när 
utlysningsperioden startar, även för större investeringar.  

Flera stadsmiljöavtal som pågått ett tag håller nu på att avslutas så nu är ett 
lämpligt tillfälle att samla förslag till nästa ansökningsperiod.  

6. Konsekvensanalys 
Åtgärdsprogrammet har en påverkan på miljömässiga och samhälleliga mål. Att 
inte göra de anpassningar som krävs för att uppnå en acceptabel luftmiljö ger 
konsekvenser. Den ohälsa och sjukdomar som följer av dålig luftkvalitet kostar 
pengar och lidande för samhället. Östersunds kommun behöver kunna erbjuda en 
attraktiv livsmiljö för att fortsätta vara en kommun som människor vill besöka och 
där människor vill leva, arbeta och etablera företag.  

Några av de åtgärder som finns som förslag i programmet innebär att vi närmar oss 
den beslutade färdmedelsfördelningen och målet med färre bilar i centrum. Detta 
leder i sin tur till bättre framkomlighet för de som fortfarande kör och behöver 
bilen, och de som väljer mer aktiva färdsätt får de fördelar som kommer av ökad 
rörelse. Minskad trafik bidrar till klimatvinster, mindre buller och lägre nivåer av 
andra luftföroreningar. De åtgärder som föreslås kan också bidra till ett mer jämlikt 
transportsystem, både med avseende på jämlikhet mellan könen och mellan olika 
inkomstgrupper 

Konsekvenser av de enskilda åtgärderna finns beskrivna i tabell 9 nedan. 
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Tabell 12. Beskrivning av konsekvenser och bieffekter på samhälle och miljö av de föreslagna 
åtgärderna. 

Åtgärd 
 

Konsekvenser 

Optimering av drift, Dammbindning med 
saltlösning, våtsopning och vårstädning 
 

Minskad risk för cykelolyckor på rullgrus. Ökad 
trivsel i centrum när gatorna sopas tidigare. Risk för 
halkolyckor, risk för slitage på dagvattenledningar av 
saltet 

Grövre vintersand Ökad risk för stenskott vid hastigheter över 40km/h. 

Förbättrad vägbeläggning på utsatta 
vägsträckor 

Vid höga hastigheter kan bullret öka. Längre 
livslängd kan ge reducerat klimatavtryck 

Förnyat regelverk för arbetsplatsparkeringar Risk för överflyttningseffekter i trafiken som 
behöver omhändertas. Mer fysisk rörelse kan ge 
friskare personal.  

Mobility management Ger minskad biltrafik, mindre klimatpåverkan, 
mindre buller, möjligheter till mer jämställd 
mobilitet 

7. Miljöbedömning 
En miljöbedömning har gjorts för var och en av de föreslagna åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet. Ingen av dem föranleder behov av en 
miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Ingen av åtgärderna eller åtgärdsprogrammet 
som helhet bedöms heller medföra en betydande miljöpåverkan utöver positiv 
inverkan på luftkvaliteten.  

8. Uppföljning 
Åtgärdsprogram ska enligt 5 kap. 9 § omprövas vid behov, dock minst vart sjätte 
år. Uppföljning av hur programmets åtgärder omsätts och fortskrider ska göras 
årligen och uppföljning av mätresultat ska fortsätta för att säkerställa att halterna 
sjunker och målet om att klara miljökvalitetsnormen infrias. I och med att 
programmet som går till beslut inte förväntas leda till att normen klaras, kvarstår ett 
stort arbete med att besluta om åtgärder som har potential att lösa problemet med 
luftkvaliteten.  

Uppföljningsarbetet kommer att redovisas kontinuerligt på kommunens hemsida.  

Miljö och hälsa har sökt projektpengar från Formas tillsammans med 
Mittuniversitetet för att utföra en mätkampanj riktad mot skolor och förskolor i 
staden. Syftet med projektet är att undersöka om barnen erbjuds en acceptabel 
utemiljö ur luftperspektiv och om inte- vidta de åtgärder som krävs. Om ansökan 
får avslag bör mätning på de mest utsatta skolmiljöerna utföras på annat sätt.  
 
För uppföljningsarbetet bör resurser för en ny trafikmätning och trafikanalys 
prioriteras för att lättare kunna utvärdera effekten av åtgärderna. Den gamla 
trafikutredningen börjar bli inaktuell och det är hög tid för en ny.  
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9. Information om åtgärdsprogrammet 
Processen kring miljökvalitetsnormens överskridande och framtagandet av 
åtgärdsprogrammet har i huvudsak kommunicerats till medborgarna genom 
kommunens hemsida och Facebook-sida: 
 
Kommunens sida om luftkvalitet: Luftkvalitet - Östersund.se (ostersund.se) 

Nyhet om framtagande av åtgärdsprogram: 
Åtgärdsprogram för stadens luft efter att gränsvärden överskridits - Östersund.se 
(ostersund.se) 

Nyhet om start av åtgärder våren 2022:  
Sopning och saltlösning ska förbättra luften vid Rådhusgatan - Östersund.se 
(ostersund.se) 
 
Om dammbindningsåtgärder och vårsopning (genomförda åtgärder)Grus och löv - 
Östersund.se (ostersund.se) 

Samrådet annonserades ut i juli på kommunens hemsida, i dagspressen, på 
biblioteket samt skickades ut till berörda myndigheter och organisationer. 
Samrådsredogörelsen finns att ta del av som en bilaga till åtgärdsprogrammet.  
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1 Sammanfattning  

På uppdrag av Östersunds kommun har COWI genomfört en luftkartering av partiklar 

(PM10) som underlag för framtagandet av ett åtgärdsprogram. För olika områden i Ös-

tersunds centrala delar har detaljerade karteringar tagits fram medan kartläggningen för 

Östersunds närområde är gjord på en mer övergripande nivå. De spridningsberäkningar 

som redovisas i denna rapport syftar till att vara ett underlag för bedömning av hur hal-

terna av PM10 är i kommunen och vilka åtgärder som kan bli aktuella att vidta. 

Uppdraget innefattade sammanställning och beräkning av emissioner från olika källor 

(trafik, vedeldning och industrier), spridningsberäkningar av luftföroreningar samt rap-

portering. Spridningsberäkningar för Östersunds centrala delar har utförts med hög upp-

lösning i en 3D-modell, och en mer storskalig beräkning med lägre upplösning har gjorts 

för att identifiera platser i kommunen med höga halter, utöver de platser som redan är 

kända. Separata källbidragsberäkningar har gjorts för att kvantifiera olika källors bidrag 

till totalhalten. Dessutom har exponeringsberäkningar utförts för att visa hur många bo-

ende respektive förskolor/skolor som utsätts för PM10-halter över olika nivåer. Då kom-

munen är medveten om de höga PM10-halterna har ytterligare beräkningar gjorts med 

hänsyn taget till ett antal planerade åtgärder (mer intensiv sopning, dammbindning och 

byte av vägbeläggning) som minskar uppkomsten av damm liksom för ett scenario med 

ändrad fordonsfördelning. 

De detaljerade beräkningarna av PM10 för centrala Östersund visar: 

› De högsta årsmedelvärdena, 20-28 µg/m³, återfinns vid Frösöbron, Färjemansgatan, 

delar av Strandgatan, Gränsgatan, Rådhusgatan, Stuguvägen, Kyrkgatan, Köpman-

gatan och Storgatan. 

› Miljökvalitetsmålet (MKM) för årsmedelvärdet överskrids längs många innerstadsga-

tor. 

› Miljökvalitetsnormen (MKN) för 90-percentilen av dygnsmedelvärdena klaras inte vid 

ett stort antal gatuavsnitt. I andra delar av centrala Östersund överskrids övre ut-

värderingströskeln och miljökvalitetsmålet. 

 



 

 

     
 8  REVIDERAD LUFTUTREDNING – PARTIKLAR I ÖSTERSUND 

 https://cowi.sharepoint.com/sites/A227513-project/Shared Documents/4-Projektering/02-Utredningar/A227513-4-02-RAP-005-Östersund_.docx 

Exponeringsberäkningar och beräkningar vid förskolor/skolor visar: 

› Stråken/områdena med de högsta partikelhalterna sammanfaller i flera delar av sta-

den med områden där många människor bor. 

› 210 personer exponeras i nuläget för halter över MKN för dygn. 

› Antalet personer som i nuläget exponeras för halter över miljökvalitetsmålet ligger i 

spannet 620 till 880 beroende på vilket mått som studeras. 

› Vid en förskola ligger de beräknade halterna av PM10 i nuläget över den övre utvär-

deringströskeln och vid ytterligare en överskrids miljökvalitetsmålet. 

Källbidragsberäkningar av PM10 för hela Östersunds närområde visar: 

› Trafiken bidrar med minst 40-50 % av totalhalterna i centrala Östersund, där det 

maximala bidraget uppgår till 50-60 % längs de flesta vägar och 60-80 % vid mer 

hårt trafikerade områden. 

› Vedeldningens bidrag till totalhalten är litet i de centrala delarna men uppgår som 

mest till 30 %, i områden med mycket vedeldning. 

Åtgärdsberäkningar visar: 

› 90-percentilen av dygnsmedelvärdena kan sänkas med uppemot 15 µg/m³ på Färje-

mansgatan och över 20 µg/m³ på Rådhusgatan, intill mätstationen för luftförore-

ningar i scenariot med minskad sandning och förbättrad städning av gatorna och över 

20 µg/m³ på Färjemansgatan, Gränsgatan och Rådhusgatan i scenariot med ändrad 

fordonsfördelning. 

› Vid en uppmätt 90-percentil av dygnsmedelvärdena på 100 µg/m³ (2020) överskrids 

miljökvalitetsnormen på gatorna med högst halter, trots åtgärder. 

› Antalet invånare som exponeras för PM10-halter som överskrider MKN sjunker med 

ca en tredjedel i scenariot med minskad sandning och förbättrad städning av gatorna. 
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2 Bakgrund  

Mätningar av partiklar och kvävedioxid i Östersunds kommun har under år 2020 visat att 

kommunen överstiger miljökvalitetsnormerna (MKN) för partiklar. Det innebär att ett åt-

gärdsprogram med avseende på partiklar behöver tas fram enligt 5 kapitlet miljöbalken 

(Riksdagsförvaltningen u.å.) och 6§ luftkvalitetsförordningen 2010:477 (Riksdagsförvalt-

ningen 2010). COWI har fått i uppdrag av kommunen att genomföra en luftkartering för 

att ta fram underlag om halter och källor för åtgärdsprogrammet. Östersunds kommun 

har beställt en luftkartering av Östersunds centrala delar och en mer övergripande karte-

ring över hela Östersunds närområde. 

2.1 Syfte 

Utredningens syfte är att bidra med underlag till Östersunds kommuns åtgärdsprogram 

för partiklar. Detta görs genom spridningsberäkningar i två olika modeller, en gaussisk 

modell och en CFD-modell som räknar i 3D. Beräkningar görs för partiklar (PM10). Sprid-

ningsberäkningarna syftar till att vara ett underlag för bedömning av hur luftkvaliteten är 

i kommunen och vilka åtgärder som kan bli aktuella att vidta samt att och lokalisera 

platser med höga halter, utöver de platser som redan är kända. 

I denna reviderade rapport presenteras spridningsmodellerade halter för fyra nya områ-

den och emissions- och spridningsberäkningar för ytterligare ett antal åtgärder. 

2.2 Geografi 

Östersund är beläget i mellersta Sveriges bergstrakter i Jämtland, sydöst om Storsjön, se 

Figur 1. Ett brett sund, Östersundet, skiljer staden från Frösön, som ingår i tätorten Ös-

tersund, se Figur 2. Östersunds geografiska läge bland berg och sjöar påverkar vinden 

och därmed hur luftföroreningar sprids. Därför är meteorologiska data en viktig kompo-

nent i utredningen. Huvuddelen av de gator och mätplatser för luftkvalitet som omnämns 

i denna rapport visas i Figur 3. 

 

Figur 1 Översikt Östersund. Källa: Geolex, Lantmäteriet  
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Figur 2 Översikt Östersund – Frösön. Källa: Geolex, Lantmäteriet  

 

Figur 3 Gator och mätplatser som nämns i rapporten. Bakgrundskarta: ©OpenStreetMap 

(2022). 
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2.3 Luftkvaliteten i Östersund  

I Östersund mättes den urbana bakgrundshalten fram till år 2018. I rapporten "Objektiv 

skattning av luftkvaliteten i Östersunds kommun 2020" (Östersund kommun och Jansson 

2021) visas resultat från indikativa mätningar där vinterhalvårsmedelvärdet 2018 för ur-

ban bakgrundshalt av PM10 vid Zätagränd i centrala Östersund är 11 µg/m³. Det högsta 

veckomedelvärdet, på runt 37 µg/m³, är dock en indikation på att halter i gaturum kan 

vara betydligt högre och att det finns risk för överskridanden av MKN.  

I arbetet med att skatta luftföroreningshalterna har kommunen gjort indikativa beräk-

ningar för vissa stråk i centrala Östersund (se Figur 4). Beräkningarna var ett av underla-

gen för att fatta beslut om kontinuerliga mätningar av luftföroreningar (Östersund kom-

mun och Jansson 2021).  

 

Figur 4 Gaturumsberäkningar i Östersunds stadscentrum är utförda längs Strandvägen, 

Färjemansgatan och vid Rådhusgatan 56 (orange markeringar) (Östersund kommun 

och Jansson 2021).  

År 2020 påbörjades kontinuerliga mätningar av bland annat PM10 i gatunivå på Rådhus-

gatan 56 i centrala Östersund. Under de två första mätåren uppgick årsmedelvärdena till 

ca 31 µg/m³, vilket är under MKN. Antalet överskridanden av dygnsnormen var däremot 

57 respektive 44, vilket är långt över de tillåtna 35 tillfällena. Det högsta uppmätta dygns-

medelvärdena 2020 var 408 µg/m³. Östersund hade under flera dygn de högsta PM10-

halterna i Sverige, dessa dygn var torra och gatorna var osopade (Östersund kommun 

och Jansson 2021). 2021 års högsta dygnsmedelvärde var hela 534 µg/m³ (Datavärdskap 

luft SMHI 2022). 

Mot bakgrund av de höga halterna av PM10 har kommunen underrättat Naturvårdsverket 

som beslutat att det ska tas fram ett åtgärdsprogram för PM10 för Östersund. 
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Tabell 1 Uppmätta halter på Rådhusgatan i Östersund år 2020-2021 (Datavärdskap luft SMHI 

2022). 

PM10  Årsmedelvärde 

(µg/m³) 

90-percentil dygnsmedelvärde 

(µg/m³) 

Antal dygn över 50 

µg/m³ 

2020 31,0 99,7 57 

2021 31,6 64,5 44 

2.4 Miljökvalitetsnormer  

I samband med att Miljöbalken trädde i kraft den 1 januari 1999 infördes miljökvalitets-

normer (MKN) som ett nytt styrmedel i svensk miljörätt. Systemet med MKN regleras 

framförallt i Miljöbalkens femte kapitel (Riksdagsförvaltningen 2010). Till skillnad mot 

gränsvärden och riktvärden ska MKN enbart ta fasta på vad människan och naturen tål 

utan hänsyn till ekonomiska intressen eller tekniska förhållanden. En norm kan meddelas 

om det behövs i förebyggande syfte eller för att varaktigt skydda människors hälsa eller 

miljön. De kan även användas för att återställa redan uppkomna skador på miljön. Miljö-

kvalitetsnormerna innebär ett genomförande av EUs luftkvalitetsdirektiv (2008/50/EG), 

men innehåller fler gränsvärden än vad som fastställs i luftkvalitetsdirektivet. MKN gäller 

i utomhusluft med undantag av väg- och spårtunnlar och arbetsplatser till vilka allmän-

heten inte har tillträde (Riksdagsförvaltningen 2010). Överskridanden av miljökvalitets-

normen ska inte heller utvärderas på vägars körbana (Naturvårdsverket 2019). Gällande 

miljökvalitetsnormer samt gränsvärden enligt EU:s luftkvalitetsdirektiv för PM10 i utom-

husluft redovisas i Tabell 2. För dygnsmedelvärdena av PM10 medges 35 överskridanden 

av gränsvärdesnivån per år, varför halterna anges som en 90-percentil. 

Tabell 2 Miljökvalitetsnormer för PM10 i utomhusluft enligt Luftkvalitetsförordningen SFS 

2010:477 (2010). Gränsvärden som även anges i EUs luftkvalitetsdirektiv 

(2008/50/EG 2015) är markerade med asterisk (*). 

Förorening Medelvärdesperiod MKN-värde (µg/m³) Antal tillåtna överskridanden per år 

PM10 
Dygn 

År 

50* 

40* 

35 dygn 

- 

 

I bestämmelserna för luftkvalitetsnormerna ingår övre och nedre utvärderingströsklar 

(ÖUT, NUT), se Tabell 3. Det är tröskelvärden som, beroende på halterna i en kommun, 

visar vilka kontroller som krävs, se Figur 5 Omfattning av kontroll beroende på luft-

kvalitet (Naturvårdsverket 2019). Kraven på kontrollerna specificeras i Luftkvalitetsför-

ordningen. Omfattningen av kontrollen dvs. hur den ska bedrivas i form av kontinuerliga 

mätningar, indikativa mätningar, modellberäkningar eller objektiv skattning beror på ett 

antal saker, såsom befolkningsmängd, luftkvalitetens förhållande till trösklarna samt om 

kommunen kontrollerar kvaliteten ensam eller om den samverkar med andra omgivande 

kommuner. 
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Tabell 3 Utvärderingströsklar för PM10 i utomhusluft enligt Luftkvalitetsförordningen SFS 

2010:477 (2010). ÖUT = övre utvärderingströskeln och NUT = nedre utvärde-

ringströskeln. 

Förorening Medelvärdesperiod ÖUT (µg/m³) NUT (µg/m³) 
Antal tillåtna  

överskridanden per år 

PM10 
Dygn 

År 

35 

28 

25 

20 

35 dygn 

- 

 

 

Figur 5 Omfattning av kontroll beroende på luftkvalitet (Naturvårdsverket 2019). 

2.5 Miljökvalitetsmål 

Det svenska miljöarbetet styrs även av miljömålssystemet, som omfattar ett generations-

mål, sexton miljökvalitetsmål och tjugofyra etappmål. Generationsmålet anger inrikt-

ningen för den samhällsomställning som behöver ske inom en generation för att miljö-

kvalitetsmålen ska nås. Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön 

som miljöarbetet ska leda till. Det finns även preciseringar av miljökvalitetsmålen. Preci-

seringarna förtydligar målen och används i det löpande uppföljningsarbetet av målen. 

Ett av de sexton miljökvalitetsmålen, Frisk luft, berör direkt halter i luft av olika förore-

ningar. Miljökvalitetsmålet Frisk luft definieras enligt följande: ”Luften ska vara så ren att 

människors hälsa samt djur, växter och kulturvärden inte skadas”. För miljökvalitetsmålet 

Frisk luft finns preciseringar i form av halter av luftföroreningar som inte ska överskridas, 
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se Tabell 4 för preciseringar för PM10. Då miljömålen beslutades var målåret 2020, som 

nu passerats. Eftersom de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030 tar sikte på året 2030 

passar det årtalet bra som nästa hållpunkt för miljömålen (Naturvårdsverket 2020). 

I Östersunds kommun finns inga lokala miljömål som är direkt kopplade till halter av PM10 

i utomhusluft. Däremot har staden en vision om ett ekologiskt hållbart Östersund, och för 

år 2022 finns fem prioriterade miljöaspekter, vilka ska bedömas och utgöra underlag för 

mer långsiktiga mål där kommunen måste agera för att förbättra sina värden. Luftförore-

ningar i staden är en av de prioriterade miljöaspekterna (Östersunds Kommun 2022).  

Tabell 4 Preciseringar avseende kvävedioxid och partiklar för miljökvalitetsmålet Frisk luft. 

Förorening Medelvärdesperiod 
Miljökvalitetsmål 

(µg/m³) 

Antal tillåtna över-

skridanden per år 

PM10 
Dygn 

År 

30 

15 

35 dygn 

- 

 

Miljökvalitetsmålen utgör en riktning och vägledning åt kommuner och länsstyrelser för 

vad miljöarbetet ska sikta mot. Även om miljökvalitetsmålen inte är legalt bindande så 

som miljökvalitetsnormerna är, kan överskridanden av miljökvalitetsmålen innebära en 

begränsning i framtiden, beroende på hur dessa tolkas av myndigheterna och därmed 

vilken praktisk betydelse dessa får. 

2.6 Luftföroreningars hälsoeffekter 

En viktig anledning att övervaka luftkvaliteten i städer är att luftföroreningar medför ne-

gativa hälsoeffekter.  

Partiklar bedöms vara den luftförorening som medför störst hälsoproblem i svenska tä-

torter. Av störst betydelse för folkhälsan är en tidigare än förväntad dödlighet i hjärt- och 

kärlsjukdomar såväl som lungsjukdomar, till följd av långtidsexponering för förhöjda hal-

ter av partiklar. Även dygnsvariationer i partikelhalter påverkar dödligheten och antalet 

personer som läggs in på sjukhus. Ökade korttidshalter av partiklar i luften medför en 

ökning av antalet personer som upplever besvär från luftvägarna, särskilt bland känsliga 

personer såsom astmatiker (Naturvårdsverket 2019). 

Forskning pågår för att klargöra vilka källor och partikelfraktioner som har den största 

påverkan på hälsan. Det är idag helt klart att grövre partiklar, till exempel slitagepartiklar 

från vägar, har negativa effekter på hälsan på kortare sikt, särskilt när det gäller sjuklighet 

i luftvägar och hjärta samt påverkan på dödlighet. Dock är det inte fullt klarlagt vilka 

hälsoeffekter som slitagepartiklar medför på lång sikt (Naturvårdsverket 2019). 



 

 

 

 

     

REVIDERAD LUFTUTREDNING – PARTIKLAR I ÖSTERSUND  15  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A227513-project/Shared Documents/4-Projektering/02-Utredningar/A227513-4-02-RAP-005-Östersund_.docx  

3 Metod och underlag  

Uppdraget består av flera delar: sammanställning och beräkning av emissioner från olika 

källor, spridningsberäkningar av luftföroreningar och rapportering. De luftföroreningar 

som har spridningsberäknats är partiklar (PM10) och i denna rapport redovisas arbetet 

med att beräkna PM10-halterna. 

Spridningsberäkningar är gjorda för två olika år, 2018 och 2020, för att kunna jämföra 

med och kalibrera mot uppmätta luftföroreningshalter, både i gaturum och som urban 

bakgrund. De senast utförda luftföroreningsmätningarna i urban bakgrund gjordes 2018, 

men då mättes endast en vecka per månad. För 2020 finns det kontinuerliga, timvisa 

mätningar i gaturum. På grund av mycket begränsad PM10-data för 2018, användes enbart 

2020 års mätdata för jämförelse och kalibrering. I denna rapport redovisas enbart sprid-

ningsberäkningarna för år 2020. 

Spridningsberäkningarna för Östersund har utförts i två olika modeller. De centrala de-

larna har beräknats med hög upplösning i en 3D-modell som tar hänsyn till byggnader 

och dess inverkan på spridningen av luftföroreningar. Ett större område har beräknats 

med en upplösning på 100 m × 100 m i en så kallad gaussisk spridningsmodell. De bägge 

ursprungliga beräkningsområdena visas i Figur 6. Vid revideringen av denna rapport lades 

ytterligare beräkningsområden till. Beräkningarna beskrivs utförligare i avsnitt 3.2 nedan. 

 

Figur 6 Område för spridningsberäkningar. Bakgrundskarta ©OpenStreetMap (2022). 

Exponeringsberäkningar har utförts för att visa hur många boende respektive försko-

lor/skolor som utsätts för PM10-halter över olika nivåer i ett par scenarier. För att kunna 

visa på olika typer av källors bidrag till de sammanlagda luftföroreningshalterna i Öster-

sund har ett antal separata så kallade källbidragsberäkningar gjorts. 
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3.1 Emissioner 

Utsläppskällor i Östersund är definierade i grupperna trafik, vedeldning, industri samt 

större byggprojekt. Indata från dessa grupper har samlats in. Närmare beskrivning av 

indata finns under respektive stycke.  

3.1.1 Trafik 

Data från trafiksimuleringar för Östersunds kommun erhölls från kommunen innehållande 

årsmedeldygnstrafik (ÅDT) för respektive väglänk. Data innehöll även information om 

bland annat hastighet och funktionell vägklass. Andelen tung trafik på olika väglänkar har 

ansatts enligt en schablon som Östersunds kommun tillhandahållit.  

Den del av emissionerna från trafiken som härrör till avgaser har beräknats med emiss-

ionsfaktorer (EF) ur modellen HBEFA, version 4.2. Denna modell beräknar emissionsfak-

torer för specifika trafiksituationer och för olika fordonstyper och föroreningar. EF för PM10 

år 2020 har använts genom hela utredningen, men varierar beroende på vägtyp och tra-

fiksituationer. Hastigheter och funktionella vägklasser på aktuella vägsträckor från un-

derlaget, har använts för att klassificera vägarna i olika trafiksituationer i HBEFA enligt en 

underlagsrapport för emissionsberäkningar i HBEFA-modellen (WSP 2015).  

Emission av PM10 från trafikinducerad damning, så kallad resuspension, är beräknade i 

modellen Nortrip. Östersunds kommun sandar enligt uppgift dagligen mellan 150 och 200 

g/m² under årets kalla månader, som schablon har detta antagits vara mellan oktober 

och april. På Kyrkgatan med anslutande gator kan extra sandning ske för att förbättra 

väglaget för busstrafiken, vilket alltså innebär en högre sandningsgiva per dag på just 

dessa gator. Gator utan busstrafik sandas i regel 3-4 gånger per vecka. I beräkningarna 

har samma sandgiva använts på alla gator. Hänsyn är därmed ej tagen till extra sandning 

på Kyrkgatan, eller färre sandningsdagar per vecka på gator utan busstrafik. Uppsopning 

av vintersand sker i maj.  

För Östersund har en genomsnittlig dubbdäcksandel för samtliga trafikslag på 89 % an-

vänts för emissionsberäkningarna av PM10 (Trafikverket 2020). För mer information om 

modellerna se avsnitt 3.2. 

Tågtrafiken på Mittbanan genom Östersund är inte inkluderad i beräkningarna då tågen 

inte bidrar med nämnvärda partikelemissioner.  

De väglänkar som använts i beräkningarna åskådliggörs, inom det större beräkningsom-

rådet, i Figur 7. 
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Figur 7 Ingående väglänkar inom det större beräkningsområdet. Bakgrundskarta ©Open-

StreetMap (2022) 

3.1.2 Vedeldning 

Östersunds nordliga läge i landet innebär mycket vedeldning som värmekälla, främst vin-

tertid, hos invånarna. Vädret har stor påverkan på bidraget av partiklar från vedeldning, 

då det styr uppvärmningsbehovet och även spridningen av partiklarna. Tidigare utred-

ningar har visat att vedeldning i småhushåll kan bidra med höga halter PM10 lokalt, spe-

ciellt kalla klara dagar (Omstedt m.fl. 2010). Indata för emissioner av partiklar från 

vedeldning har tagits fram för Östersunds kommun av SMHI vid en kartläggning av ut-

släppen från vedeldning i länet. Underlag tillhandahölls per utsläppspunkt och bestod av 

en årsmedelemission och objektstyp per källa, som kunde knytas till en specifik tidsvari-

ation, som anger när utsläppen sker under året. Tidsvariationer var baserade på den fak-

tiska meteorologin för år 2020, där gränstemperaturen för uppvärmningsbehovet satts till 

10 °C. Tidsvariation erhölls för objektstyperna lokala eldstäder, vedpannor samt övriga 

kategorier av vedkällor. 

De olika eldstäderna har beräknats som små areakällor i modelleringen. I den större be-

räkningen – som ej tar hänsyn till byggnader – har källorna lagt på en höjd av 5 meter. I 

den mindre beräkningen – där hänsyn tas till byggnader – har källorna lagts in ovanför 

respektive takhöjd.  
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3.1.3 Industrier 

Industrier har beräknats som punktkällor i modelleringen, och ingår enbart i de storskaliga 

spridningsberäkningarna. Industriernas lokalisering ses i Figur 8, urvalet är gjort efter 

emissionsstorlek. Följande industrier ingår i beräkningarna:  

› Lugnviksverket, Jämtkraft  

› Vattenverk Minnesgärde, Jämtkraft  

› Öneverket, Jämtkraft  

› Östersunds krematorium, Svenska Kyrkan 

› Östersunds mejeri, Arla Foods AB 

Emissionerna som spridningsberäknats är ett medelvärde för åren 2018 till 2020, förde-

lade över året enligt uppgifter om drifttid från respektive industri. Information om årlig 

emission av stoft (PM10), tidsmässig fördelning, skorstenshöjd och -radie samt rökgas-

temperatur och -hastighet har inhämtats från Östersunds kommun. 

 

Figur 8 Geografiska lägen för industrier som ingår i spridningsberäkningarna. Bakgrunds-

karta ©OpenStreetMap (2022). 
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3.1.4 Byggprojekt 

Stora byggprojekt, såsom större husbyggen, påverkar den omgivande luften genom att 

de skapar mycket damning från öppna, grusade ytor och en ökande trafik från själva 

byggarbetsplatsen. Schabloner för damning från öppna ytor och från den trafik som bygg-

arbetsplatsen genererar, inklusive utdrag av dammande material på allmänna vägar, kan 

hämtas från rapporten Damning och buller vid byggarbetsplatser (COWI och VTI 2018).  

Under 2020 pågick inga större dammande byggprojekt. 

3.2 Emissions- och spridningsmodellering  

Utsläppen från trafiken har som tidigare nämnts tagits fram med hjälp av två olika emiss-

ionsmodeller. Dessa kallas HBEFA och Nortrip. 

Spridningen av luftföroreningar styrs av många processer och faktorer som verkar i olika 

geografiska skalor. Spridningsförutsättningar påverkas i regional (närhet till kust och 

större städer samt distinkt topografi), lokal (placering i en allmänt tätbebyggd miljö) såväl 

som mikroskala (gaturum och komplicerad bebyggd närmiljö). Spännvidden i de geogra-

fiska skalor som är involverade i föroreningarnas spridning är därmed för stor för att 

kunna täckas in av endast en modell. I denna utredning har därför två olika modeller för 

spridningsberäkningen används:  

› Modellen TAPM: täcker stora delar av Östersund (större svart streckad fyrkant i Figur 

6), men kan inte ta hänsyn till bebyggelse 

› Modellen Miskam: för detaljerade spridningsberäkningar av trafikemissioner i cen-

trala Östersund (mindre blå streckad fyrkant i Figur 6) 

Resultatet från spridningsberäkningarna presenteras som totala halter, inklusive såväl lo-

kala utsläpp som andra utsläpp från både långdistanstransport och från övriga regionen. 

Halterna representerar marknivå, vilket i det inre beräkningsområdet motsvarar gatunivå, 

eftersom den modellen tar hänsyn till byggnader, medan det i det större beräkningsom-

rådet kan anses vara ovan tak alternativt i marknivå i obebyggda områden. 

3.2.1 HBEFA 

Emissionsberäkningar av den del av PM10 från vägtrafik som kommer från förbrännings-

motorer är baserade på emissionsfaktorer ur databasen HBEFA (Handbook Emission 

Factors for Road Transport). HBEFA består av emissionsfaktorer för olika trafiksituationer, 

fordonstyper och föroreningar. För att räkna ut emissioner från en viss väg krävs utöver 

emissionsfaktorer från HBEFA även information om trafikmängden på vägen, fordons-

flottans sammansättning (andel personbilar och andra fordonstyper) med mera (INFRAS 

2022). I denna utredning har version 4.2 använts. 

3.2.2 Nortrip 

Den del av partikelemissionerna som beror på trafikinducerad damning är beräknad i mo-

dellen Nortrip. Nortrip är en emissionsmodell som utvecklats för nordiska förhållanden där 
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mängden resuspension bland mycket annat beror på meteorologiska data, trafikmängd 

inklusive andel tung trafik, dubbdäcksandel, fordonshastighet och aktiviteter såsom sand-

ning och sopning (NILU 2012). Den tekniska utvecklingen och förnyelsen av fordonsflottan 

som förväntas leda till lägre avgasemissioner kommer inte att påverka emissionen av 

uppvirvlat material, så en liknande minskning av denna typ av emissioner förväntas inte 

ske.  

Nortrip använder uppgifter om nederbörd för att skilja tillfällen där partiklarna har stor 

spridning och tillfällen där partiklarna förflyttas korta distanser och där låg ackumulation 

sker, på grund av regn och vått underlag. Spridningen av partiklar är större vid torra 

förhållanden. Då mätningar av nederbörd saknas i centrala Östersund har data från mät-

stationen i Hunge i Bräcke kommun använts. Detta efter jämförelse av data från station-

erna i Börtnan, Föllinge, Hallhåxåsen, Hunge och Krångede. 

3.2.3 TAPM 

För att beräkna de meteorologiska förutsättningarna i regional till lokal skala, exempelvis 

sjö- och landbris sommartid, topografisk påverkan på vinden samt frekventa inversioner, 

har den dynamiska prognosmodellen TAPM använts. Lokal meteorologi har tagit fram för 

åren 2018 och 2020. Den av TAPM beräknade vinden (vindhastighet och vindriktning) har 

jämförts mot timvisa vindmätningar från Frösöns flygplats för 2018, för att utvärdera 

tillförlitligheten i vindsimuleringen. Vinddata från Frösön valdes då det inte fanns några 

andra meteorologiska stationer som mätte vind under beräkningsåren och som låg när-

mare Östersund.  

Modellen kan även beräkna en kemisk omvandling på timbasis där bl.a. simulering görs 

av hur emissioner till luft sprids och omvandlas i utomhusluften. Spridningsberäkningarna 

i det större området i Figur 6 har utförts i TAPM, som inte kan ta hänsyn till bebyggelse. 

Bebyggelsestrukturen påverkar alltså inte hur vägtrafikens emissioner sprider sig i den 

storskaliga beräkningen. Modellen beskrivs utförligare i Bilaga A.  

3.2.4 Miskam 

COWI har använt Miskam-modellen som är en CFD-modell (Computational Fluid Dyna-

mics) för beräkningarna i det mindre området i Figur 6. Dessutom har ytterligare beräk-

ningar gjorts i de områden som visas i avsnitt 4.3: centrala Östersund norr om Frösöbron, 

de östligaste delarna av Frösön, ett stråk längs Stuguvägen och delar av Lillänge. 

Modellen är utvecklad för beräkning av 3D-vindfält vid komplexa situationer med bebyg-

gelse i variabla höjder, som påverkar spridningen av luftföroreningar, och som hanterar 

flera föroreningskällor där spridningen från en gata/väg kan ”läcka över” till andra närlig-

gande områden. Beräkningarna med Miskam-modellen görs i två steg, där första modell-

leringssteget är att beräkna ett relevant s.k. vindfält över området, baserad på lokala 

meteorologiska data från TAPM-beräkningarna. Vindfältet blir sedan ingångsdata för den 

efterföljande spridningsberäkningen i det andra modelleringssteget i Miskam, där halterna 

av luftföroreningarna beräknas. Se Bilaga B för detaljer om Miskam-modellen. 
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3.3 Bakgrundshalter 

De genomförda spridningsberäkningarna inkluderar lokala haltbidrag från de olika källor 

som nämnts i avsnitt 3.1, det vill säga trafik, vedeldning, industrier och i förekommande 

fall byggprojekt. För att kunna jämföra spridningsberäkningarna med MKN och miljökva-

litetsmål måste en totalhalt beräknas. Totalhalten har erhållits genom att addera en bak-

grundshalt till det lokala haltbidraget. I det här sammanhanget förekommer både en reg-

ional bakgrund och en lokal urban bakgrund. De bägge motsvarar emissioner från övriga 

källor i staden samt mer långdistanstransporterade föroreningar. 

I det större beräkningsområdet (TAPM) har en bakgrundshalt baserad på regionala mät-

ningar i Bredkälen i Strömsunds kommun använts för att beskriva haltbidraget från övriga 

källor. För det mindre, centrala, beräkningsområdet (Miskam) har spridningsberäknade 

halter från TAPM i taknivå vid mätpunkten på Rådhusgatan samt från regional bakgrund 

(Bredkälen) adderats timvis till de spridningsberäknade halterna. De till spridningsberäk-

ningarna adderade bakgrundshalterna ses i Tabell 5. 

Tabell 5 Bakgrundshalter som adderats till beräkningarna i TAPM och Miskam. Den regionala 

bakgrundshalten ingår i den urbana bakgrundshalten. 

PM10  Årsmedelvärde (µg/m³)  
90-percentil dygnsmedelvärde 

(µg/m³) 

Regional bakgrundshalt (TAPM) 3 7 

Urban bakgrundshalt (Miskam) 8 17 

3.4 Justering och validering av beräknade halter 

Vanligen sker en ackumulering av partiklar under vintern, med påföljande upptorkning 

och resuspensionsperiod under våren, som då kan ge upphov till höga halter av PM10. I 

Figur 9 ses uppmätta dygnsmedelvärden av PM10 i Rådhusgatans gaturum i Östersund 

under år 2020, tillsammans med årsmedelvärdet och 90-percentilen av de uppmätta 

dygnsmedelvärdena. Mätningen indikerar att resuspensionsperioden även infaller vinter-

tid. Liknande mönster – där höga halter av PM10 uppmäts vintertid – har setts även i andra 

norrländska städer som Piteå och Sundsvall (Datavärdskap luft SMHI 2022).  

I Östersunds fall har den troliga orsaken funnits vara att sandning sker dagligen under 

årets kalla månader. Nortrip – emissionsmodellen som använts för beräkning av resus-

pensionsdelen av PM10-emissionerna – är framtagen för nordiska förhållanden, men har 

för Östersund visat sig underskatta emissionsfaktorn, där en trolig bidragande orsak är 

just att mycket sandning sker i området. Spridningsberäknade haltbidrag från Miskam har 

därför justerats med en årstidsberoende faktor – eftersom sandning inte sker hela året – 

och validerats mot uppmätta halter på Rådhusgatan. Vid valideringen justerades även det 

till Miskam adderade bidraget från TAPM (se avsnitt 3.3). Då andra gaturumsmätningar 

ej fanns att tillgå har samma justering använts för alla gator i staden. 

Jämförelse gjordes även mot mätvärden från PM10-mätningen i urban bakgrund år 2018, 

men eftersom datafångsten var såpass liten – tio veckomedelvärden – användes enbart 

Rådhusgatans mätning för år 2020. 
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Figur 9 Uppmätta halter i gaturum på Rådhusgatan år 2020 som dygnsmedelvärden (Data-

värdskap luft SMHI 2022) samt årsmedelvärdet och 90-percentilen av dygnsmedel-

värdena. 

3.5 Källbidragsberäkningar 

För att fastställa hur mycket olika källor bidrar till halterna av PM10 år 2020 har så kallade 

källbidragsberäkningar gjorts i TAPM, för det större beräkningsområdet. Metoden innebär 

att varje typ av källa räknas separat; trafik, industri, vedeldning samt bakgrundens andel 

av totalhalten. Resultaten från källbidragsberäkningarna redovisas dels som andelskartor, 

där källtypens andel av totalhalten per beräkningsruta ses, dels som cirkeldiagram där 

källtypernas andelar av totalhalten i fyra punkter i Östersund framgår. 

3.6 Exponeringsberäkningar 

För PM10, årsmedelvärde och 90-percentil av dygnsmedelvärde, gjordes exponeringsbe-

räkningar inom det mindre beräkningsområdet (se Figur 6) som täcker de mest centrala 

delarna av Östersund. Resultaten av beräkningarna visar dels hur många av de boende, 

dels hur många förskolor och skolor som riskerar att utsättas för halter över vart och ett 

av de i utredningen omfattade fyra nivåerna miljökvalitetsmålet (MKM), nedre utvärde-

ringströskeln (NUT), övre utvärderingströskeln (ÖUT) samt miljökvalitetsnormen (MKN). 

Det totala invånarantalet i beräkningsområdet är 6125 personer och det finns fyra försko-

lor/skolor inom detsamma. 

I beräkningsområdet i fråga är modellerade halter presenterade med en upplösning på 

2,5 meter x 2,5 meter. Ingående data för den geografiska fördelningen av befolkningen i 

centrum är presenterad med en upplösning på 50 meter x 50 meter. Befolkningsdata 

korrigerades så att varje 50 meter x 50 meters-ruta delades upp i 400 stycken 2,5 meter 

x 2,5 meters-rutor, så att rutnätet för halt och invånarantal överlappade. Invånarantalet 

i varje ny, mindre ruta skalades med en faktor 400. Varje ruta i beräkningsområdet klas-

sades efter halt, som under eller lika med respektive över vart och ett av de fyra gräns-

värdena/nivåerna. Invånarantalet för alla rutor med en halt över satt gräns summerades. 

För förskolor/skolor noterades den beräknade halten vid respektive adress. 
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4 Resultat nulägesberäkningar 

De beräknade halterna av PM10 presenteras som haltkartor (spridningsbilder) för årsme-

delvärdet samt 90-percentilen av dygnsmedelvärdena. Beräknade halter utvärderas mot 

miljökvalitetsnormerna för luft samt mot miljökvalitetsmålen. 

Resultaten av spridningsberäkningarna redovisas som kartor i nedanstående avsnitt enligt 

följande:  

› Totalhalter av partiklar, PM10 för 2020 för följande områden: 

› Storskaligt över Östersund 

› Centrala Östersund 

› Centrala Östersund norr om Frösöbron 

› De östra delarna av Frösön 

› Ett stråk längs Stuguvägen 

› Lillänge 

› Källbidrag av partiklar, PM10 för 2020 separat för trafik, industri, vedeldning och reg-

ional bakgrund för centrala Östersund 

› Exponeringsberäkningar för centrala Östersund 

Kartorna visar spridningsberäknade partikelhalter, där röd haltnivå anger överskridande 

av miljökvalitetsnormen (MKN), orange haltnivå anger överskridande av övre utvärde-

ringströskeln (ÖUT) för MKN, rosa haltnivå anger överskridande av miljökvalitetsmålet 

(MKM) för frisk luft och gul haltnivå anger överskridande av nedre utvärderingströskeln 

(NUT) för MKN.  

4.1 Storskaliga beräkningar 

I detta avsnitt visas årsmedelvärdet och 90-percentilen för dygnsmedelvärdena för PM10 

i de storskaliga beräkningarna för 2020 (Figur 10). Kartorna visar halterna i taknivå. 

I Figur 10 framträder vägnätet och innerstaden som en tydlig källa för partikelemissioner, 

där de högsta halterna lokaliseras. Halterna för årsmedelvärdet ligger runt 5-10 µg/m³ 

över centrala Östersund, och som högst på 15 µg/m3 vid särskilt trafikutsatta områden. 

Enligt beräkningen ligger halterna överallt under miljökvalitetsmålet. Viktigt att observera 

är dock att modellen som använts för de storskaliga beräkningarna inte kan ta hänsyn till 

bebyggelsen och att spridningen av vägtrafikens emissioner alltså inte är påverkad av 

någon bebyggelse här.  

För 90-percentilen av dygnsmedelvärdena av PM10 är halterna högst längs med Stor-

sjöstråket och E14, med halter mellan 15 och 25 µg/m³. Över stora delar av staden ligger 
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halterna på 10-15 µg/m³. Utanför staden sjunker halterna under 10 µg/m³. Enligt denna 

beräkning ligger den högsta halten mellan NUT och miljökvalitetsmålet, men området är 

begränsat till en liten yta vid Frösöbron, i övrigt ligger alla halter under den nedre utvär-

deringströskeln.  

a) 

 
b) 

 

Figur 10 Spridningsberäkningar av partiklar, PM10 beräknad för 2020 med TAPM för det större 

beräkningsområdet. a) årsmedelvärdet, b) 90-percentil av dygnsmedelvärdena. 
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4.2 Beräkningar för centrala Östersund 

Figur 11 visar årsmedelvärdet och Figur 12 visar 90-percentilen av dygnsmedelvärdena 

för PM10, beräknad med CFD-modellen för år 2020. Halterna i denna beräkning represen-

terar förhållandena i gaturummet, ca 2 till 4 meter över marken. Då CFD-modellen tar 

hänsyn till bebyggelsen påverkas spridningen i hög grad av gaturummets struktur.  

Som kan ses i Figur 11 är årsmedelvärdet som högst beräknat till 28-35 µg/m3 i vissa 

gaturum längs Rådhusgatan, Färjemansgatan, Strandgatan, Gränsgatan och Stuguvägen. 

I gaturum längs Frösöbron, Kyrkgatan, Köpmangatan och Storgatan är de högsta beräk-

nade halterna 20-28 µg/m³. Halter över miljökvalitetsmålet (15-20 µg/m³) återfinns längs 

många innerstadsgator. Halterna klingar snabbt av med avståndet från gatorna och 

vägarna och ligger mellan 10 och 15 µg/m³ i många innerstadskvarter. Halterna i slutna 

kvarter med innergårdar sjunker till 5-10 µg/m³. Miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet 

av PM10 klaras enligt dessa beräkningar.  

För 90-percentilen av dygnsmedelvärdena (Figur 12) klaras däremot inte miljökvalitets-

normen. Halter över normen finns längs med flera gatuavsnitt eller större delar av Frösö-

bron, Färjemansgatan, Strandgatan, Gränsgatan, Rådhusgatan, Stuguvägen, Kyrkgatan, 

Köpmangatan och Storgatan. Övre utvärderingströskeln och miljökvalitetsmålet över-

skrids längs med många gator, vilket syns tydligt i trånga gaturum. Halter i nivå med 

nedre utvärderingströskeln sprider sig in i kvarteren som är lite mer öppna. Över övriga 

centrala delar av Östersund ligger halterna mellan 15 och 25 µg/m³.  
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Figur 11 Årsmedelvärde av partiklar, PM10, spridningsberäknat för år 2020 med Miskam för 

det mindre beräkningsområdet. Svarta fyrkanter anger lokalisering av vedeldnings-

källor. 
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Figur 12 90-percentilen av spridningsberäknade dygnsmedelvärden av partiklar, PM10, beräk-

nat för år 2020 med Miskam för det mindre beräkningsområdet. Svarta fyrkanter 

anger lokalisering av vedeldningskällor. 
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4.2.1 Exponeringsberäkningar, PM10 

En beräkning av antalet personer som exponeras för olika halter av partiklar har gjorts 

för beräkningsområdet för centrala Östersund. Resultatet av exponeringsanalysen för bo-

ende i nuläget presenteras i Tabell 6. Antalet personer är avrundat till närmsta tiotal. I 

och med att stråken och områdena med de högsta partikelhalterna i flera delar samman-

faller med områden där det bor många människor blir antalet exponerade förhållandevis 

högt. Det blir särskilt tydligt för 90-percentilen av dygnsmedelvärdena, där halterna är 

högst i förhållande till MKN. 210 personer exponeras för halter över MKN medan antalet 

personer som exponeras för halter över miljökvalitetsmålet ligger i spannet 620 till 880 

beroende på om det är årsmedelvärdet eller dygnsmedelvärdena som studeras. 

Tabell 6 Beräknade exponeringsresultat för boende i centrala Östersund. 

 Årsmedelvärde 90-percentil dygn 

 Halt (µg/m³) Antal invånare Halt (µg/m³) Antal invånare 

Över MKM 15 620 30 880 

Över NUT 20 220 25 1400 

Över ÖUT 28 10 35 600 

Över MKN 40 0 50 210 

Totalt antal invånare - 6125 - 6125 

4.2.2 Halter vid förskolor och skolor  

I Tabell 7 redovisas det antal skolor och förskolor i beräkningsområdet som täcker centrala 

Östersund, med höga halter av PM10. De beräknade årsmedelhalterna av PM10 överskrider 

miljökvalitetsmålet vid en förskola. 90-percentilen av dygnsmedelvärdena är över ÖUT 

vid samma förskola, över NUT och därmed även över miljökvalitetsmålet. Fyra skolor eller 

förskolor ligger inom det aktuella beräkningsområdet. 

Tabell 7 Antal skolor och förskolor i beräkningsområdet som påverkas av höga halter.  

 Årsmedelvärde 90-percentil dygn 

 Halt (µg/m³) Antal Halt (µg/m³) Antal 

Över MKM 15 1 30 2 

Över NUT 20  25 2 

Över ÖUT 28  35 1 

Över MKN 40  50  
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4.3 Beräkningar för andra delar av Östersund 

Resultaten nedan visar årsmedelvärdet och 90-percentilen av dygnsmedelvärdena för 

PM10, beräknad med CFD-modellen för år 2020 i andra delar av Östersund. Halterna i 

dessa beräkningar representerar förhållandena i gaturummet, ca 2 till 4 meter över mar-

ken. Då CFD-modellen tar hänsyn till bebyggelsen påverkas spridningen i hög grad av 

gaturummets struktur. I Bilaga C visas samtliga beräkningsbilder från CFD-modellen för 

nuläget samlade. 

4.3.1 Centrala Östersund norr om Frösöbron 

Årsmedelvärdet är högst beräknat till 20-28 µg/m3 i gaturummet längs Rådhusgatan och 

Kyrkgatan vilket överskriden miljökvalitetsmålet, se Figur 13. Halterna klingar snabbt av 

med avståndet från gatorna och vägarna och ligger mellan 10 och 15 µg/m³ i många 

innerstadskvarter. Miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet av PM10 klaras i beräknings-

området enligt dessa beräkningar.  

 

 

Figur 13 Årsmedelvärde av partiklar, PM10, spridningsberäknat för år 2020 med Miskam för ett 

mindre beräkningsområde norr om centrala Östersund. Svarta fyrkanter anger loka-

lisering av vedeldningskällor. 
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För 90-percentilen av dygnsmedelvärdena (Figur 14) klaras inte miljökvalitetsnormen el-

ler övre utvärderingströskeln för Rådhusgatan och den sydligaste delen av Kyrkgatan. 

Halter i nivå med nedre utvärderingströskeln sprider sig in i kvarteren som är lite mer 

öppna.  

 

Figur 14 90-percentilen av spridningsberäknade dygnsmedelvärden av partiklar, PM10, beräk-

nat för år 2020 med Miskam för ett mindre beräkningsområde i centrala Östersund, 

norr om Frösöbron. Svarta fyrkanter anger lokalisering av vedeldningskällor. 

4.3.2 Frösön 

För beräkningar i de östligaste delarna av Frösön är årsmedelvärdet (Figur 15) som högst 

beräknat till 20-28 µg/m3 längs Frösöbron ut till Vallaleden. På Bergsgatan är halten som 

högst 15 µg/m³ vilket underskrider miljökvalitetsmålet. Halterna klingar snabbt av med 

avståndet från gatorna och vägarna och ligger i huvudsak under 10 µg/m³ vid sidan av 

de större vägarna. Miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet av PM10 klaras enligt dessa 

beräkningar.  
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Figur 15 Årsmedelvärde av partiklar, PM10, spridningsberäknat för år 2020 med Miskam för 

ett mindre beräkningsområde på Frösön. Svarta fyrkanter anger lokalisering av 

vedeldningskällor. 
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I Figur 16 presenteras 90-percentilen av dygnsmedelvärdena på delar av Frösön. Halterna 

är höga, över MKN, i anslutning till Frösöbron och Vallaleden. Längs med de tätast be-

byggda delarna av Bergsgatan ligger dygnsmedelvärdena mellan 25 och 30 µg/m³. 

 

 

Figur 16 90-percentilen av spridningsberäknade dygnsmedelvärden av partiklar, PM10, beräk-

nat för år 2020 med Miskam för ett mindre beräkningsområde på Frösön. Svarta 

fyrkanter anger lokalisering av vedeldningskällor. 
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4.3.3 Stuguvägen 

Beräkningar utförda längs med Stuguvägen visar att årsmedelvärdet som högst beräknas 

till 20-28 µg/m3 i den västra delen fram till korsningen med Genvägen/Krondikesvägen. 

Öster om korsningen är halten som högst 15 µg/m³, vilket underskrider miljökvalitets-

målet. Miljökvalitetsnormen för årsmedelvärdet av PM10 klaras.  

 

Figur 17 Årsmedelvärde av partiklar, PM10, spridningsberäknat för år 2020 med Miskam för 

ett mindre beräkningsområde längs Stuguvägen. Svarta fyrkanter anger lokalisering 

av vedeldningskällor. 

 

För 90-percentilen av dygnsmedelvärdena (Figur 18) beräknas miljökvalitetsnormen 

överskridas längs med de i beräkningsområdet västligaste delarna av Stuguvägen och 

kring korsningen Stuguvägen/Genvägen/Krondikesvägen. Vissa överskridanden syns 

även norrut på Genvägen mot Biblioteksgatan. På de östra delarna av Stuguvägen under-

skrids dock MKN. Miljökvalitetsmålet överskrids dock längs hela vägen. 
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Figur 18 90-percentilen av spridningsberäknade dygnsmedelvärden av partiklar, PM10, beräk-

nat för år 2020 med Miskam för ett mindre beräkningsområde längs Stuguvägen. 

Svarta fyrkanter anger lokalisering av vedeldningskällor. 

4.3.4 Lillänge 

Årsmedelhalterna av PM10 i delar av Lillänge visas i Figur 19. De högsta halterna förekom-

mer vid Hagvägen och dess anslutning till E45 och längs med Fagerbacken västerut. I ett 

par korta partier når halterna som högst 20-28 µg/m³, vilket innebär att MKN klaras i 

hela beräkningsområdet. Halterna längs huvuddelen av vägsträckorna ligger under 20 

µg/m³. Vid övriga vägar i beräkningsområdet ligger halterna under 15 µg/m³, det vill 

säga att miljökvalitetsmålets klaras. 

90-percentilen av dygnsmedelvärdena visas i Figur 20. Vid begränsade delar av Hagvägen 

och Fagerbacken tangeras MKN i körbanan. I övrigt ligger halterna i huvudsak in interval-

let 25-35 µg/m³ utmed de mest trafikerade vägarna och under 25 µg/m³ i övriga delar 

av beräkningsområdet. 
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Figur 19 Årsmedelvärde av partiklar, PM10, spridningsberäknat för år 2020 med Miskam för 

ett mindre beräkningsområde vid Lillänge. Svarta fyrkanter anger lokalisering av 

vedeldningskällor. 

 

Figur 20 90-percentilen av spridningsberäknade dygnsmedelvärden av partiklar, PM10, beräk-

nat för år 2020 med Miskam för ett mindre beräkningsområde vid Lillänge. Svarta 

fyrkanter anger lokalisering av vedeldningskällor. 
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5 Källbidrag av partiklar, PM10 

För år 2020 har varje källtyp spridningsberäknats var för sig i TAPM. I Figur 21 visas 

andelskartor som anger andel av totalhalten som källtypen står för i respektive beräk-

ningsruta. Andelsberäkningarna baseras på den storskaliga beräkningen för årsmedelhal-

ten som ses i Figur 10a. 

a)

 

b)

 
c)

 

d)

 

Figur 21 Andelskartor för bidraget till årsmedelvärdet av PM10 från a) trafik, b) vedeldning, c) 

industri och d) regional bakgrundshalt i TAPM-beräkningen år 2020. Bakgrundskarta: 

©OpenStreetMap (2022) 

Som framgår av Figur 21 beräknas trafiken bidra med minst 40-50 % av totalhalterna 

över centrala Östersund, där det maximala bidraget uppgår till 50-60 % längs de flesta 

vägar och 60-80 % vid mer hårdtrafikerade områden. Ett par exempel på där vägtrafikens 

andel är som störst är på Frösöbron och vid Trafikplats Odenskog. Industriernas bidrag 

till totalhalten av PM10 är i sammanhanget lågt, med ett maximalt bidrag om 40 % i Lugn-

viks industriområde norr om centrum. Vedeldningens bidrag till totalhalten är litet i de 

centrala delarna men uppgår som mest till 30 %, i områden med mycket vedeldning, 

exempelvis i Odensala. I de centrala av delarna Östersund utgörs totalhalten till mellan 
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30 och 50 % av den regionala bakgrundshalten. I utkanten av beräkningsområdet utgör 

den regionala bakgrundshalten – ca 3 µg/m3 som årsmedelvärde – majoriteten av total-

halten på grund av avsaknaden av andra källor.  

Källbidragsfördelning för årsmedelvärdet av PM10 i de fyra olika områdena Centrum, tra-

fikplats Odenskog, Lugnviks industriområde och Odensala redovisas som cirkeldiagram i 

Figur 22. 

 

  

  

Figur 22 Olika källors andel av totalhalten i fyra punkter i Östersund. BG står för bakgrund. 
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6 Åtgärder 

Nedan presenteras spridningsberäkningar för två olika åtgärdsscenarier; sammanlagda 

redan planerade åtgärder samt åtgärder avseende färdmålsfördelning. Vidare behandlas 

åtgärder avseende sandning och dubbdäcksanvändning med emissionsberäkningar och 

resonemang. 

6.1 Planerade åtgärder 

Östersunds kommun har infört och planerar för ytterligare ett antal åtgärder för att få 

bukt med de höga partikelhalterna. Åtgärder som införts under våren 2022 är: 

› Dammbindande saltning i stället för sandning i mars, april och maj. Nattetid till mån-

dag, onsdag och fredag, längs vägar som ses i Figur 23. 

› Våtsopning under samma period som saltning sker. Förmiddag tisdagar och torsda-

gar, längs vägar som ses i Figur 23. 

› Tidigare upptag av vintersanden. Så fort en sammanhängande period av plusgrader 

infaller, även om risk för ytterligare snöfall föreligger. 

Åtgärder som planeras är: 

› Byte av asfalt som ska minska slitaget med ca 33 %. Bytet planeras längs Rådhus-

gatan (mellan Hamngatan och Stuguvägen), Kyrkgatan (mellan Hamngatan och Stu-

guvägen) samt Thoméegränd mellan (Rådhusgatan och Kyrkgatan), eventuellt även 

Fagerbacken.  

För att utvärdera effekten av åtgärderna och som underlag för planeringen av ytterligare 

åtgärder har spridningsberäkningar genomförts med samtliga åtgärder enligt ovan, men 

där allt annat är oförändrat. 
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Figur 23 Gatusträckor som berörs av dammbindande saltning samt våtsopning. Kartunderlag 

erhållet från Östersunds kommun (2022).  

6.1.1 Metod 

En ny emissionsfaktor för vägar med damningsdämpande åtgärder räknades ut med Nor-

trip, med hänsyn till de åtgärder som anges i avsnitt 6.1. Spridningsberäkningar utfördes 

med Miskam och presenteras i följande avsnitt. För åtgärdsberäkningarna har en analys 

av antalet exponerade personer och förskolor/skolor i beräkningsområdet för centrala Ös-

tersund gjorts.  

6.1.2 Resultat 

I Figur 24 visas årsmedelvärdet för PM10 för beräkningar med damningsdämpande åtgär-

der. Åtgärderna ger en sänkning av halterna, vilket kan ses längs alla gator där åtgärderna 

tillämpas. Ytorna med halter över nedre utvärderingströskeln och miljökvalitetsmålet 

krymper jämfört med beräkningarna utan åtgärder.  

En liknande effekt ses i Figur 25 för 90-percentilen av dygnsmedelvärdena med dam-

ningsdämpande åtgärder. Längden på gatuavsnitt med halter över miljökvalitetsnormen 

blir mindre, t.ex. längs med Strandvägens södra del och Gränsgatan. På motsvarande sätt 

minskar ytor där utvärderingströsklarna och miljökvalitetsmålet överskrids.  
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Figur 24 Årsmedelvärde av partiklar, PM10, med damningsdämpande åtgärder. Spridningsbe-

räknat för år 2020 med Miskam för beräkningsområdet i centrala Östersund. 
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Figur 25 90-percentilen av spridningsberäknade dygnsmedelvärden av partiklar, PM10, med 

damningsdämpande åtgärder. Beräknat för år 2020 med Miskam för det beräknings-

området i centrala Östersund. 
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För att tydligare åskådliggöra åtgärdernas effekt har skillnaden i PM10-halt för beräkning-

arna med och utan åtgärder tagits fram (se Figur 26 och Figur 27). För årsmedelvärdet 

är sänkningen som mest uppåt 6 µg/m³ vilket syns vid Rådhusgatan strax söder om Tull-

gatan. I många av de berörda gaturummen ger åtgärderna en sänkning av årsmedelvär-

det med 2-4 µg/m³.  

 

Figur 26 Skillnad mellan beräknat årsmedelvärde av PM10 med respektive utan damningsdäm-

pande åtgärder. Kartan anger storleken på den dämpande effekten. 
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Åtgärderna ger en tydlig effekt på halterna för 90-percentilen av dygnsmedelvärdena. Här 

minskar halterna med upp till 20 µg/m3 vid Rådhusgatan söder om Tullgatan, och med 

10-15 µg/m³ längs Frösöbron, Färjemansgatan, södra delen av Strandgatan samt delar 

av Rådhusgatan, Gränsgatan och Stuguvägen. Längs övriga berörda gator är minskningen 

upp till 10 µg/m³, förutom längs Kyrkgatan där minskningen är som mest 5 µg/m³.  

 

Figur 27 Skillnad mellan beräknad 90-percentil av dygnsmedelvärdena av PM10 med respek-

tive utan damningsdämpande åtgärder. Kartan anger storleken på den dämpande 

effekten. 
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6.1.3 Exponeringsberäkningar, PM10 

Exponeringsberäkningar har gjorts även för scenariot med åtgärder, på motsvarande sätt 

som redovisats i avsnitt 4.2.1 ovan. Resultatet av exponeringsanalys för halterna vid åt-

gärder presenteras i Tabell 8. I Tabell 9 redovisas skillnaderna i antalet exponerade vid 

jämförelse av nuläget och åtgärdsscenariot. Beräkningarna är utförda för de centrala de-

larna av Östersund och i båda tabellerna är antalet personer avrundat till närmsta tiotal. 

Eftersom halterna av partiklar sjunker med de vidtagna och planerade åtgärderna minskar 

också antalet exponerade. Med åtgärderna minskar exempelvis antalet personer som ex-

poneras för halter över MKN från 210 till 140 och personer som exponeras för halter över 

miljökvalitetsmålet går från 620-880 till 530-760 beroende på tidsmått. 

Tabell 8 Beräknade exponeringsresultat för boende i centrala Östersund med partikeldäm-

pande åtgärder. 

Med åtgärder 

 Årsmedelvärde 90-percentil dygn 

 Halt (µg/m³) Antal invånare Halt (µg/m³) Antal invånare 

Över MKM 15 530 30 760 

Över NUT 20 140 25 1250 

Över ÖUT 28 0 35 520 

Över MKN 40 0 50 140 

Totalt antal invånare - 6125 - 6125 

Tabell 9 Beräknade skillnader i antal exponerade med partikeldämpande åtgärder. 

Skillnad med åtgärder 

 Årsmedelvärde 90-percentil dygn 

 Antal invånare Andel Antal invånare Andel 

Över MKM -90 -14 % -120 -13 % 

Över NUT -80 -38 % -150 -11 % 

Över ÖUT -10 -100 % -80 -14 % 

Över MKN 0  - -80 -36 % 

6.1.4 Halter vid förskolor och skolor 

Åtgärdsberäkningarna för årsmedelvärdena visar små eller inga skillnader i haltnivåerna 

vid de aktuella förskolorna och skolorna. En av de berörda byggnaderna ligger intill en 

gata på vilken åtgärder vidtas. Där sjunker halterna av PM10 något, och ligger därmed 

precis i nivå med miljökvalitetsmålet för dygnsmedelvärdena, även om halterna vid fasa-

den ligger kring NUT. 
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6.2 Åtgärd justerad färdmedelsfördelning 

Östersunds kommun har en målsättning om att färdmedelsfördelningen i Östersunds 

tätort år 2030 ska ha ändrats till att vara 40 % resor med bil, 20 % med kollektivtrafik 

och 40 % aktiva transporter, det vill säga cykel och gång (Östersunds kommun 2022). 

För att nå målsättningen till 2030 krävs en omfördelning av bilresor till både aktiva resor 

och resor med kollektivtrafik. År 2020 var fördelningen mellan färdmedel 70 % bil, 7 % 

kollektivtrafik samt 23 % aktiva transporter och annat. För att ta reda på hur det nya 

färdfördelningsmålet år 2030 kan påverka totalhalten partiklar i området, har därför 

emissions- och spridningsberäkningar utförts för denna åtgärd.  

6.2.1 Metod  

Utifrån de trafikunderlag som erhållits har det antagits att 10 % av den tunga trafiken 

representerar bussar. Detta antagande har bara gjorts på de vägsträckor som i dagsläget 

trafikeras av bussar, se Figur 28. I övrigt har resterande andel tung trafik antagits vara 

konstant även i framtiden, medan antal bussar har räknats upp och andel personburna 

fordon räknats ned med två olika faktorer. Minskningen i personbilstrafiken har antagits 

vara lika stor, procentuellt sett, på alla gator i centrala Östersund.  

 

Figur 28 Andelen bussar har justerats på de rödmarkerade vägar som ingår i beräkningsom-

rådet för centrala Östersund. ©OpenStreetMap (2022) transportkarta. 
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6.2.2 Resultat 

Dessa åtgärdsberäkningar har inneburit stora minskningar av biltrafiken i de centrala de-

larna av Östersund, samtidigt som busstrafiken i vissa stråk antagits öka markant. Års-

medelvärdet av PM10 redovisas i Figur 29. Årsmedelhalterna ligger i detta scenario huvud-

sakligen mellan 10 och 20 µg/m³ på de mest trafikerade vägarna, även om Frösöbron, 

delar av Färjemansgatan och Gränsgatan och de trängsta delarna av Rådhusgatan når 

upp till 28 µg/m³. 

Figur 30 visar 90-percentilen av dygnsmedelvärdena i åtgärdsscenariot. Halterna har ge-

nerellt minskat men på de vägar och gator som i nuläget har höga halter av PM10, t ex 

Frösöbron, Färjemansgatan, Strandgatan, Gränsgatan, Rådhusgatan, Stuguvägen beräk-

nas överskridanden av MKN på vissa delar, även med en justerad färdmedelsfördelning. 

Med den nya trafiksammansättningen sjunker dock dygnsmedelvärdena på Kyrkgatan, 

Köpmangatan och Storgatan till nivåer under MKN. 
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Figur 29 Årsmedelvärde av partiklar, PM10, med justerad färdmedelsfördelning. Spridningsbe-

räknat för år 2020 med Miskam för beräkningsområdet i centrala Östersund. 
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Figur 30 90-percentilen av spridningsberäknade dygnsmedelvärden av partiklar, PM10, med 

justerad färdmedelsfördelning. Beräknat för år 2020 med Miskam för det beräknings-

området i centrala Östersund. 

I Figur 31 och Figur 32 visas skillnaden i halter gentemot dagsläget för respektive tids-

medelvärde. För årsmedelvärdet minskar halterna med 2-4 µg/m³ på många gator medan 

minskningen på stråken med högst halter kan överstiga 6 µg/m³. Effekterna av detta 

åtgärdsscenario märks tydligare för dygnsmedelvärdena. Ett stort antal gator får 2-5 
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Rådhusgatan, Gränsgatan och Stuguvägen kan nämnas som exempel, minskar halterna 

med mer än 20 µg/m³ i vissa avsnitt. På Köpmangatan beräknas dygnsmedelvärdet 

minska med 10-15 µg/m³, vilket leder till att MKN klaras, som nämnts ovan. 

 

Figur 31 Skillnad mellan beräknat årsmedelvärde av PM10 med respektive utan justerad färd-

medelsfördelning. Kartan anger storleken på den dämpande effekten. 
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Figur 32 Skillnad mellan beräknad 90-percentil av dygnsmedelvärdena av PM10 med respek-

tive utan justerad färdmedelsfördelning. Kartan anger storleken på den dämpande 

effekten. 
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6.3 Åtgärd sandning 

I dagsläget används sand för halkbekämpning i stor utsträckning, särskilt på de gator som 

trafikeras av kollektivtrafikens bussar. För att studera sandningens bidrag till partikelhal-

terna har extra emissionsberäkningar gjorts i Nortrip för ett avsnitt på Rådhusgatan. 

Emissionen består av de olika delarna slitage från vägbana, däck och bromsar i kombi-

nation med produktionen av vägdamm, minus eventuell bortförsel. Beräkningar gjordes 

med samma förutsättningar förutom att sandningen helt ströks i den ena. Dessutom gjor-

des en beräkning där saltning (i syfte att dammbinda) och sopning lagts till för att väg-

sträckan inte ska vara helt utan halkbekämpning.  

Emissionsfaktorn för den aktuella väglänken minskade med 69 % då sandningen togs bort 

helt och med 64 % när sandningen ersattes med saltning och sopning. Resultaten visas i 

Tabell 10.  

Tabell 10 Sammanställning av emissionsfaktorer (EF) för PM10 för ett vägavsnitt samt sand-

ningens andel av emissionen. 

Scenario EF med sandning 

(g/km/fordon) 

EF utan sandning 

(g/km/fordon) 

Sandningens 

andel (%) 

Sandning 0,228 0,070 69 

Saltning och 

städning 

0,178 0,065 64 

 

6.4 Åtgärd dubbdäcksandelar 

En annan åtgärd som har undersökts är andelen dubbdäck och dess påverkan på emiss-

ionen av PM10. För jämförelse har fordonsflottan på Rådhusgatan undersökts med tre olika 

dubbdäcksandelar: 89 %, vilket var andelen år 2020 i Östersund (Trafikverket 2020), 

50 % och 25 %. Summan av PM10-emissioner längs med hela gatan presenteras i Figur 

33 som kg per dag. Jämförelsen visar på att en minskning med dubbdäcksandel från 89 % 

till 50 % resulterar i en minskning av emissionen från 6,4 kg/dag till 4,5 kg/dag. Det 

motsvarar en minskning med 30 %. Om dubbdäcksandelen skulle sjunka så lågt som till 

25 % skulle emissionen av PM10 längs med Rådhusgatan sjunka till 3,6 kg/dag, vilket 

motsvarar en minskning med 44 %.  
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Figur 33 Jämförelse mellan olika dubbdäcksandelars påverkan på PM10-emission på Rådhus-

gatan (kg/dag). Emissioner är hämtade från HBEFA 4.2 med emissionsfaktorer för år 

2020. 
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7 Slutsatser och diskussion  

I denna rapport har resultaten från spridningsberäkningar av partiklar (PM10) i Östersund 

redovisats. Beräkningarnas syfte har bland annat varit att lokalisera platser i kommunen 

med höga halter, utöver de platser som redan är kända. Beräkningarna för de centrala 

delarna av staden är gjorda med en modell som tar hänsyn till bebyggelsen och dess 

effekter för spridningen av luftföroreningar, och kan därför användas för att studera plat-

serna med högst halter. På Rådhusgatan i centrala Östersund finns kontinuerliga timvisa 

mätningar av PM10, data från dessa har använts för att kalibrera beräkningarna mot upp-

mätta halter. De höga halterna i mätningarna och de gaturumsbildningar som förekommer 

har gett högre halter i de mer detaljerade beräkningarna, vilket också var väntat. 

Om resultaten 

Spridningsberäkningarna för de centrala delarna av Östersund visar på höga halter av 

PM10 i vissa gaturum. Det talar för att vägtrafiken är en stor källa till partiklar, vilket 

källbidragsberäkningarna bekräftar. 

De högsta halterna i beräkningen ses på Rådhusgatan i höjd med mätstationen. Mätplat-

sen är således mycket väl vald i syfte att fånga upp höga halter i staden. Rådhusgatan 

har en tung trafik-andel på 8 % och trafikeras av 12 500 fordon i höjd med mätstationen, 

och ca 10 500 fordon i höjd med Färjemansgatan.  

Höga halter ses i beräkningarna även längs Frösöbron. Trafikflödet över bron är ca 25 000 

som ÅDT, med en tung trafik-andel om 8 % och hastighet på 60 km/h. Trafiken över bron 

ger sannolikt stora utsläpp lokalt. I beräkningarna ingår effekter av topografins öppna 

läge över Östersundet, dock tas ej hänsyn till brons upphöjda läge, vilket kan innebära 

att halterna vid Frösöbron är något överskattade. Att de beräknade partikelhalterna avtar 

med det vinkelräta avståndet från bron visar på att bron ligger i ett öppet läge. Hade 

samma trafikflöde förekommit i ett stängt gaturum hade halterna varit väsentligt högre. 

Beräkningarna visar på höga halter även längs Strandgatan och Gränsgatan. Strandgatan 

ligger i beräkningsmodellen mycket öppen längs Storsjöns strand. Gatorna är vältrafike-

rade med ca 12 000 till 16 000 fordon som ÅDT på Strandgatan och 8 000 till 11 000 på 

Gränsgatan, båda med en tung trafik-andel på 11 %. Om gatorna inte sandas i lika hög 

utsträckning – dagligen – som beskrivs under avsnitt 3.1.1 kan halterna sannolikt vara 

något överskattade. 

Köpmangatan framträder med höga halter i beräkningen, med längre stråk som överskri-

der MKN. Köpmangatan har uppåt 6 000 fordon som ÅDT, med en tung trafik-andel på 

6 % och en hastighet på 30 km/h. Om gatan inte sandas i lika hög utsträckning – dagligen 

– som anges i avsnitt 3.1.1 kan halterna sannolikt vara något överskattade, dock omges 

gatan av uppemot fem våningar höga byggnader och har ett ca 15 meter brett gaturum. 

Köpmangatan har således ett trångt gaturum, vilket i hög utsträckning kan försämra 

spridningsförutsättningarna och bidra till höga halter lokalt. Haeger-Eugensson, Anders-

son, och Kindell (2019) har visat att haltbidraget kan bli uppåt 2,5 gånger högre i ett 

trångt gaturum än i ett öppnare område med samma utsläpp. 

Övriga gator som beräknas få höga halter har även de högre trafikmängd eller andel tunga 

fordon och/eller trängre gaturum än omgivande gator. Dessa gator är Färjemansgatan 
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(8 000-13 000 fordon, 6-8 % tung trafik), Stuguvägen (12 000–14 000 fordon inom be-

räkningsområdet, 8 % tung trafik), Storgatan (8 500 fordon direkt söder om Färjemans-

gatan, 11 % tung trafik) och Kyrkgatan (norr om Färjemansgatan: 4 000-10 000 fordon, 

6 % tung trafik). 

I denna reviderade rapport har resultat från spridningsberäkningar med CFD-modellen för 

fler delar av Östersund presenterats. Urvalet av nya beräkningsområden har gjorts base-

rat på var höga halter identifierats i de tidigare beräkningarna. De flesta nytillkomna om-

rådena ligger i anslutning till beräkningen för centrala Östersund. Resultaten för de nya 

beräkningsområdena visar höga dygnsmedelhalter även på t ex norra delen av Kyrkgatan 

och Rådhusgatan och delar av Stuguvägen. I andra delar av områdena finns det marginal 

till MKN. Exempel på det är Bergsgatan på Frösön och stora delar av beräkningsområdet 

i Lillänge. 

Östersunds kommun har angett att extra sandning – d.v.s. mer än en gång per dag – inte 

är ovanligt på Kyrkgatan, för att förbättra väglaget för busstrafiken. Kyrkgatan framträder 

dock inte med höga PM10-halter i beräkningarna. Den extra sandningen har ej tagits hän-

syn till i spridningsberäkningarna, vilket kan medföra en underskattning av beräknade 

halter på denna gata. Trafikunderlaget anger på Kyrkgatan ca 700 fordon som ÅDT – 

varav ca 50 tunga fordon – i höjd med busstationen, och ca 3 000 fordon – varav ca 200 

tunga fordon – söder om busstationen. Detta är sannolikt en underskattning av den tunga 

trafiken på gatan, vilket då resulterar i ytterligare underskattning av beräknade halter.  

Hur stor påverkan den "uteblivna" extra sandningen och den eventuellt underskattade 

mängden tunga fordon skulle haft är dock svår att kvantifiera. I höjd med mätstationen 

är dock Kyrkgatans gaturum bredare än Rådhusgatans gaturum, vilket ger utsläppen 

bättre spridningsförutsättningar jämfört med om de skett i ett mer stängt gaturum. 

Haltbidrag från vedeldningen sticker inte ut i beräkningarna. Emissionerna av PM10 från 

varje enskild skorsten inom det centrala beräkningsområdet är mellan 0,2 och 3 kg/år. 

Vedeldningens emissioner är tidsberoende, men fördelat över året blir dock emissionerna 

inte höga de timmar det eldas. Därtill sker mycket bättre spridning av vedeldningens 

emissioner som i beräkningsmodellen ligger ovanför taknivå, till skillnad från vägtrafikens 

emissioner som sker strax ovanför markplan. 

Att bidraget från industrierna till halterna i marknivå är litet är förväntat, med tanke på 

att alla anläggningar har relativt höga skorstenar. 

Åtgärder 

Östersunds kommun har redan initierat ett antal åtgärder – sopning och dammbindning 

– för att sänka partikelhalterna i centrala staden, och ytterligare åtgärder planeras i form 

av asfaltsbyte på vissa vägsträckor. De beräkningar som gjorts med en mer intensiv sop-

ning, dammbindning och byte av vägbeläggning visar att 90-percentilen av dygnsmedel-

värdena kan sänkas med uppemot 15 µg/m³ på Färjemansgatan och över 20 µg/m³ på 

Rådhusgatan, intill mätstationen. Då utgångsläget är en uppmätt 90-percentil av dygns-

medelvärdena på 100 µg/m³ (2020) överskrids miljökvalitetsnormen fortfarande på ga-

torna med högst halter. Att minska spridningen av sand liksom att påskynda upptaget av 

densamma är en effektiv åtgärd.  



 

 

 

 

     

REVIDERAD LUFTUTREDNING – PARTIKLAR I ÖSTERSUND  55  

https://cowi.sharepoint.com/sites/A227513-project/Shared Documents/4-Projektering/02-Utredningar/A227513-4-02-RAP-005-Östersund_.docx  

Generellt är det bästa sättet att minska på halterna av luftföroreningar att minska på 

utsläppen. I Östersund är vägtrafiken den mest bidragande faktorn till höga partikelhalter, 

vilket innebär att åtgärderna för att få ner trafikflödet i de centrala delarna av staden bör 

prioriteras och påskyndas bland de ytterligare åtgärder som tas till. I denna reviderade 

rapport har ett åtgärdsscenario som innebär en ändrad färdmedelsfördelning undersökts. 

I korthet bygger scenariot på kommunens mål för färdmedelsfördelningen år 2030, vilket 

innebär att andelen bilresor minskar från dagens 70 % till 40 % och att andelen resor 

med kollektivtrafik ökar från 7 % till 20 %. Justeringen av färdmedel innebär avsevärt 

färre personbilar, och därmed lägre emissioner från dem, men också avsevärt fler bussar 

i de centrala delarna av Östersund, vilket innebär högre emissioner och mer uppvirvling 

från tunga fordon. Beräkningarna är gjorda med ett antal antaganden, såsom att biltrafi-

ken minskar respektive att busstrafiken ökar i direkt relation till de förändrade färdme-

delsandelarna. Eftersom information om beläggningsgrad inte funnits tillgänglig finns det 

en risk för att antalet trafikrörelser under- eller överskattats, vilket sannolikt ger störst 

påverkan för busstrafiken. Den samlade effekten i detta scenario är minskade halter av 

PM10, vilket blir särskilt tydligt för 90-percentilen av dygnsmedelvärdena, på gator och 

vägar med höga halter i nuläget. Trots minskningar med uppemot 20 µg/m³ och däröver, 

klaras ändå inte MKN på alla gator i centrala Östersund. 

I arbetet har särskilda emissionsberäkningar gjorts för att se hur stor inverkan sandningen 

har på emissionen av PM10. På Rådhusgatan står sandningen och dess följder såsom mal-

ningseffekt och uppvirvling för dryga 60 % av emissionen. Beräkningar av partikelemiss-

ionen vid ändrad dubbsäcksandel har också gjorts. Idag ligger dubbdäcksandelen i Öster-

sund på 89 %. Om andelen skulle minska till 50 % skulle emissionen av partiklar minska 

med 30 %. I beräkningarna har samma dubbdäcksandel använts för samtliga trafikslag, 

vilket kan innebära en överskattning av emissioner i det fall exempelvis kollektivtrafikens 

bussar kör med dubbfria däck. 

Resultaten från emissions- och spridningsberäkningarna talar för att en kombination av 

åtgärder är det mest kraftfulla. Minskade trafikflöden, lägre dubbdäcksandel och en för-

ändrad väghållning, med mindre sandning, skulle reducera dagens partikelhalter väsent-

ligt och öka sannolikheten att miljökvalitetsnormer och -mål klaras i Östersund. 

Exponering 

Exponeringsberäkningarna har gjorts med en upplösning som motsvarar det rutnät som 

använts för spridningsberäkningarna i de centrala delarna av Östersund, vilket är 2,5 

meter × 2,5 meter. Befolkningsindata för exponeringen har tillhandahållits i 50 meter × 

50 meters upplösning, vilken sedan fördelats ut i mindre rutor. Det medför vissa osäker-

heter med tanke på att invånarna i Östersund sannolikt inte bor varken exakt i respektive 

2,5-metersruta eller i en hel 50-metersruta. Den stora fördelen med exponeringsberäk-

ningarna är dock att antalet exponerade kan jämföras mellan olika scenarier. I nuläget 

uppskattas 210 personer exponeras för PM10-halter över MKN, medan de planerade och 

delvis genomförda åtgärderna sänker antalet exponerade till 140 personer. 

Osäkerheter 

Spridningsberäkningarna för Östersund har gjorts med en meteorologi som beskriver för-

hållandena år 2020 och de beräknade halterna har jämförts med uppmätta halter för 

2020. Det är ett vanligt angreppssätt när nulägesberäkningar utförs. Mätningarna av PM10 

på Rådhusgatan under 2021 visar på något lägre halter än det studerade året, även om 
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MKN fortfarande överskrids. Vid utvärdering av MKN ska halterna som utvärderas vara 

representativa för de halter som förekommer under ett normalår.  

När spridningsberäkningar för framtidsscenarier görs används ofta en typårsmeteorologi 

för att utvärdera mot ett normalår eftersom mellanårsvariationer i meteorologi kan ge 

stora skillnader i uppmätta halter. I denna utredning har dock samma meteorologi an-

vänts för nuläges- och åtgärdsberäkningarna, så att de ska kunna jämföras med varandra. 

Som tidigare beskrivits har det varit en utmaning att modellera de mycket höga partikel-

halter som mätts upp i Östersund. Anpassningar av beräkningsresultaten till mätningarna 

har gjorts, men i och med det faktum att relevanta mätningar endast gjorts på en plats 

har samma anpassningar gjorts i hela det mindre beräkningsområdet. Det kan medföra 

att halterna av PM10 i vissa delar överskattats. Utredningens syfte att visa på områden 

som är eller kan vara problematiska anses dock vara uppfyllt. 

Förslag på vidare arbete 

Med tanke på de höga partikelhalterna skulle utökade mätningar i centrala Östersund ge 

mer information om hur halterna varierar i staden. Idealet vore mätningar med kontinu-

erliga instrument enligt referensmetoden eller en likvärdig metod. Enklare mätutrustning 

kan också användas, men då rekommenderas att även utföra en parallell mätning intill 

ett kontinuerligt instrument för att försäkra sig om att de ger likvärdiga resultat. 

Det underlag för trafikflöden som använts i denna utredning har ursprungligen tagits fram 

för ett antal år sedan för andra syften. För att på effektivast möjliga vis kunna planera 

åtgärder och insatser för att förbättra luftkvaliteten i Östersund skulle det vara värdefullt 

att revidera befintligt material eller göra en ny trafikutredning för kommunens baserat på 

aktuella trafikmätningar och -prognoser. I en sådan utredning bör busstrafiken redovisas 

för sig och inte som en del av den tunga trafiken.  
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Bilaga A Beräkningsmodellen TAPM 

För framtagandet av meteorologiska indata samt de storskaliga spridningsberäkningarna 

har TAPM (The Air Pollution Model) används, vilket är en så kallad prognostisk modell, 

utvecklad av CSIRO i Australien. För beräkningarna i TAPM behövs indata i form av me-

teorologi från storskaliga synoptiska väderdata, topografi, markbeskaffenhet indelat i 31 

olika klasser (t.ex. is/snö, hav olika tätortsklasser m.m.), jordart havstemperatur, mark-

fuktighet mm. Topografi, jordart och markanvändning finns automatiskt inlagd i mo-

dellens databas med en upplösning av ca 300 × 300 m men kan förbättras ytterligare 

genom utbyte till lokala data. Utifrån den storskaliga synoptiska meteorologin simulerar 

TAPM den marknära lokalspecifika meteorologin ner till en skala av ca 300 × 300 m utan 

att behöva använda platsspecifika meteorologiska observationer. Modellen kan utifrån 

detta beräkna ett tredimensionellt vindflöde från marken upp till ca 8000 m höjd, lokala 

vindflöden så som sjö- och landbris, terränginducerade flöden (t.ex. runt berg), omlands-

bris samt kalluftsflöden mot bakgrund av den storskaliga meteorologin. Även luftens skikt-

ning, temperatur, luftfuktighet, nederbörd m.m. beräknas horisontellt och vertikalt.  

Med utgångspunkt i den beräknade meteorologin beräknas halter för olika förorenings-

parametrar timme för timme där första timmen även utgör indata till nästkommande 

timme o.s.v. I spridningsberäkningarna inkluderas, förutom dispersion, även kemisk om-

vandling av SO2 och partikelbildning, fotokemiska reaktioner, däribland NOX, O3 och 

kolväte i gasfas, samt våt- och torrdeposition. I spridningsberäkningarna kan både punkt, 

linje- och areakällor behandlas. Resultatet av spridning av föroreningar såväl som mete-

orologin presenteras dels i form av kartor, dels i form av diagram och tabeller både som 

årsmedelvärden och olika percentiler (dygn respektive timmedelvärden). 

Modellen har validerats i både Australien och USA, och IVL har också genomfört valide-

ringar för svenska förhållanden dels i södra Sverige1. Resultaten visar på mycket god 

överensstämmelse mellan modellerade och uppmätta värden. Mer detaljer om modellen 

kan erhållas via www.dar.csiro.au/TAPM. 

I Chen m.fl, (2002) gjordes även en jämförelse mellan uppmätta (med TAPM) och beräk-

nade parametrar. I Figur A.1 presenteras jämförelsen av temperatur i olika tidsupplös-

ning. I Figur A.2 presenteras en jämförelse mellan uppmätt och beräknad vindhastighet 

vid Säve. Jämförelse mellan uppmätta och modellerade ozon- och NO2-halter har genom-

förts i Australien (se Figur A.3) 

 

 

 

1 Chen m.fl. 2002, IVL-rapport L02/51 "Application of TAPM in Swedish West Coast: vali-

dation during 1999-2000" 

http://www.dar.csiro.au/TAPM
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Figur A.1.  Uppmätt och modellerad lufttemperatur i Göteborg för 1999 (a) timvariation; (b) 

säsong variation; (c) dygnsvariation. 

 

Figur A.2.  Uppmätt och beräknad och vindhastighet vid Säve 1999. 

  

Figur A.3  Uppmätta och beräknade halter av O3 och NO2 i Australien, gridupplösning 3×3 km. 
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Bilaga B Beräkningsmodellen Miskam 

Miskam står för Microscale Climate and Dispersion Model. Miskam är en av de idag mest 

sofistikerade modellerna för beräkning av spridning avseende luftföroreningar i mik-

roskala. Det är en tredimensionell dispersionsmodell som kan beräkna vind- och haltför-

delningen med hög upplösning i allt från gaturum och vägavsnitt till kvarter eller delar av 

städer eller för mindre städer. Det tredimensionella strömningsmönstret runt bl.a. bygg-

nader beräknas genom tredimensionella rörelseekvationer. Modellen tar även hänsyn till 

horisontell transport (advektion), sedimentation och deposition samt effekten av vegetat-

ion och s.k. underflow, dvs. effekten av vindmönster under t.ex. broar/viadukter. Förore-

ningskällorna kan beskrivas som punkt-, linje- eller ytkällor. 

Modellen simulerar ett tredimensionellt vindfält över beräkningsområdet varför t.ex. tur-

bulens runt hus samt s.k. trafikinducerad turbulens och därmed marknära strömningsför-

hållanden återges på ett realistiskt sätt. Denna typ av modell lämpar sig därmed väl även 

för beräkningar inom tätbebyggda områden där beräkning av haltnivåer ner i markplan 

skall utföras. 

Miskam är speciellt anpassad för planprocesser vid nya vägdragningar eller nybyggnation 

i urbana områden. Modellen är utvecklad av Institute for Atmospheric Physics vid Johan-

nes Gutenberg-universitetet i Mainz. 
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 https://cowi.sharepoint.com/sites/A227513-project/Shared Documents/4-Projektering/02-Utredningar/A227513-4-02-RAP-005-Östersund_.docx 

Bilaga C Resultat spridningsberäkningar med 
CFD-modellen 

I denna bilaga redovisas alla spridningsberäkningar som gjorts för nuläget i CFD-

modellen. De olika delområdena kallas centrala Östersund, centrala Östersund norr om 

Frösöbron, Frösön, Stuguvägen och Lillänge. 

I Figur C.1 redovisas årsmedelvärdet av PM10 och i Figur C.2 visas 90-percentilen av 

dygnsmedelvärdena. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

Östersunds kommun arbetar med att ta fram ett åtgärdsprogram för luft för Ös-
tersunds kommun, eftersom miljökvalitetsnormerna (MKN) för partiklar (PM10) 
har överskridits på Rådhusgatan under både 2020 och 2021. 

Som underlag till detta åtgärdsprogram såg kommunen våren 2021 ett behov av att 
bedöma potentialen till att minska biltrafiken på Rådhusgatan och Trivector Traffic 
fick i mars 2022 i uppdrag att översiktligt bedöma och beskriva effekten av olika 
åtgärder inom det förslag på åtgärdsprogram som Östersunds kommun har tagit 
fram. 

Under juni 2022 kom resultat från de beräkningar av halter i Östersund som kom-
munen låtit COWI genomföra och beräkningarna visar på att halterna av PM10 för-
utom vid Rådhusgatan, där halterna mäts, även överskrids vid några andra centralt 
belägna gator i Östersund. För att resultaten av denna studie ska kunna användas för 
flera gator i centrala Östersund med överskridanden av MKN för PM10 redogörs i 
denna rapport därför för effekterna av olika åtgärder uttryckt som hur stor procen-
tuell förändring av trafiken på gatorna som man kan räkna med att olika åtgärder 
gan ge. Utöver detta redogörs också för hur stor minskning de olika åtgärderna 
skulle ge för just Rådhusgatan. 

1.2 Östersunds kommuns föreslagna åtgärdspro-
gram 

Östersunds kommun har tagit fram ett förslag på med cirka 30 olika åtgärder för att 
minska halterna av PM10, se Tabell 1-1. Åtgärderna delas upp i två övergripande 
kategorier: 

 Drift- och underhållsåtgärder med syfte att minska halterna av partiklar. 
Dessa åtgärder studeras i en separat utredning och ingår inte i denna PM. 

 Åtgärder som syftar till att minska biltrafiken på berörda gator och på så sätt 
också minska luftföroreningarna, vilket är fokus för denna PM. Dessa åtgär-
der i sin tur delats in i tre olika kategorier; ”gång- och cykelåtgärder”, ”par-
keringsstyrning”, samt ”övriga åtgärder (inkl. mobility management-åtgär-
der)”. 

Vid sidan av de åtgärder som ingår i kommunens föreslagna åtgärdsprogram har 
Trivector lagt till ytterligare åtgärdsförslag inom åtgärdsområdet parkeringsstyr-
ning, vilket framgår av Tabell 1-1. 
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I skrivande stund pågår en parallell utredning som ska svara på hur mycket trafiken 
måste minska för att nå miljökvalitetsnormerna. Beroende på hur stor effekt som 
kan nås med drift- och underhållsåtgärder kan det behövas olika omfattning av åt-
gärder som syftar till att minska biltrafiken och kanske också större omfattning av 
insatser inom ramen för respektive åtgärd som här föreslås.  
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Tabell 1-1.  Förslag till åtgärder för att minska halterna av luftföroreningar i centrala Östersund. Rödmarke-
rade åtgärder avser drift- och underhållsåtgärder som redovisas i annan rapport. Åtgärder mar-
kerade i blått har lagts till av Trivector. 

Åtgärds-
kategori 

 

Drift och 
underhåll 
 
 

Mer slitstark asfalt på utsatta vägsträckor 
I samband med ombyggnationen för Östersundslänken ersätts nuvarande asfalt med en 
variant av hårdare och mer slitstarkt material för att minska partikelbildningen.  
 
Dammbindning med saltlösning 
Saltlösning har spridits på utsatta vägbanor under våren 2022 för att binda damm vid 
körbanan. 
 
Våtsopning av gator 
Från mitten på mars 2022 har de mest utsatta gatorna sopats med bevattning ungefär 2 
dagar i veckan. Sopbilarna har möjlighet att sopa upp det blöta gruset och transporte-
rar därmed bort damm och partiklar från gaturummet.  
 
Krav på dammförebyggande åtgärder vid större bygglov 
Åtgärden innebär att krav ska ställas i bygglovsskedet på att entreprenörerna vidtar åt-
gärder som i så stor utsträckning som möjligt begränsar damningen vid byggprojekt.  
 

Gång- och 
cykelvägar 

Ny riktlinje för snöröjning av cykel- och gångvägar 
Högre kriterier på när plogbilarna ska ut och ploga för att förbättra standarden på cy-
kelvägar även vintertid. 
 
Skynda på planerad utbyggnad och upprustning av huvudcykelvägnätet 
 
Utöka med ytterligare 3 stöldsäkra cykelställ i centrum och placera ut dem tidi-
gare på säsongen  
I nuläget finns 2 cykelhagar och ett större antal mindre, vanliga cykelställ som ställs ut 
sista maj när gatorna är sopade.  
 
Anlägg 2 nya väderskyddade, låsta cykelgarage (ca50-60 platser vardera) 
 

Parkerings-
styrning 

Inventering av parkeringsbestånd inklusive nummerstudie i centrum 
 
Anläggning av infartsparkeringar och upprustning av befintliga pendlarparke-
ringar 
 
Förnyat regelverk med skärpta krav för arbetsplatsparkering inom kommunor-
ganisationen 
Kommunen är själva en av de största arbetsgivarna i Östersunds kommun och det 
finns idag ett hundratal arbetsplatsparkeringar tillgängliga för anställda på de olika 
förvaltningarna. 
 
Testa på 2-h regel på Prästgatan och på Storgatan: 
Första två timmarna billig parkering sedan dyr parkering. 
 
Förmånsbeskattning av alla anställda som bilpendlar till centrum 
 
Höjda parkeringsavgifter i centrum. 
 

Övriga åt-
gärder 
 
 

Utredning Mobility management-program. Exempel på åtgärdstyper som kan bli 
aktuella: 

 Generella kampanjer och informationsinsatser 
 Kollektivtrafik 
 Gång- och cykel 
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 Gröna resplaner 
 Mobilitetstjänster 

 Styrdokument och utredningar 
 

Information om luftkvalitet till bilister längs infarter till staden 
 
Ändrad skyltning på motorvägen 
Syftet med ny skyltning är att styra om trafiken för att minska genomfartstrafik på 
Rådhusgatan för de trafikanter som egentligen kan fortsätta att köra på motorvägen 
och svänga in i stan senare. 
 
Gör hela Storgatan till sommargata 
I nuläget är en del av Storgatan (den som är mest livlig med handel osv) sommargata, 
hela den ska bli sommargata. 

 

1.3 Gator som berörs av överskridande av MKN 

Beräkningar som genomförts av COWI visar att miljökvalitetsnormer (MKN) 
för partiklar (PM10) överskrids på ett antal gator i centrala Östersund, däribland 
Rådhusgatan, Gränsgatan och Stuguvägen i de södra delarna av centrum samt 
Rådhusgatan och Frösöbron i de norra delarna av centrum. Detta illustreras i 
Figur 1.1. 
 

Trafikflöden på de uppmätta gatorna är runt 12 000 ÅDT, förutom på Gränsgatan 
direkt väster om korsningen med Rådhusgatan, med strax under 16 000 ÅDT.1 

 

 

 
 

  

 
1 Vägtrafikflödeskartan: https://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation 
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Figur 1-1.  Gator i centrala Östersund som berörs av överskridande av MKN för partiklar (PM10). (Källa: 
COWI) 
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2. Effektbedömningar 

2.1 Sammanfattning 

I avsnitten nedan redovisas den bedömda potentialen för att minska biltrafiken av 
olika åtgärdskategorier. För varje kategori görs först en sammanfattning av effek-
terna tillsammans med en beskrivning av den potential som åtgärdskategorin har. 
Därefter görs en mer detaljerad beskrivning för olika åtgärder. 

För varje åtgärdskategori redovisas effekt i en skala från låg till hög effekt. De kon-
kreta åtgärder som kommunen presenterat i sitt åtgärdsprogram har genomgående 
bedömts ge relativt låg effekt. Därför presenteras de åtgärder som kommunen före-
slagit och som kunnat effektberäknas på detaljerad nivå under kategorin ”låg pot-
ential”. Effektbedömningarna för mer omfattande åtgärder än de som kommunen 
föreslagit baseras i de flesta fall på en mer generell bedömning för hela åtgärdska-
tegorin sammantaget och presenteras under kategorierna ”medelhög potential” och 
”hög potential”. Undantaget gäller åtgärder inom kommunens Mobility manage-
ment-program där låg, medelhög respektive hög effekt är beroende av hur omfat-
tande insatser som genomförs. Detta eftersom kommunen i sitt åtgärdsprogram inte 
har specificerat hur stor målgrupper/hur omfattande mobility management-åtgär-
derna föreslås vara inom respektive delåtgärd. Olika åtgärder effektbedöms avse-
ende dess potential att minska biltrafiken i procentenheter. Effekten översätts i antal 
minskade fordon på Rådhusgatan, som i utgångsläget uppgår till 12 000 ÅDT. 

I Tabell 2-1 redovisas den bedömda potentialen för samtliga åtgärdskategorier. 
Sammanställningen visar att ”Övriga åtgärder (Mobility-management-program) och 
parkeringsstyrning är de åtgärdskategorier som har högst potentialen om kraftiga 
åtgärdsprogram införs, men att det också finns stora osäkerheter. I tabellen visas 
också en summering til total effekt på biltrafiken om samtliga åtgärder genomförs 
även om det är lite tveksamt att addera ihop åtgärders effekter på detta sätt. De stär-
ker varandra och det är svårt att avgöra om det ger en synergieffekt, eller om en 
sådan redan är inkluderad i, och förutsätts av, den beräkning som är gjord för re-
spektive åtgärd. De totala effekterna ska därför tolkas med stor försiktighet. 
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Tabell 2-1. Samlad bedömning av potential för att minska biltrafiken 

Åtgärdskategori Potential 

  Låg Medel Hög 

Gång och cykel 0,3% 2% 3,5% 

Parkeringsstyrning 0,5% 1-3% 11-16% 

Övriga åtgärder (inkl. Mobility management-pro-
gram) 

0,3% 1% 5% 

Totalt minskad biltrafik, procent 1 % ca 5% ca 20%-25% 

Totalt minskad biltrafik, antal fordon på Rådhusgatan 125 600 2 400-2 900 

 

2.2 Gång- och cykelåtgärder 

Sammanställning potential 

Effekter av utbyggnad och upprustning av cykelvägnätet kan göras på två sätt – dels 
en generell beräkning av potentialen om det görs en väldigt stor satsning för bättre 
cykelvillkor i hela staden, dels en detaljerad beräkning av de åtgärder som kommu-
nen föreslagit i sitt åtgärdsprogram och som beskrivs i kommande avsnitt. 

Effekterna av utbyggnad av cykelvägnät baseras på flera olika faktorer, däribland 
standarden på dagens cykelvägnät, hur stor satsning som görs, i vilken mån som 
infrastruktursatsningar kombineras med andra typer av insatser med mera.  

Tidigare studier visar på en maximal potential i att minska biltrafiken med 10 %, 
mätt i fordonskilometer, (i en medelbebyggd region). Detta är under förutsättning 
att potentialen inte utnyttjas alls i dagsläget, vilket inte är sannolikt i en större tätort 
som Östersund, där det redan finns ett utbyggt cykelvägnät. Som exempel från 
samma studie kan nämnas att den icke utnyttjade potentialen för Linköping är upp-
skattad till en minskning av biltrafiken med 3,5 %.2 

Potentialen är sannolikt också större om det också görs satsningar på infrastruktur 
för gående. Trivector har utifrån tidigare litteraturstudier bedömt att en mycket bra 
gång- och cykelinfrastruktur kan minska bilanvändningen med 5 % jämfört med ett 
område med sämre förutsättningar för gång- och cykelresor, vilket omräknat till 
minskning av biltrafiken3 innebär 3,5 %.4 

 

 
 

 
2 Adell et al, 2017. Kartläggning av behov av åtgärder och styrmedel för ökad tillgänglighet i städer. Trivector Rapport 
2017:2. 
3 Omräkningsfaktor från transportarbete till persontrafikarbete för bil görs med omräkningsfaktorn 1,45 
4 Mattsson et al, 2016. Effektunderlag – åtgärder för grön resplan. Trivector PM 2015:03. 
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Tabell 2-2. Potential för minskning av biltrafiken på berörda gator med gång- och cykelåtgärder 

Åtgärd Låg Medel Hög 

 Beräkning av speci-
fika åtgärder 

Generell beräkning 

Skynda på planerad utbyggnad och upprustning av 
huvudcykelvägnätet 

0,1 %   

Ny riktlinje för snöröjning av cykel- och gångvägar 0,05 %   

Stöldsäkra cykelställ under sommaren Försumbar  
effekt 

  

Anlägg två nya cykelgarage 0,05 %   

Totalt 0,3 % 2 % 3,5 % 

 

Skynda på planerad utbyggnad och upprustning av hu-
vudcykelvägnätet 

Åtgärdsförslag 

Det finns tre planerade investeringar som ingår i Östersunds förslag på åtgärdspro-
gram: 

 Krondikesvägen: 1712 meter, fokus på breddning, omasfaltering, svackdi-
ken och planteringar. 

 Arkivvägen: 335 m, Arkivvägen ligger mellan befintliga gång- och cykels-
tråk där det idag saknas anknytning mellan dessa. Större delen av Arkivvägen 
används idag som parkering för verksamma och boende i närområdet. Arkiv-
vägen fungerar som en länk till sjukhuset samt Frösön vilket medför ökad 
trafik. Kommande exploateringar kommer att öka behovet av att knyta ihop 
de befintliga cykelstråken inom området. Fokus ligger på att rusta upp vägen 
och komplettera med ny GC-väg med tillhörande grönytor. 

 Aspnäsvägen: 525 m. Aspnäsgatan fungerar idag som en länk mellan tvär-
gatorna Fritzhemsgatan, Örjansvägen och Frösövägen som i sin tur är delvis 
högt trafikerade gator. Aspnäsgatans belägenhet ger därmed möjlighet att 
förbättra och knyta ihop befintliga cykelstråk inom området. Aspnäsgatan 
föreslås byggas om till cykelfartsgata med ett förbättrat gångstråk på ena si-
dan och grönrensa på motsatt sida för snöupplag. 
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Effektberäkning 

Effektberäkningarna för planerade utbyggnader baseras på följande faktorer: 

 Antalet cyklister på det aktuella snittet idag 
 Potential för nygenererade cykelresor.  
 Antagen andel av nygenererade cykelresor som kommer från bil 

Olika studier redovisar olika erfarenhetsvärden för andelen nygenererade cykelre-
sor. Ett standardvärde som används som indata till kalkylverktyget GC-kalk innebär 
att förbättrad cykelinfrastruktur i snitt ger 20 % tillkommande cykelresor, men att 
det finns stora varianser.5 Detta har också använts som schablonvärde i denna be-
räkning. Som underlag till GC-kalk har Trafikverket också kartlagt olika erfaren-
hetsvärden för hur stor andel av de nygenererade cykelresorna som kommer från bil. 
Som medelvärde av dessa olika studier har Trivector antagit att andel nya cyklister 
som kommer från bil är 1/3. 

Tabell 2-3. Effektberäkning av planerade investeringar 
 

Krondikes-
vägen 

Arkiv-
vägen 

Aspnäs-
gatan 

Totalt 

Antal cyklister på det aktuella snittet idag 
(VDT) 

4346 3227* 2408 
 

Potential för nygenererade cykelresor**  15%** 20% 20% 
 

Andel av nygenererade cykelresor som kom-
mer från bil** 

1/3 1/3 1/3 
 

Minskad biltrafik, antal fordon 16 15 11 42 

* Det finns inga mätningar på denna gata, utan är snittet för alla mätpunkter på en dag i Östersund. 
** Antagande av Trivector baserat på Trafikverkets handledning till GC-kalk 
*** Något lägre eftersom det finns cykelbana på sträckan. 

De planerade investeringarna har således en potential att minska biltrafiken med 42 
fordon (ÅDT). I nästa steg har en bedömning gjorts för hur stor andel av denna 
minskning som berör de gator som har överskridande av miljökvalitetsnormer. Här 
används Rådhusgatan som exempel, men effekten kan antas vara densamma på ex-
empelvis Gränsgatan. Antagandet är att 25 % av den minskade biltrafiken ”spiller 
över” på Rådhusgatan, vilket ger följande bedömda potential: 

 

 

 

 

 
5 Trafikverket 2018-04-01. Handledning GC-kalk 1.5 
6 https://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation 
7 https://data.eco-counter.com/ParcPublic/?id=785# 
8 https://vtf.trafikverket.se/SeTrafikinformation 
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Tabell 2-4. Potentiell effekt av planerade investeringar, exempel Rådhusgatan 

Minskad biltrafik, antal fordon 42 

Andel av minskning som berör aktuella gator 25% 

Minskad fordonstrafik Rådhusgatan 11 

Trafikflöde Rådhusgatan (ÅDT) 12 000 

Potentiell minskning i procent 0,1% 

 

Ny riktlinje för snöröjning av cykel- och gångvägar 

Åtgärdsförslag 

Åtgärdsförslaget innebär ändrade kriterier på när plogbilarna ska ut och ploga för 
att förbättra standarden på cykelvägar även vintertid. På cykelpendlarstråk föreslås 
att plogning startar vid 3 cm snö och 1 cm på prioriterade stråk, jämfört med 5 re-
spektive 3 cm idag. 

Effektberäkning 

Det finns studier som visar att god vinterväghållning kan öka cyklingen under vin-
termånaderna med 20 %9 och att 30 % fler cyklar på sopsaltade stråk.10 Det inte 
säkert att nuläget i Östersund är helt jämförbart med studierna nämnda ovan och att 
förändrad vinterväghållning ger samma effekt i Östersund som i exempelvis Stock-
holm. Ett grovt antagande är dock, med tanke på snöförhållandena i Östersund, att 
förbättrad vinterväghållning på prioriterade stråk kan öka cyklingen med 20 %. An-
tagandet är att 1/3 av de tillkommande cykelresorna innebär överflyttning från bil 
(se föregående avsnitt). 

Med Rådhusgatan som exempel görs följande antaganden: 

 Under perioden januari-mars 2022 cyklade enligt mätningar 7 000 personer 
på Rådhusgatan.11 En ökning med 20 % av innebär 24 tillkommande cyklis-
ter per vardagsdygn under vintertid.  

 Beräkningen visar då att biltrafiken bedöms minska med 0,05 %, vilket kan 
räknas om till 6 fordon per vardagsdygn på Rådhusgatan. Sannolikt är poten-
tialen ungefär densamma på övriga gator med liknande trafikflöde som på 
Rådhusgatan förutsatt att antalet cyklister längs dessa gator är ungefär lika 
många som på Rådhusgatan. 

 
 

 
9 VTI (2002). Färdmedelsval vintertid 
10 Utvärdering från Stockholm som avser sopsaltning. En osäkerhetsfaktor innebär att sopsaltning i sin tur leda till ökade parti-
kelutsläpp från saltningen, se https://karlstad.se/globalassets/filer/trafik/renhallning_snorojning/karlstadslaken.pdf 
11 https://data.eco-counter.com/ParcPublic/?id=785# 
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Tabell 2-5. Potentiell effekt av förbättrad snöröjning 

Flöden av cyklister på aktuellt stråk  
 

   Totalt jan-mars 2022  7 000 

   Vardagsdygn vintertid  120 

Potentiell ökning av cykelresor vintertid:  
 

   Antal cykelresor / vardagsdygn  24 

Effektberäkning 
 

Andel nya cykelresor som kommer från bil 1/3 

Potentiell minskning biltrafik vintertid:  
 

   Antal fordon / vardagsdygn 6 

   Procentuell minskning 0,05% 

 

Stöldsäkra cykelställ under sommaren 

Åtgärdsförslag 

Åtgärden innebär utökning med ytterligare 3 stöldsäkra cykelställ i centrum, som 
placeras ut tidigare på säsongen. I nuläget finns 2 cykelhagar och ett större antal 
mindre, vanliga cykelställ som ställs ut sista maj när gatorna är sopade.  

Effektberäkningar 

Effekten bedöms som försumbar. 

Anlägg nya cykelgarage 

Åtgärdsförslag 

Anläggning av 2 nya väderskyddade, låsta cykelgarage (ca 50-60 platser vardera).  

Effektberäkningar 

Det är svårt att kvantifiera effekterna av cykelparkering, men åtgärden är viktig för 
att förstärka effekter från andra åtgärder som förbättrad cykelinfrastruktur och mark-
nadsföring av cykling. Ett sätt att se effekter är att sätta den för resenären upplevda 
nyttan med cykelparkering i relation till restid. Cykelparkeringar inomhus kan vär-
deras till 4,3 minuters cykeltid, medan cykelparkeringar utomhus kan värderas till 
2,5 minuters cykeltid, baserat på en brittisk studie. 12 Byggande av ett cykelgarage 

 
12 Wardman, M., Tight, M., et al. 2007.  
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(som ersätter parkering utomhus med parkering inomhus) kan således värderas till 
2 minuters restidsvinst. 

En restidsvinst med 2 minuter motsvarar en relativt god investering i cykelvägnätet, 
vilket, baserat på tidigare forskning som redovisas i handledningen till GC-kalk, kan 
bidra till upp till 50 % nygenererade cyklister.13 Med tanke på att det genomsnittliga 
flödet för alla cykelmätpunkter på en dag i centrala Östersund är cirka 300 cyklister 
kan man anta att det finns potential att samtliga platser i garaget utnyttjas och inne-
bär en nygenererad cykelresa per cykelparkering. 

De antaganden som gjorts för beräkningen är desamma som för satsningar på cykel-
vägnätet, nämligen att: 

 1/3 av de nygenererade cykelresorna innebär överflyttning från bil 
 25 % av den minskade biltrafiken ”spiller över” på berörda gator, här exemp-

lifierat med Rådhusgatan 

Tabell 2-6. Potentiell effekt av nya cykelgarage 

Nya cykelgarage 
 

Antal tillkommande cykelparkeringsplaster 120 

Potential nygenererade cykelresor 120 

Andel av nygenererade cykelresor som kommer från bil  1/3 

Andel av minskade bilresor som berör Rådhusgatan  25% 

Minskad biltrafik Rådhusgatan, antal fordon 7 

Minskad biltrafik Rådhusgatan, procentuell minskning 0,05% 

 

2.3 Parkeringsstyrning 

Sammanställning potential 

Erfarenhet och forskning visar på att parkering är ett av de mest effektiva styrmedel 
som finns för att minska biltrafiken. Det finns tydliga samband mellan parkerings-
avgifter och biltrafik genom till exempel användande av priselasticitetsberäkningar. 
Det finns också studier som visar på goda effekter av parkeringsköp, parkeringspo-
licy, begränsningar i p-tal och att begränsa/slopa avgiftsfri eller subventionerad par-
kering för anställda. 

För att uppnå medelhög eller hög effekt krävs mer omfattande åtgärder än de som 
ingår i kommunenen föreslagna åtgärdsprogram. En tidigare studie visar på en pot-
ential att minska biltrafiken med ändrade parkeringsavgifter med 1-3 % i medelstora 

 
13 Trafikverket 2018-04-01. Handledning GC-kalk 1.5 
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svenska städer, i det här fallet Linköping och Sollentuna,14 vilket här har använts 
som mått för en medelstor effekt. I en annan studie beräknas effekten av en 50 %-
ig höjning av parkeringsavgifter till 10 % minskat biltrafikarbete i tätorter.15  

Mer detaljerade beräkningar har genomförts av vad en ökning av parkeringsavgiften 
i centrum från 15 till 25 kr/tim skulle ge för effekt samt vilken effekt som full för-
månsbeskattning för bilpendlare till centrum skulle ge. Detta redogörs också för i 
detalj i kommande avsnitt. 

Tabell 2-7. Potential för minskning av bilresor med parkeringsåtgärder 

Åtgärd Låg Medel Hög 

 Beräkning specifika åtgärder 

Inventering av parkeringsbestånd inklusive nummer-
studie i centrum  

Ingen effekt 

Infartsparkeringar 0,15 %  Ingår i nedan beräknade 
effekter 

Testa på 2-h regel på Prästgatan och på Storgatan Försumbar effekt 

Förnyat regelverk med skärpta krav för arbetsplats-
parkering inom kommunorganisationen (ingen bil-
plats för personer med <5 km till arbetsplatsen) 

- - 1-2 % 

Förmånsbeskattning av alla anställda som bilpendlar 
till centrum 

- - 6-9 % 

Höjda parkeringsavgifter i centrum, 
från 15 kr/tim till 25 kr/tim 

- - 8-12 % 

Totalt* >0 % 1-3 % 11-16 % 

* OBS! Effekterna är inte additiva, på grund av att de är förutsättningar för varandra (exempelvis krävs in-
fartsparkeringar kopplade till fungerande kollektivtrafik för att höjda P-avgifter ska få full effekt) och för att 
effekten av höjda parkeringskostnader är större när kostnaderna går från en låg nivå till en högre än när 
de höjs från en högre nivå. För att nå den fulla effekten av parkeringsåtgärderna krävs att det finns god 
alternativ att resa på annat sätt (främst cykel och kollektivtrafik), eller att avstå från att resa (till exempel 
möjlighet att arbeta på distans). 

 
14 Adell et al, 2017. Kartläggning av behov av åtgärder och styrmedel för ökad tillgänglighet i städer. Trivector Rapport 
2017:2. 
15 Pädam et al., 2022. Styrmedel för ett transporteffektivt samhälle. Underlag till Trafikanalys uppdrag att föreslå styrmedel 
inför kommande klimatpolitiska handlingsplan.  
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Inventering av parkeringsbestånd inklusive nummerstudie i cent-
rum 

Åtgärdsförslag 

1. En parkeringsutredning som syftar till att föreslå åtgärder för parkeringssy-
stemet i stort, med fokus på att parkering på gatumark i stan ska användas 
till besökare, att trafiken ska flyta på bra och att kartlägga hur stor överka-
paciteten är. Bär parkeringarna sina egna kostnader? Beläggningsinvente-
ring och nummerskrivning 

2. Påverkan av Covid-19 på parkeringsvanor och betalningsvilja.  

3. Hur stor del av de som parkerar som utgörs av boende? 

4. Utredning om det är möjligt att flytta zonerna för att uppnå en högre nytt-
jandegrad av stadens parkeringsplatser. 

5. Åtgärdsförslag som kommer av utredningen ska utföras under 2023-2024. 

Effektberäkningar 

Detta är en utredning som ger ett underlag för att kunna genomföra andra åtgärder, 
men ger ingen effekt i sig. 

Infartsparkeringar 

Åtgärdsförlag 

Anläggning av 3 infartsparkeringar med totalt 50 parkeringsplatser och upprustning 
av befintliga pendlarparkeringar. Förslag på platser för infartsparkeringar är: 

 Rannåsen 
 Östersunds skidstadion 
 Furulund 

Effektberäkningar 

Antagandet som görs här är att parkeringarna blir belagda till 75% och att varje 
utnyttjad parkeringsplats har potential att minska antalet fordonsrörelser i centrum 
med 2 (1 in och en ut ur centrum). Samtliga av dessa fordonsrörelser kommer inte 
att beröra de gator som har överskridande av miljökvalitetsnormer. Ett grovt anta-
gande är att andelen rör Rådhusgatan (som här används som exempel) är 25%. 
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Tabell 2-8. Bedömd potential av infartsparkeringar 

Infartsparkeringar 
 

Tillkommande parkeringsplatser 50 

Minskat antal fordonsrörelser om med 75 % utnyttjandegrad 75 

Andel passager som rör Rådhusgatan  25% 

Minskad biltrafik på Rådhusgatan, antal fordon 18 

Minskad biltrafik på Rådhusgatan, procent 0,15% 

 

Testa på 2-h regel på Prästgatan och på Storgatan 

Åtgärdsförslag 

Första två timmarna billig parkering sedan dyr parkering. 

Effektberäkningar 

Det är mycket svårt att beräkna effekten på berörda gator. Sannolikt blir effekten 
dock försumbar, dels på grund av att merparten av ärendena är kortare än 2 timmar 
och således inte påverkas, dels för att åtgärden i sig ger incitament till en högre 
omsättning på fordon (=mer trafik). Effekten av de bilburna besök som eventuellt 
uteblir till följd av en sådan reglering motverkas därför av effekten av en ökad till-
gänglighet till parkering för korttidsbesök. 

Förnyat regelverk med skärpta krav för arbetsplatsparkering inom 
kommunorganisationen 

Åtgärdsförslag 

Kommunen är själv en av de största arbetsgivarna i Östersunds kommun och det 
finns idag ett hundratal arbetsplatsparkeringar tillgängliga för anställda på de olika 
förvaltningarna. 

Förslaget innebär i korthet att medarbetare i kommunorganisationen i stället för att 
ha tillgång till fri arbetsplatsparkering, i stället ska få ansöka om en parkeringsplats 
att hyra. Kriterierna för att få hyra plats föreslås av kommunen vara:  

 Medarbetare med funktionsnedsättning som påverkar möjligheten att resa 
med kollektivtrafik eller cykla/gå till jobbet. 

 Medarbetare som regelbundet – varje vecka - använder privatbil i tjänsten på 
uppdrag av arbetsgivaren. 

 Medarbetare med en resväg för gång och cykel mellan bostad och arbete som 
överstiger 5 km och där restiden med kollektivtrafik överstiger 40 min enkel 
väg (inklusive gångtid bostad-hållplats /arbete-hållplats). Hållplatsen ska ha 
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en turtäthet om minst 15 turer vardagar. (Samtliga avstånds- och tidsmått 
stäms av mot Google Maps färdbeskrivning). 

 Skiftarbetande med oregelbundna arbetstider.16 

Effektberäkningar 

Effekterna av höjda kostnader för parkering, till följd av förmånsbeskattning och 
höjda parkeringsavgifter på allmän platsmark, redovisas nedan. Det gäller för samt-
liga bilpendlare till centrum, inte bara kommunens anställda, som ställs inför en 
högre kostnad för parkering på kvartersmark. Bilpendlande kommunanställda med 
<5 km till arbetsplatsen utgör en delmängd av samtliga anställda i centrum, och 
denna delmängd antas ställas inför två alternativ: Antingen parkera på allmän plats-
mark och betala avgift per timme precis som besökare till centrum (= kraftigt mins-
kad bilandel), eller att välja annat färdmedel för arbetspendling (= 0 % bilandel). 

Frågan är då hur många kommunanställda som arbetar i centrala Östersund, bilpend-
lar till arbetet och bor <5 km från arbetsplatsen. 

 Trafiken på Frösöbron (ÅDT 12 500 fd) används som ett proxyvärde för tra-
fiken i centrum, för att kunna avgöra hur stor andel av biltrafiken som påver-
kas av åtgärden.17 

 Antal anställda på Östersunds kommun: 5 000.18 
 Andelen som bilpendlar OCH bor <5 km från arbetet: 15 %.19 
 Andel arbetspendling som belastar Frösöbron: 20 %, vilket ger 240 fordons-

passager dagligen (med 2 passager per bil).20 
 Kostnad för bilresande (exkl. parkering): 25 kr/mil 
 Genomsnittlig närvaro på arbetsplatsen: 80 % (4 av 5 dagar per vecka).21 
 Kostnad för parkering: 96 kr/dag.22 
 Priselasticitet för bilresande: -0,5 till -1,0.23 

För bilpendlare med <5 km till arbetsplatsen ökar kostnaden för att bilpendla till 
arbetet från i genomsnitt omkring 20 kr/dag till närmare 120 kr/dag (+580 %), vilket 
beräknas ge en minskning av bilpendlingen för denna grupp med 60-85 %, eller 150-
200 fordonspassager/dag. Detta motsvarar en minskning av trafiken över Frösöbron 
med 1-2 %. Även om P-avgifterna i centrum höjs till 25 kr/tim och den avgiftsbe-
lagda tiden utökas till att gälla hela arbetsdagen blir den beräknade minskningen 

 
16 Utkast riktlinjer arbetsplatsparkering 
17 Genomfartstrafik eller annan trafik som inte parkerar i centrum kommer inte att påverkas av höjda P-avgifter just där. Att 
motivera högre P-avgifter i andra delar av staden bedöms svårt utifrån gällande lagstiftning (SFS 1957:259) och antagen trafik- 
och parkeringssituation. 
18 https://www.ostersund.se/kommun-och-politik/kommunens-organisation.html 
19 Baserat på siffror från anställda på kommunerna och Länsstyrelsen i Kronoberg 2018. 
20 5 000 anställda * 15 % bilpendlare med <5 km * 80 % närvaro * 20 % på Frösöbron * 2 passager per bil och dag = 240 pas-
sager per dag. 
21 Relativt stor andel kontor, med goda möjligheter att arbeta på distans. 
22 Eftersom P-avgifterna i centrum (15 kr/tim) idag gäller för klockan 9-18 på vardagar antas kostnaden (och marknads-
värde/förmånsvärde) för parkering baseras på 8 timmars avgiftsbelagd parkering (8-17) under 4 av 5 dagar per vecka, det vill 
säga motsvarande 96 kr/dag. 
23 Litman, 2022. Understanding Transport Demands and Elasticities How Prices and Other Factors Affect Travel Behavior. 
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ungefär densamma. Att effekten inte blir större än så beror helt enkelt på att andelen 
bilpendlare med <5 km till arbetet sannolikt står för en relativt begränsad del av 
biltrafiken i centrum. 

Förmånsbeskattning för alla anställda som arbetar i 
centrum (observera att det inte ingår i kommunens ur-
sprungliga förslag) 

Åtgärdsförslag  

Säkerställ att alla som arbetar i centrum antingen betalar fullt ut för sin parkering på 
arbetsplatsen eller förmånsbeskattas för dess förmånsvärde. Det förstnämnda är tro-
ligen svårt, då kommunen inte har rådighet över parkering på privat kvartersmark. 
Förmånsbeskattning ska dock ske om parkeringen har ett marknadsvärde (kostnad 
för att parkera på likvärdig parkering i närområdet >0). I praktiken är det dock end-
ast en liten del av de som borde förmånsbeskattas för parkering som de facto blir 
det. Efter att kommunen säkerställt att man tar ut parkeringsavgifter på de parke-
ringsplatser man själv råder över kan man kontakta Skatteverket för att informera 
om hur parkeringsavgifter tas ut och att förmånsbeskattning bör kontrolleras och ske 
för anställda vid andra verksamheter inom centrumområdet. Kommunen kan i sam-
band med detta också informera andra verksamheter och också ge dem stöd i hur 
man kan arbeta för att minska anställdas efterfrågan på parkering.  

Effektberäkningar 

Effektberäkningen för detta åtgärdsförslag bygger på ett antal antaganden för att få 
siffror att räkna på (utöver ovan redovisade antaganden): 

 Trafiken på Frösöbron (ÅDT 12 500 fd) används som ett proxyvärde för tra-
fiken i centrum, för att kunna avgöra hur stor andel av biltrafiken som påver-
kas av åtgärden.24 

 Totalt 19 250 anställda i centrum (exkl. 750 kommunanställda bilpendlare 
med <5 km till arbetet, som redan behandlats ovan). 

 50 % bilandel för arbetsresor.25 
 Andel arbetspendling som belastar Frösöbron: 20 %, vilket ger 3 200 for-

donspassager dagligen (med 2 passager per bil).26 
 Andel anställda som idag betalar något (antas till 30 kr/dag) för sin parke-

ring: 60 %.27 
 Andel anställda som förmånsbeskattas för sin arbetsplatsparkering: 8 %.28 

 
24 Genomfartstrafik eller annan trafik som inte parkerar i centrum kommer inte att påverkas av höjda P-avgifter just där. Att 
motivera högre P-avgifter i andra delar av staden bedöms svårt utifrån gällande lagstiftning (SFS 1957:259) och antagen trafik- 
och parkeringssituation. 
25 I nivå med den nationella resvaneundersökningen 2015-2016. 
26 19 250 anställda * 50 % bilandel * 80 % närvaro * 20 % på Frösöbron * 2 passager per bil och dag = 3 080 passager per dag. 
27 Närmare hälften av alla anställda eller egenföretagare har kostnadsfri parkering vid sin arbetsplats, varav uppskattningsvis 
endast 1/5 av de som borde förmånsbeskattas faktiskt blir det. Se WSP, 2021. Förmånsbeskattning av förmånsbil, arbetsplats-
parkering och kollektivtrafikkort. 
28 Se not 26. 20 % * 40 % = 8 % 
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 Andel anställda som inte betalar och inte förmånsbeskattas för sin arbets-
platsparkering: 32 %.29 

 Priselasticitet för arbetsplatsparkering: -0,41 till -0,63.30 
 Antal bilburna besökare till centrum antas till drygt 2 miljoner per år, vilket 

bör innebära drygt 900 000 bilar årligen.31 
 Precis som för anställda så antas 20 % av dessa belasta Frösöbron, vilket 

innebär drygt 370 000 passager per (2 per bilbesök) och drygt 1 000 fd ÅDT. 
 Ett genomsnittligt besök antas ta 1,5 timmar. 
 Priselasticitet för arbetsplatsparkering: -0,18 till -0,45.32 

Förmånsvärdet/marknadsvärdet för parkering antas motsvara 96 kr/dag. Med full 
förmånsbeskattning av detta värde skulle parkeringskostnaden för de anställda näs-
tan fördubblas (+92 %), vilket beräknas leda till en minskad efterfrågan på parkering 
för anställda i centrum med 24-34 %, vilket motsvarar 6-8 % färre dagliga bilpassa-
ger på Frösöbron. 

Höjda parkeringsavgifter i centrum (observera att det 
inte ingår i kommunens ursprungliga förslag) 

Om parkeringsavgifterna i centrum höjs från 15 kr/tim till 25 kr/tim, samtidigt som 
den avgiftsbelagda tiden utökas så att den gäller för hela arbetsdagen, ökar mark-
nadsvärdet för parkering till motsvarande 180 kr/dag (givet ovan gjorda antagan-
den). Om andelen anställda bilpendlare i centrum som betalar för sin parkering eller 
förmånsbeskattas antas oförändrad mot idag, skulle höjda avgifter ge en 126 %-ig 
ökning av parkeringskostnaden i centrum. Det beräknas ge en minskning av arbets-
pendlingen med bil till centrum med 28-40 %. 

Dessutom skulle detta påverka centrumbesökare, som skulle få en 67 % högre par-
keringskostnad. Efterfrågan på parkeringen i centrum beräknas då minska med 9-
21 %. Totalt beräknas höjda parkeringsavgifter kunna ge en minskad biltrafik i cent-
rum med 8-12 %. 

Förmånsbeskattning och höjda parkeringsavgifter 

Den samlade effekten av full förmånsbeskattning och höjda parkeringsavgifter be-
räknas till 10-14 % minskad biltrafik i centrum.  

Det är dock viktigt att komma ihåg att åtminstone det högre värdet förutsätter att det 
finns goda alternativ till att bilpendla till centrum, såsom utbyggd kollektivtrafik, 
alternativa P-anläggningar utanför centrum, fungerande cykelförbindelser och möj-
lighet att arbeta hemifrån. Om så inte är fallet är det rimligt att parallella insatser 
krävs på dessa områden för att få full effekt av höjda parkeringskostnader. 

 
29 100 % - 60 % - 8 % = 32 % 
30 Lehner & Peer, 2018. The price elasticity of parking: a meta-analysis. 
31 Stadskärnans omsättning i handel och service var 2,036 mdkr år 2017 (Fastighetsägarna och WSP, 2018. Cityklimatet 2018). 
Om varje besökare i genomsnitt spenderar 500 kr och 50 % antas komma till stadskärnan med bil blir det 2 036 000 000 / 500 
* 50 % = 2 036 000 bilburna besökare per år. Om det vidare går i snitt 2,2 personer per bil så blir det ca 925 000 bilar per år. 
32 Lehner & Peer, 2018. The price elasticity of parking: a meta-analysis. 
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En annan kommentar är att det är oklart i vilken mån det är möjligt att öka andelen 
anställda som förmånsbeskattas för sin parkering utan att de själva väljer att ta upp 
detta i sin deklaration. Informationsinsatser till företag och anställda kan vara ett 
sätt, kontakt med Skatteverket för ökad kontroll ett annat. 

Slutligen finns det ett antal risker med höjda P-avgifter för besökare till centrum. 
För det första kan höjda P-avgifter ge ökad omsättning på fordon, vilket i och för 
sig är gynnsamt för handeln eftersom det möjliggör för fler besökare på samma P-
plats. Det motverkar dock på samma gång strävan att minska biltrafiken. Denna risk 
bedöms som liten med tanke på att beläggningsgraden på parkering i centrum gene-
rellt är låg. I stället bedöms risken för minskat kundunderlag för handeln, till följd 
av höjda P-avgifter, som större. Generellt är rekommendationen att sätta P-avgifter 
som ökar omsättningen och tillgängligheten till centrum, inte minskar biltrafiken. 
Om man höjer P-avgifterna för att minska biltrafiken bör man också i detalj se över 
parkeringsutbudet och hur frigjord kapacitet kan användas för att skapa attraktiva 
ytor för besökare och andra färdmedel. Till exempel kan frigjorda bilplatser använ-
das för att skapa fler och bättre cykelparkeringar, uteserveringar, eller allmänna vis-
telseytor för gående för att stärka centrums attraktivitet och så att säga motverka den 
negativa effekten av färre bilplatser. Sammanhängande stråk med liten motortrafik 
och lugnt tempo kan också prioriteras på gator som inte längre behövs för att tillgo-
dose parkeringsefterfrågan, om de också i övrigt lämpar sig för detta och inte har 
exempelvis omfattande varuleveranser. 

2.4 Övriga åtgärder (inkl. mobility management) 

Övriga åtgärder omfattar åtgärderna Mobility management-program, trafikledning 
och att göra Rådhusgatan enfilig. Dock är det endast Mobility management-program 
som har kunnat effektbedömas. 

Mobility management-program 

Östersunds kommun har tagit fram ett förslag på Mobility Management-program. 
För ett urval av dessa åtgärder har den potentiella effekten beräknats utifrån tre sce-
narier; låg, medel och hög. 

De erfarenhetsvärden som finns för att beräkna potential för dessa åtgärder baseras 
på studier som omfattar ett visst område, en viss målgrupp etcetera. Den totala ef-
fekten för en stadskärna eller ett visst gaturum är beroende av hur omfattande sats-
ning som görs. För att bedöma effekter på de gaturum som berörs av studien antas 
en effekt från låg till hög beroende på: 

 Bedömd potential för minskad bilanvändning hos de som påverkas av en viss 
insats. 

 Hur stor andel av befolkningen som ingår i den specifika målgruppen. 
 Hur omfattande som insatsen är, mätt i andel av målgruppen som berörs. 

Nedan listas föreslagna åtgärder i programmet. För varje kategori görs en separat 
bedömning. 
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Kampanjer och informationsinsatser 
 Informations- och kommunikationsinsatser om hållbart resande. 
 Tävlingar och utmaningar. 
 Information riktad till olika målgrupper, t.ex. nyinflyttade eller boende i an-

slutning till ny-/ombyggd infrastruktur, om aktiva transporter och kollektiv-
trafik inklusive erbjudanden om testperioder. 

 Personlig rådgivning om hållbart resande. 
 Utbildningsinsatser. 
 Mobilitetsplaner på skolor samt kampanj för ökad cykling bland barn och 

unga.  
 Speciella kampanjer just för att få ökad användning av kollektivtrafik. 
 Prova-på aktiviteter, till exempel testresenär i kollektivtrafiken. 
 Speciella kampanjer inriktade på att få ökad gångtrafik. 
 Påverkansåtgärder för ökad cykeltrafik. 
 Vintertramparna - kampanj för vintercykling. 
 Prova-på aktiviteter, till exempel testa elcykel. 

 
Gröna resplaner 
 Arbeta med att ta fram ”Gröna resplaner” för arbetsplatser. 
 Ta fram en ”Grön Resplan” för kommunorganisationens tjänste- och pend-

lingsresor och implementera den. 
 Åtgärder som stödjer flexibelt arbete. 
 Cykelvänlig arbetsplats – kampanj till arbetsplatser för ökad cykelpendling. 
 Fördjupad energi- och klimatrådgivningen till företag om hållbara transpor-

ter. 
 Förmånscykel för kommunorganisationens anställda (bruttolöneavdrag). 

 
Mobilitetstjänster 
 Etablera lånecykelsystem, cykelpooler och nya lösningar för mikromobilitet 

i staden. 
 Utveckla delade och kombinerade mobilitetstjänster (MaaS) som samlar och 

integrerar olika transportalternativ. 
 Främja utveckling av bilpooler och samnyttjande av fordonsresurser. 

Styrdokument och utredningar 
 Utarbeta relevanta styrdokument, rutiner och policys för hållbar mobilitet. 
 Mobilitetsutredning för Östersunds tätort. 
 Revidering av kommunorganisationens resepolicy. 

Samlad potential 
Den samlade potentialen för åtgärder inom Mobility management-programmet upp-
skattas vara en minskning av antalet bilresor med 0,5-7 %, vilket omsatt till minskad 
biltrafik i berörda gaturum blir 0,3-5%. Den högre siffran får sägas gälla för ett 
mycket omfattande åtgärdsprogram med informationsinsatser, kampanjer och mo-
bilitetslösningar införs i hela Östersund. Av de olika insatsområdena är det kollek-
tivtrafik och gröna resplaner som bedöms som mest effektiva. 
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Tabell 2-9. Bedömd potential av Mobility management-program 

Åtgärd 
Bedömd effekt av insats,  

minskad biltrafik 

  Låg  Medel Hög 

Kampanjer och informationsinsatser 0,25% 1% 3% 

Gröna resplaner 0,05% 0,5% 2% 

Mobilitetstjänster 0,01% 0,03% 0,1% 

Samlad potential för berörda gator 0,3% 1% 5% 

Minskning av antal fordon, exempel Rådhusgatan 40 150 600 

Trafikledning 

Denna åtgärd omfattar två olika åtgärder inom det föreslagna åtgärdsprogrammet 
som gör skyltning; 

Åtgärdsförslag: Information om luftkvalitet till bilister längs in-
farter till staden 

Vid infarter till Östersund finns sedan tidigare 3 digitala informationsskyltar som 
når ett stort antal bilister varje dag. Två av skyltarna sitter på E14 och en skylt sitter 
på Vallaleden. Dagar då halterna riskerar att överskrida normen visas budskapet 
”Höga partikelhalter på Rådhusgatan, om du kan, välj annan väg” på samtliga 3 
skyltar. Förhoppningen är att informationen ska leda till att resenärer påminns om 
sin påverkan på luftkvaliteten och undviker Rådhusgatan just den dagen om de har 
möjlighet. 

Åtgärdsförslag: Ändrad skyltning på motorvägen 

Syftet med ny skyltning är att styra om trafiken för att minska genomfartstrafik på 
Rådhusgatan för de trafikanter som egentligen kan fortsätta att köra på motorvägen 
och svänga in i staden senare. 

Genom att förbättra trafikskyltningen kan trafiken styras om, bort från att i onödan 
köra längs Rådhusgatan (och andra utsatta gator). Just nu finns två identifierade 
ställen där nuvarande skyltning leder till att bilar leds av E14 för tidigt, vilket gör 
att de behöver köra en lång sträcka inne i centrala Östersund, i stället för att ledas 
av motorvägen lite senare och hamna mer direkt vid sitt mål. Detta gäller framför 
allt dessa två platser: 

1. E45 i södergående riktning, skyltning mot Odensala, Odenskog: 

2. E14 i norrgående riktning, skyltning mot sjukhuset 

För trafikanter kommande på väg E45 i södergående riktning, anger nuvarande skylt 
att Östersund och sjukhuset ligger rakt fram, längs med Litsvägen. Trafikanter som 
ska till de södra delarna av stan samt Odensala och Odenskog bör i stället med hjälp 
av trafikskyltning ledas till vänster ut på E14 i södergående riktning, för att undvika 
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att trafikera gator i innerstaden med dålig luftkvalitet. Enligt Google maps innebär 
detta vägval ungefär 1 minuts extra restid.  

Skyltningen mot sjukhuset vid trafikplats Odenskog (E14 norrgående) leder trafiken 
till att köra av motorvägen i förtid, och därmed passera Rådhusgatan eller annan 
central gata i stället för att fortsätta en stund till på E14 och sen ta av på Litsvägen 
mot sjukhuset. Skyltning mot sjukhuset bör i stället ligga på avfarten mot Litsvägen.  

Effektberäkningar 

Så som åtgärdsförslaget nu är utformat bedöms att effekten är försumbar. För att 
minska biltrafiken på berörda gator i centrum, exempelvis Rådhusgatan och Gräns-
gatan, behövs det sannolikt en annan typ av skyltning, inte enbart på motorvägen 
utan också på andra gator i centrum. Det kan också innebära att det blir stora omvä-
gar, vilket i sin tur kan öka bakgrundshalterna. Denna typ av åtgärd behöver kom-
bineras med att göra det svårare att köra genom centrum. 

Gör hela Storgatan till sommargata 

Åtgärdsförslag 

I nuläget är en del av Storgatan (den som är mest livlig med handel och så vidare) 
sommargata, hela den ska bli sommargata. 

Effektberäkningar 

Effekten bedöms som försumbar. Att framkomligheten minskar för biltrafik på Stor-
gatan kan eventuellt till och med styra om trafik till andra utsatta gaturum. 
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3. Slutsatser 

De åtgärder som kommunen föreslagit bedöms sammantaget ge liten effekt på 
trafikmängderna på Rådhusgatan. Kommunen har dock i sitt åtgärdsprogram 
inte specificerat hur omfattande åtgärderna i Mobility management-program-
met kommer att vara. Beroende på omfattningen av åtgärderna inom Mobility 
management-programmet kan effekten på Rådhusgatan sammantaget, med alla 
åtgärder, bedömas bli en minskning av trafiken med 1-6 %. 
 
Det finns dock möjlighet att göra mer omfattande åtgärder inom de åtgärdsom-
råden som kommunen föreslagit. Stora insatser för ökad gång- och cykeltrafik 
kan minska biltrafiken med upp mot 3,5 %. Om alla anställda som bilpendlar in 
till centrum skulle förmånsbeskattas och parkeringsavgifterna i centrum samti-
digt skulle höjas från 15 kr/timme till 25 kr/timme skulle det kunna ge en minsk-
ning av biltrafiken med upp mot 14 %. Detta förutsätter dock att det finns goda 
alternativ till att bilpendla till centrum, såsom utbyggd kollektivtrafik, alterna-
tiva P-anläggningar utanför centrum, fungerande cykelförbindelser och möjlig-
het att arbeta hemifrån. Om så inte är fallet är det rimligt att parallella insatser 
krävs på dessa områden för att få full effekt av höjda parkeringskostnader. För 
att anställda som borde förmånsbeskattas för sin parkering verkligen ska göra 
det i sin deklaration kan också informationsinsatser till företag och anställda 
behövas och också kontakter med Skatteverket för ökad kontroll. 
 
För att få ännu mer drastiska förändringar av biltrafiken i centrum behövs ytter-
ligare åtgärder som inte finns med i kommunens åtgärdsförslag. En sådan stor 
åtgärd, som på sikt skulle kunna ge märkbar effekt, är om man bygger en ny bro 
för biltrafik mellan Frövi och fastlandet längre norrut och gör om den befintliga 
bron till en bro enbart för bussar, gående och cyklister. Då leds inte biltrafiken 
från Frövi direkt in på de mest belastade gatorna i centrum och den relativa 
attraktiviteten för att gå, cykla eller resa med buss ökar. Sammantaget skulle 
detta kunna minska biltrafiken på de mest utsatta gatorna. Hur stor effekten blir 
behövs dock trafiksimuleringar baserade på resmatriser för att kunna ge svar på. 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 

I samrådsredogörelsen redovisar kommunen de synpunkter som har kommit 
in under samrådet för åtgärdsprogrammet. Kommunen tar också ställning 
till synpunkterna och tydliggör vid behov bakgrunden till olika 
ställningstaganden. Synpunkterna är sammanfattade för att göra 
redogörelsen tydlig. Alla yttranden finns sin helhet längst bak i 
samrådsredogörelsen. De synpunkter som inte har blivit tillgodosedda är 
sammanställda under en egen rubrik. 

Ställningstagandena utgår i huvudsak från åtgärdsprogrammets syfte som är 
att sänka PM10-halterna i Östersund så att miljökvalitetsnormen klaras inom 
utsatt tid.  

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

Ändringar i åtgärdsprogrammet efter samråd  
 

 Ett nytt försök att hitta lämpliga åtgärder har gjorts efter 
samrådstiden och resulterat i att åtgärder har lagts till och tagits bort: 

Åtgärder som lagts till: 

- Mer resurser till driftsenheten och ett tydligare uppdrag att 
optimera drift och vägunderhåll ur partikelperspektiv 

- Grövre vägsand av hårdare kvalitet 
- Regelverk för arbetsplatsparkeringar inom 

kommunorganisationen. 

Åtgärder som ska utredas i framtiden: 

- Parkeringsåtgärder för bättre luftkvalitet 
- Subventioner för kollektivtrafiken 
- Pendlar och infartsparkeringar 
- Investering i huvudcykelnätet 
- Fler cykelparkeringar 
- Gångfartsområde Storgatan 

 

 Bortvalda åtgärder har lagts till i kapitel 2.6 

 Överskridanden i förhållande till Air Quality Guidelines, AQG, har 
lagts till.  

 Halterna beskrivs som procentuella haltminskningar vilket möjliggör 
jämförelser. I och med de osäkerheter som finns i bedömningarna så 
har en del åtgärdseffekter beskrivits som ett spann från lågt till högt. 
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Scenarioberäkning för både lågt och högt utfall av effekterna finns 
beskrivet i kapitel 4.2. 

 Beräkningstillägg har gjorts i kapitel 3.8 för att beskriva påverkan 
från dubbdäck respektive sandning. 

 Redan idag sker utvärdering och beslut om åtgärder kring 
halkbekämpning och dammbekämpning på dygnsbasis med hänsyn 
till väder och temperaturer. Detta ansvar hos driftsenheten har dock 
förtydligats i åtgärdsprogrammet och kostnaden för detta har 
skruvats upp för att se till så att det finns resurser för att arbeta med 
frågan.  

 Arbetsgruppens organisation har lagts till i kapitel 1. 

 Modelleringen har körts igen över ett större område för att bättre 
kartlägga överskridandena, se kapitel 3.4 

 Förtydliganden kring uppföljning och resurser avsatta för 
programmets åtgärder har skrivits till i kapitel 6. 

 Antalet människor som exponeras är inte begränsat till de som bor 
inom området. Viktig poäng och har förtydligats i nuvarande kapitel 
3.6. 

 Uppföljning i form av trafikmätning och analys (inklusive cykel) 
finns nu med under uppföljning och kostnader för programmet. 

 Åtgärd ”ändrad skyltning på E14” har strukits ur förslaget till 
åtgärdsprogram med anledning av komplexiteten i Rådhusgatans 
dubbla roller som omledningsväg, samt att effekten av åtgärden är 
svårutredd och högst sannolikt har en begränsad påverkan på 
partikelhalterna. 

 Gröna barriärer mot partikelexponering har flyttats till kapitlet om 
långsiktigt strategiskt arbete, då det är ett mer kunskapstungt arbete 
som har stora synergieffekter i samhället men inte bidrar till att 
sänka partikelhalterna betydligt inom det korta tidsspann som 
behövs. Åtgärden har flyttats till långsiktigt arbete.  

 Saltning har länge inte varit ett alternativ på grund av hur känslig 
effekten är av utetemperaturen, det är svårt att salta i kallare grader. 
Dessutom riskerar ökade mängder vägsalt att påverka råvattnet i 
staden negativt. I och med våra stora problem med partikelhalterna 
har vi ändå valt att se över möjligheterna att periodvis testa saltning i 
Östersund, se kapitel 2.4.1 

 Förtydligande av ”betydande miljöpåverkan” av programmet i 
kapitel 7.  

 Texten om bättre asfaltsbeläggning är förtydligad.  
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SÅ HAR SAMRÅDET GÅTT TILL 
Åtgärdsprogrammet har varit tillgängligt för synpunkter under tiden 
2022-07-08 och 2022-09-12. Information om samrådet skickades via e-post 
till berörda myndigheter, organisationer och kommunala förvaltningar. 
Åtgärdsprogrammet har också funnits på kommunens hemsida samt på 
Östersunds bibliotek och den har kungjorts genom annons i ortstidningarna 
och på kommunens digitala anslagstavla.  

Samrådshandlingarna bestod av: 

 Åtgärdsprogram för luft- Version 1, samrådshandling 
 Bilaga: Konsultapport, COWI, 2022: Luftutredning- Partiklar i 

Östersund, Luftkartering för åtgärdsprogram Östersund. Beställd av 
Östersunds kommun år 2021. 

 

Lista över de som har lämnat synpunkter 
 

Inkomna yttranden Datum Synpunkt 

Statliga och regionala 
myndigheter och 
organisationer 

  

Folkhälsomyndigheten 2022-07-12 Ingen synpunkt 

Region Jämtland Härjedalen 2022-07-12 Utvärdering åtgärder, 
Tillgänglighet, 
Trafiksäkerhet 

 

Arbets- och miljömedicin, 
Region Västerbotten 

2022-09-11 Hälsoaspekter, 
Beräkningsförtydligande, 
Bortvalda åtgärder, 
Kvantifiering effekter, 
Dubbdäck, Sandning 

Länsstyrelsen Jämtlands län 2022-09-12 Miljökvalitetsmålet frisk 
luft, Trafikåtgärder, 
Kvantifiering effekter, 
Sandning, Uppföljning, 
Redaktionella synpunkter, 
Bortvalda åtgärder, 
Hälsoaspekter, Kostnader 

Naturvårdsverket 2022-09-12 Högre ambitionsnivå 
åtgärder, Hälsoaspekter, 
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Modellering, Uppföljning, 
Trafikåtgärder 

Kvantifiering effekter 

Trafikverket 2022-09-12 Trafiksäkerhet 

 

Kommunala förvaltningar och 
bolag  

 

Teknisk förvaltning 2022-09-07 Kostnader, Redaktionella 
synpunkter, Trafiksäkerhet, 
Utförande, Mätning 

 

Kommunledningsförvaltningen  Högre ambitionsnivå 
åtgärder 

Vård och omsorgsförvaltningen 2022-09-12 Inga synpunkter 

Övriga organisationer och 
företag  

  

Klimatkommunerna 2022-08-29 Trafikåtgärder, Högre 
ambitionsnivå åtgärder 

Politiska partier 
  

Liberalerna 
2022-08-16 Utvärdering åtgärder, 

Tillgänglighet, Mätning, 
Kollektivtrafik 

Centerpartiet 
2022-09-12 Driftåtgärder, 

Trafikåtgärder, 
Kollektivtrafik, Högre 
ambitionsnivå åtgärder 

Vänsterpartiet 
2022-09-12 Trafikåtgärder, 

Driftåtgärder, Modellering, 
Redaktionella synpunkter, 
Kostnader 

Privatpersoner övriga 
  

S1. KG 2022-07-09 Kollektivtrafik 
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S2. DN 2022-07-09 Kollektivtrafik 

S3. HG 2022-07-11 Asfaltsbeläggning 

S4. TJ 2022-07-11 Drift  

S5. LA 2022-07-11 Flygplatsen 

S6. US 2022-07-11 Drift, Trafikflöde 

S7. TJ 2022-07-12 Kollektivtrafik 

S8. EL 2022-07-12 Kollektivtrafik 

S9. HW 2022-07-12 Högre ambitionsnivå 
åtgärder, Trafikåtgärder, 
Tomgångskörning 

S10. HN 2022-07-15 Trafikflöde, 
Tomgångskörning 

S11. ML 2022-07-24 Trafikåtgärder, 
Kollektivtrafik 

S12. MJ 2022-07-31 Hälsoaspekter, 
Trafikåtgärder, Högre 
ambitionsnivå åtgärder, 
Cykel, Kollektivtrafik, Drift 

S13. BN 2022-08-14 Trafikflöde, Kollektivtrafik 

S14. CS 2022-08-16 Drift 

 

 

 

SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDET 
De huvudsakliga synpunkterna i yttrandena handlade om kollektivtrafik, 
trafikåtgärder, drift och ambitionsnivå för åtgärderna. I texten nedanför 
följer en sammanfattning av synpunkterna och samhällsbyggnads 
ställningstaganden till dem. Fullständiga yttranden finns i en bilaga längst 
bak i samrådsredogörelsen. 

Statliga och regionala myndigheter och organisationer 
Region Jämtland Härjedalen 

Utvärdering åtgärder  
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Rapporten anger att biltrafiken bäst minskas med en kombination av "morot 
och piska", samtidigt som åtgärdsförslagen som presenteras verkar vara mer 
begränsade. Region Jämtland Härjedalen anser att det är angeläget att 
samtliga åtgärder för att förbättra luftkvaliteten utvärderas och övervägs. 

Tillgänglighet  

Regionen ser allmänt positivt på åtgärder som främjar resande med 
kollektivtrafik och utsläppsfria transportmedel, men i sammanhanget bör 
även tillgänglighetsaspekten beaktas 

Trafiksäkerhet 

Vid åtgärder av vägar och gator är det också viktigt att beakta 
framkomlighet och trafiksäkerhet för utryckningsfordon. 

Ett par av de föreslagna åtgärderna i aktuellt åtgärdsprogram, under avsnitt 
3.3.1, berör särskilt viktiga vägsträckor för Region Jämtland Härjedalens 
verksamheter och regionen vill därför framföra följande: Arkivvägen ingår i 
regionens viktigaste länk dels mellan centralförrådet i Göviken och 
sjukhuset, dels för ambulanstransporter mellan helikopterplatta och 
sjukhuset och framkomlighet för ambulans och godstransporter är därför av 
största vikt för hälso- och sjukvården. Tidigare har det varit många 
parkerade bilar längs med vägen vilket medförde bristfällig framkomlighet 
och trafiksäkerhet, men när parkeringen blev avgiftsbelagd har parkering 
längs med vägen minimerats vilket medfört stora förbättringar för regionens 
transporter. Regionen vill påtala att det är av största vikt att planerade 
åtgärder inte medför att vägen blir smalare eller att framkomligheten eller 
trafiksäkerheten försämras på annat sätt.  

Samhällsbyggnads svar: 
Ett nytt försök att hitta lämpliga åtgärder har gjorts efter samrådstiden men 
kommunen har inte lyckats enas om åtgärder som räcker till för att uppnå 
miljökvalitetsnormen.  

Tillgänglighetsaspekten har varit en del i diskussionen, främst gällande 
minskandet av antalet parkeringsplatser i staden. Av andra skäl finns 
parkeringsåtgärder för stadskärnan inte med i beslutsversionen.  

Samhällsbyggnad har tagit emot de viktiga synpunkterna om framkomlighet 
och vidarebefordrat dem vidare till projekteringschef som kommer att bjuda 
in regionen till dialog innan vidare arbete görs. 

Arbets och miljömedicin, Region Västerbotten 

Hälsoaspekter 

I tabellen skulle även dagens överskridanden i Östersund anges i förhållande 
till AQG.(Air Quality guidlines från WHO) Detta skulle ge en bild av 
relationen till eventuellt kommande skärpningar av nuvarande 
miljökvalitetsnormer, och eventuellt ytterligare stärka incitamenten för 
åtgärder. 
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Bortvalda åtgärder 

Diskussionerna kring valet av åtgärder framgår inte, och kanske inte ska det, 
men det vore intressant att veta vilka förslag som valdes bort och varför. Det 
nämns på sid 17 att det finns åtgärder som valts bort för att de inte gick att 
genomföra politiskt. 

Trafikåtgärder och Dubbdäck och Sandning 

Det finns inget förslag som direkt handlar om att begränsa trafik eller tex 
dubbdäcksanvändning, vilket i princip är det som behövs enligt andra 
stycket sid 17. Gångfarsområde och parkeringsinventering kan indirekt 
påverka, men det bör finnas ett mer tydligt alternativ. 

Kvantifiering effekter 

Åtgärder av de 15 åtgärdsförslagen är det endast ett som antas ha en hög 
effekt för att minska PM10-halten, medan 6 bedöms ha en låg effekt. Vidare 
finns ingen tydlig definition av vad som menas med vare sig hög eller låg 
effekt. Åtgärdernas klassificering bör relateras till något för att möjliggöra 
en bedömning av relevans.  

Flera scenarios bör beskrivas, då det ur rapporten framkommer att de som 
antagits och ingått i modelleringarna inte räcker fört att MKN skall 
uppfyllas 

Beräkningsförtydligande 

Det framgick inte hur många dagar som 90-percentilen överskrids efter 
åtgärderna genomförts enligt modellering. Eller är antagandet att det är 
samma antal överskridanden som tidigare, men att 90-percentilen sänks. 
Dvs ni räknar fortfarande med lika många dygn över 50 µg/m3 som tidigare, 
men att medelvärdet av de dygnen sjunker med i genomsnitt 15 µg/m3. 
Sänkningen är positiv och viktig för befolkningen, men frågan är om ni 
klarar miljökvalitetsnormen för antal dygn. 

Samhällsbyggnads svar 

Överskridanden i förhållande till AQG har lagts till.  

Bortvalda åtgärder har lagts till i kapitel 2.6, och beräkningstillägg har gjorts 
i kapitel 3.8 för att beskriva påverkan från dubbdäck respektive sandning. 

I kapitel 3.5 har åtgärden Regelverk för arbetsplatsparkering i 
kommunorganisationen införts vilken kommer att kunna minska biltrafiken i 
staden något.   

Ett nytt försök att hitta lämpliga åtgärder har gjorts efter samrådstiden men 
kommunen har inte lyckats enas om några större trafikåtgärder utöver 2.5 
ovan eller andra åtgärder som räcker till för att uppnå miljökvalitetsnormen.  
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Halterna beskrivs nu istället som procentuella haltminskningar vilket 
möjliggör jämförelser. I och med de osäkerheter som finns i bedömningarna 
så har en del åtgärdseffekter beskrivits som ett spann från lågt till högt. 
Scenarioberäkning för både lågt och högt utfall av effekterna finns beskrivet 
i kapitel 4.2. 

I slutversionen har denna modellering plockats bort, eftersom den bara 
beskriver effekten av en del av åtgärderna. Istället har ett scenario med 
samtliga åtgärder beräknats, där antalet dygn med överskridanden även 
beskrivs i tabellform.  

Länsstyrelsen i Jämtlands län 

Miljökvalitetsmålet frisk luft 

Även om syftet med åtgärdsprogrammet är att klara miljökvalitetsnormerna 
så ser Länsstyrelsen det som mycket positivt om kommunen på lång sikt 
strävar efter att få ned partikelhalterna så att även miljökvalitetsmålet för 
frisk luft klaras.  

Kvantifiering effekter 

Frågan om de är tillräckliga för att minska partikelhalterna så att 
miljökvalitetsnormen klaras har lyfts av kommunen. Någon kvantitativ 
uppskattning eller beräkningar av åtgärdernas förväntade haltminskning på 
kort respektive lång sikt har inte gjorts innan samrådet. Effekten av 
åtgärdsprogrammet, om det kommer att uppfylla sitt syfte, är därför svår att 
bedöma. Viktigt att åtgärdsprogrammet kompletteras med sådan 
kvantifiering för att kunna bedöma åtgärdsbehovet.  
 
Ambitionsnivån i programmet bör också vara sådan att de tar höjd för de 
osäkerheter som råder kring framtida halter och åtgärdernas effekter. En viss 
säkerhetsmarginal behöver därför finnas mellan förväntad halt efter 
genomförda åtgärder och normens nivå 

Trafikåtgärder 

Minskad biltrafik har en tydlig och direkt koppling till partikelhalterna och 
en mer kvantifierad uppskattning eller beräkning av åtgärdernas effekt på 
partikelhalterna kommer att kunna visa om mer kraftfulla åtgärder än de 
föreslagna behövs. Det är också viktigt att försöka minska nybildningen av 
partiklar och inom denna kategori åtgärder finns endast en åtgärd med. Fler 
åtgärder inom denna kategori efterfrågas därför. 

Sandning 

Särskilt i skenet av ett förändrat klimat med mildare vintrar som ökar 
behovet av halkbekämpning vintertid, något som kan ge en ökad 
användning av sand på vägarna och en negativ effekt på mängden partiklar. 
En beskrivning av hur vinterväghållningen sker idag och vilka möjligheter 
det finns att förändra denna för att minimera användningen av sand och 
genereringen av fina partiklar efterfrågas därför. Då partikelhalterna 
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överskrider normens nivåer för dygn bör även åtgärdernas effekter bedömas 
och redovisas på dygnsbasis. Mätningarna visar på att problematiken med 
höga partikelhalter är högst under våren och till viss del under hösten. Ett 
varmare klimat till följd av klimatförändringarna leder till mildare vintrar 
vilket gör att det kan bli allt vanligare med bara och torra vägar även 
vintertid, med ökad risk för uppvirvling och exponering av partiklar. Det bör 
därför uppmärksammas att perioder med höga dygnsmedelvärden således 
kan komma att öka också vintertid.  

Uppföljning 

Modellberäkningar utgör ett bra verktyg för att kunna utvärdera vilken grad 
valet av åtgärder och styrmedel kan påverka halterna på kritiska platser och 
när effekten kan erhållas så att berörda normer kan följas. Det är därför 
viktigt att modellberäkningarna fortsätter integrerat med fortsatta mätningar 
och genomförande av åtgärder. Nedan följer lite mer detaljerade synpunkter 
på vissa kapitel i åtgärdsprogrammet.  

Redaktionella synpunkter 

Bra om det inkluderas en beskrivning av hur arbetet med att ta fram 
åtgärdsprogrammet har organiserats och vilka delar av kommunen som 
ingått i projektgruppen. Detta för att få en tydligare bild över mellan arbetet 
med framtagandet av åtgärdsförslagen och de som är ansvariga för 
genomförandet av åtgärderna.  

2.3 Nuläget i Östersund. Utveckla gärna detta avsnitt ytterligare med mer 
specifik information kring det som spelar roll för partikelföroreningarna. 
Detta inkluderar till exempel hur stor andelen tung trafik är på de olika 
aktuella gatorna. En beskrivning av utsläppskällorna till 
partikelföroreningarna, källfördelningen enligt spridningsmodelleringen, 
skulle också med fördel kunna inkluderas här för att ge en bra bakgrund till 
föreslagna åtgärder. Även när under året överskridanden av halterna 
inträffar ger viktig information. 

Bortvalda åtgärder 

Det skulle vara värdefullt om även de åtgärder och styrmedel som valts bort 
redovisas, samt anledningen till detta.  

Hälsoaspekter 

Kap 4. Modellering av föroreningshalter 4.6 Exponering av befolkning Det 
bör inkluderas att antalet människor som utsätts för partikelföroreningarna 
är betydligt större än antalet folkbokförda på platsen. Även de som arbetar i 
centrala delarna av staden och besökare exponeras för de höga 
partikelhalterna. 

Kostnader 

Hur är åtgärderna tänkta att finansieras? Bra att komplettera med var 
kostnaderna uppstår och hur finansieringen är avsedd att lösas. Bra förslag 
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att ta fram en långsiktig plan och se över möjligheterna till medfinansiering 
och synergieffekter. Att också relatera kostnaden för åtgärderna till de nyttor 
som åtgärderna ger skapar en bra bild och ökad förståelse för 
finansieringsbehovet. 

 

Uppföljning 

Uppföljning av genomförandet av åtgärderna och deras effekt på 
luftkvaliteten är en väsentlig del av programmet. Det är viktigt att denna del 
konkretiseras och tillräckliga resurser avsätts för detta uppföljningsarbete. 
En väl utformad uppföljning ger kommunen förutsättningar att så tidigt som 
möjligt få signaler på om de åtgärder som vidtas är tillräckliga eller inte och 
har den effekt på luftföroreningshalterna som förväntats enligt det beslutade 
programmet. Både fortsatta mätningar och modellberäkningar är viktiga 
delar i denna uppföljning. Mätningar ska genomföras så länge halterna 
kräver det och för partiklar (PM10) finns särskilda krav om att mätningarna 
inte får avslutas om miljökvalitetsnormen har överskridits under något av de 
senaste tre åren. Modellberäkningar behöver genomföras för att kunna 
uppskatta effekten av genomförda åtgärder samt följa upp effekten på andra 
relevanta gator i staden där mätningar inte sker. Kontroll och uppföljning 
ger också underlag för att bedöma om det kan finnas behov av att ompröva 
åtgärdsprogrammet tidigare än vart sjätte år. 

Samhällsbyggnads svar 

Samhällsbyggnad är enig i att målet för luftkvalitetsarbetet är att klara 
miljökvalitetsmålet. Vi siktar först på att klara MKN och efter det kan vi 
skärpa ambitionsnivån.  

Halterna beskrivs nu istället som procentuella haltminskningar vilket 
möjliggör jämförelser. I och med de osäkerheter som finns i bedömningarna 
så har en del åtgärdseffekter beskrivits som ett spann från lågt till högt. I och 
med att vi inte kunnat presentera åtgärder som har chans att nå MKN i den 
bästa av världar så är säkerhetsmarginal för osäkerheter inte aktuellt.  

Regelverk för arbetsplatsparkering i kommunorganisationen har lagts till i 
kapitel 2.3.4, utöver det har vi inte lyckats med att nå samsyn över åtgärder.  

Utöver att trafikminskningar reducerar uppkomsten av partiklar, har även en 
åtgärd om bättre vintersand och arbete för att minska mängden vintersand på 
vägbanorna lagts till i programmet under kapitel 2.3.1. 

Redan idag sker utvärdering och beslut om åtgärder kring halkbekämpning 
och dammbekämpning på dygnsbasis med hänsyn till väder och 
temperaturer. Detta ansvar hos driftsenheten har dock förtydligats i 
åtgärdsprogrammet och kostnaden för detta har skruvats upp för att se till så 
att det finns resurser för att arbeta med frågan. Påverkan från 
klimatförändringar har förtydligats i åtgärdsprogrammet.  
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Efter samrådet gjordes fler modellberäkningar för att få större kunskap om 
hur överskridandena breder ut sig geografiskt över staden. Framöver 
kommer fokus främst att ligga på trafikmätningar och analyser för att 
tillsammans med mätningarna utvärdera åtgärdernas effekter på trafiken.  

Arbetsgruppens organisation har lagts till i kapitel 1.  

Mer information om gatorna med överskridanden har lagts till i kapitel 3.4. 
Övrig info finns under modelleringskapitlet.  

Bortvalda åtgärder har lagts till i kapitel 2.6 

Viktig poäng och har förtydligats i nuvarande kapitel 3.6. 

Kostnader och organisation har förklarats närmre i kapitel 5.1. 

Förtydliganden kring uppföljning och resurser avsatta för detta har skrivits 
till i kapitel 6. 

Naturvårdsverket 

Modellering 

En kartläggning har utförts, som visar att problemet med överskridandet 
sträcker sig över flertalet gator i Östersund och inte bara Rådhusgatan där 
mätutrustningen är placerad. Överskridandet av miljökvalitetsnormen för 
partiklar var mer omfattande än förväntat, vilket innebar att den modellering 
som utfördes inte redovisade hela omfattningen av överskridandet, som sträckte 
sig utanför beräkningsområdet. Naturvårdsverket rekommenderar att den 
modellering som utförts i åtgärdsprogrammet uppdateras, för att kunna få hela 
överskridandets omfattning kartlagt. 

Högre ambitionsnivå åtgärder 

För åtgärdsprogrammets huvudsyfte, att sänka halterna under 
miljökvalitetsnormen så fort som möjligt, är det däremot viktigt att ha fokus på 
kraftfullare åtgärder som ger effekt på kort sikt. I samrådsversionen ingår 
endast en beräkning av effekten från följande åtgärder: dammbindning, 
våtsopning, tidigare upptag av vintersand samt asfaltsbyte. Dessa åtgärder är 
dock de mest konkreta i åtgärdsprogrammet och de som skulle ge störst enskild 
effekt av de föreslagna åtgärderna. Men med samtliga dessa åtgärder beräknas 
halterna fortfarande överstiga miljökvalitetsnormen enligt analysen i 
åtgärdsprogrammet, eftersom halterna är så höga i Östersund. Vår bedömning 
är att även med effekten från övriga föreslagna åtgärder kommer 
miljökvalitetsnormen inte klaras på kort sikt då de övriga åtgärderna har mindre 
effekt. Därför behöver mer kraftfulla åtgärder inkluderas i åtgärdsprogrammet 
för att säkerställa att miljökvalitetsnormen kan klaras så fort som möjligt. 
 
Hälsoaspekter 

Baserat på den modellering som utförts beräknas 210 boende vara exponerade 
för halter över miljökvalitetsnormen. Personer som vistas i området utsätts 
också för de höga halterna. Med beaktande av luftföroreningars hälsoeffekter är 
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det av vikt att halterna sänks under miljökvalitetsnormen så fort som möjligt. 
Luftföroreningars påverkan på människors hälsa berör alla människor, men 
barn, äldre och kroniskt sjuka är särskilt känsliga. Hälsoeffekterna har ingen 
tröskelnivå, utan även vid nivåer under fastställda miljökvalitetsnormer finns 
hälsorisker. 

Uppföljning 

Flera av åtgärderna har ett långsiktigt fokus, på att öka andelen cyklister och 
fotgängare och minska biltrafiken. Detta genom till exempel utveckling av 
cykelnätet, bygga fler cykelparkeringar, pendlarparkeringar samt en 
handlingsplan för mobility management. Detta är åtgärder som har god 
potential att göra skillnad för luftkvaliteten på längre sikt. Det är dock viktigt 
att det går att följa upp om åtgärderna fått effekt, om till exempel andelen 
cyklister ökar. 

Sandning 

I åtgärdsprogrammet beskrivs också att en ny typ av sand har upphandlats som 
kan göra det svårare att klara miljökvalitetsnormen. Om detta bedöms ha 
märkbar effekt på halterna kan det vara nödvändigt att se över det. 

Kvantifiering effekter 

I den färdigställda versionen av åtgärdsprogrammet behöver det redovisas på 
vilket sätt åtgärderna kommer leda till att miljökvalitetsnormen förväntas nås 
och till vilket år överskridandet beräknas upphöra. 

Samhällsbyggnads kommentarer 

Modelleringen har körts igen över ett större område för att bättre kartlägga 
överskridandena, se kapitel 3.4 

Regelverk för arbetsplatsparkering i kommunorganisationen har lagts till i 
kapitel 2.3.4, utöver det har vi inte lyckats med att nå samsyn över åtgärder 
som räcker till för att uppnå miljökvalitetsnormen.  

Viktig poäng och har förtydligats i nuvarande kapitel 3.6. 

Uppföljning i form av trafikmätning och analys (inklusive cykel) finns nu med 
under uppföljning och kostnader för programmet.  

Det stämmer att ny sand upphandlats, den började användas vid årsskiftet 
21/22, då redan två år av kraftiga överskridanden konstaterats. Sanden är dock 
av en finkornig kvalitet som dammar mer än många alternativ. I Östersund 
sprids flera tusen ton sand varje vinter och det är därför av vikt att köpa in sand 
som dammar minimalt. Åtgärd om att ersätta nuvarande sand med grövre sand 
har lagts till i kapitel 2.3.2 

De föreslagna åtgärderna kommer inte att leda till att miljökvalitetsnormen 
förväntas nås. Se förtydliganden om effekter och uppfyllande av MKN under 
kapitel 4.  
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Trafikverket 

Trafiksäkerhet 

Del av berörda sträckor (Rådhusgatan och Stuguvägen) är utpekad som 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § Miljöbalken. Vägen utgör 
en anslutning från E14/E45 till en utpekad flygplats av riksintresse. Väg 605 
är även utpekad som en omledning för E14 från Optand till Trafikplats N 
Lugnvik och därför är det fortsatt viktigt att både person- och 
godstransporter kan passera på sträckan.  

Trafikverket värnar om att vägens funktion finns kvar och att det inte blir 
allt för stora kapacitetsproblem då den är ett utpekat riksintresse och 
omledningsväg. Gällande föreslagen åtgärden Ändrad skyltning på E14 så 
är det viktigt att ha en tidig dialog med Trafikverket om detta och se om det 
är möjligt att genomföra föreslagen vägvisning. E45/E 14 är utpekad som 
riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § Miljöbalken och ingår 
även i det europeiska transportnätet (TEN-T). Det är viktigt att redovisa hur 
riksintressen för kommunikation påverkas av föreslagen åtgärd och redogöra 
för konsekvenserna av ändrade trafikflöden. 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Åtgärd ”ändrad skyltning på E14” har strukits ur förslaget till 
åtgärdsprogram med anledning av komplexiteten i Rådhusgatans roll som 
omledningsväg, samt att effekten av åtgärden är svårutredd och högst 
sannolikt har en begränsad påverkan på partikelhalterna. 

 

Kommunala förvaltningar och bolag 
Teknisk förvaltning 

I programmet anges att ytterligare mer kraftfulla åtgärder kan tillkomma 
efter samrådet. Om ytterligare åtgärder tillkommer bör teknisk förvaltning få 
lämna synpunkter även på dessa.  

Kostnader 

Teknisk förvaltning är angivna som ansvariga för ett antal av de föreslagna 
åtgärderna. Förvaltningen ser positivt på åtgärder som kan förbättra 
luftkvalitén, men kan konstatera att åtgärderna som föreslås är 
kostnadsdrivande och måste följas av både personella och ekonomiska 
resurser. Resurser krävs dels vid investeringsskedet, men även driften är en 
tung ekonomisk post med både sommar- och vinteråtgärder (exempelvis 
drift av tillkommande ytor, utsättning av parkmöbler och planteringar). Att 
det finns förutsättningar för detta, är nödvändigt för att förvaltningen ska 
kunna förverkliga åtgärdsprogrammets kortoch långsiktiga intentioner. 

Trafiksäkerhet 
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Teknisk förvaltning är positiva till förslagen om ändrad skyltning men vill 
skicka med följande kommentar: Vid ändrad skyltning till sjukhuset på E14 
södergående påverkar det avstängning av Litsvägen vid eventuella 
evenemang kring Arenabyn, eftersom Litsvägen används som 
utryckningsväg. 

Utförande 

Teknisk förvaltning stödjer att programmet lyfter att åtgärderna kommer 
kräva finansiering. På vilket sätt programmet är menat att integreras med 
budgetprocessen för hela kommunen och förvaltningen, skulle kunna 
presenteras utförligare här. Här nämns en politisk ledningsgrupp som 
godkänt de föreslagna åtgärderna. Vilken denna politiska ledningsgrupp är 
skulle här kunna presenteras, samt vad innebörden är av att denna grupp har 
godkänt förslagen.  

Teknisk förvaltning är positiva till förslaget men åtgärden att anlägga nya 
infartsparkeringar kommer troligen kräva ändring av detaljplaner, vilket har 
stor påverkan på tidsplanen. En annan utmaning är att hitta kommunal mark 
som är attraktiv för ändamålet. 

Parkförvaltningen anser att det låter som ett väldigt intressant projekt men 
vill lyfta följande utmaningar kopplade till punkt 3.3.14. "Gröna barriärer 
mot partikelexponering" i rapporten: Åtgärden: parkförvaltningen har inte 
resurser som krävs för att driva denna fråga utan anser att den ska drivas av 
kompetens från Mittuniversitetet. Parkförvaltningen är villiga att 
medverkande (i någon form av referensgrupp) men inte vara den som driver 
åtgärden. Kostnad: parkförvaltningens och parkdriftens budget är redan 
ansträngd och rymmer inte fler kostnader. Förväntningar som att hantera 
utökade kostnader inom budgeterad ram fungerar inte. Den enda hållbara 
lösningen är att nya medel behöver skjutas till från politiken. Tidsplan: 
parkförvaltningen ser en utmaning i att tillhandahålla en resurs till åtgärden 
redan under våren 2023. 

Buller 

Teknisk förvaltning stödjer förslaget med hårdare beläggning som ett steg i 
minskningen av partiklar. Att ta med i beräkningen är dock att hårdare 
beläggning i regel påverkar bullernivån, vilket även det är en viktig aspekt 
inte minst för invånarnas hälsa och välbefinnande. 

Mätning 

Teknisk förvaltning är medvetna om de ekonomiska och logistiska problem 
som finns i att använda mätstationer på alla av åtgärdsprogrammet berörda 
vägsnitt. Den uträkning som visar på de överstigna normerna ger dock 
stundtals värden, som för sin tillförlitlighet kan gynnas av ytterligare 
faktiska mätningar. Exempelvis vore en mer utförlig utredning på Frösöbron 
nyttig för framtida åtgärder. 



17 

 

Teknisk förvaltning tillstyrker åtgärdsprogrammet med ovanstående 
kommentarer. 

Samhällsbyggnads kommentar:  

Noterat. Ändringar har skett i samråd med inblandade tjänstepersoner och 
enhetschefer på teknisk förvaltning.  

Genomgång av kostnader har gjorts en gång till med driftschef och i flera 
fall skrivits upp.  

Åtgärd ”ändrad skyltning på E14” har strukits ur förslaget till 
åtgärdsprogram med anledning av komplexiteten i Rådhusgatans roll som 
omledningsväg, samt att effekten av åtgärden är svårutredd och högst 
sannolikt har en begränsad påverkan på partikelhalterna. 

Integrering med budgetprocessen har lagts till under kapitel 5.1. 
Ledningsgruppens roll har varit att hålla politiken underrättad om 
projektgruppens arbete och bidra med input från politiken innan 
beslutsdatum för att säkerställa att det åtgärdsprogram som presenteras för 
beslut kan fastställas.  

Beslutet om infarts- och pendlarparkeringar har skjutits på framtiden. 

Gröna barriärer mot partikelexponering har flyttats till kapitlet om 
långsiktigt strategiskt arbete, då det är ett mer kunskapstungt arbete som har 
stora synergieffekter i samhället men inte bidrar till att sänka 
psartikelhalterna betydligt inom det korta tidsspann som behövs.  

Samhällsbyggnad är medvetna om risken med ökat buller men har i dialog 
med utförare konstaterat att vid de låga hastigheter som gäller på de aktuella 
vägavsnitten är risken för högre bullernivåer mycket liten.  

Samhällsbyggnad har diskuterat frågan om fler mätpunkter med expertstöd 
på bland annat Referenslaboratorium för luft, och kommit fram till att nyttan 
av ytterligare en mätstation i gaturum inte är stor nog för att försvara 
kostnaden. Resurser bör istället läggas på trafikmätningar för att kunna 
utvärdera effekt av åtgärderna. I ett separat projekt planerar kommunen en 
mätkampanj riktad mot skolbarns miljöer för att bättre kartlägga barns 
exponering för partiklar i Östersund.  

Kommunledningsförvaltningen 

Högre ambitionsnivå åtgärder 

Enligt rapporten är det mest effektivt att införa trängselskatter, begränsa 
parkeringar och arbetsplatsparkeringar, zoner med begränsad trafik i 
centrum samt mobilitetstjänster för invånarna.  

Trängselskatter är en oprövad åtgärd i Östersund men förekommer i flera 
andra städer och har bevisad effekt på mängden trafik. Inkomsten av 
trängselskatten (piskan) kan då användas för att genomföra de investerar och 
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drift som behövs för attraktiv infrastruktur för gång, cykel och 
kollektivtrafik (moroten). Kommunen bör, efter eventuellt politiskt beslut, 
utreda om ett sådant upplägg är möjligt och i så fall hur det kan utformas.  

Samhällsbyggnads kommentar: 

Samhällsbyggnad har tittat på det juridiska utrymmet att införa 
trängselskatter och kommit fram till att det inte är möjligt med nuvarande 
lagstiftning. Samhällsbyggnad är vidare enig med 
kommunledningsförvaltningen bedömning i att åtgärder för förändrade 
resvanor har stor positiv inverkan på samhället i stort samt för luftkvaliteten 
i staden. Regelverk för arbetsplatsparkering i kommunorganisationen har 
lagts till i kapitel 2.3.4, utöver det har samsyn inte kunnat nås gällande 
åtgärder som räcker till för att uppnå miljökvalitetsnormen.  

Politiska partier 
Liberalerna 

Utvärdering åtgärder och tillgänglighet 

Vissa förslag är av mer genomgripande art och har stor påverkan på 
tillgänglighet och parkeringsmöjligheter. Dessa förslag saknar helt 
konsekvensanalys såväl för handel och utveckling av stadskärnan som för 
enskilda individer. Östersund ska vara en stad för alla varför man måste 
beakta att alla inte kan cykla eller gå långt. 

Mätning 

Åtgärdsprogrammet nämner inte konsultens rekommendation om utökade 
mätningar i centrala Östersund utan utgår helt från modelleringen. Innan 
mer genomgripande åtgärder föreslås och eventuellt införs efterlyses 
faktiska mätningar av luftkvaliteten på fler ställen i staden. Modellering är, 
hur noga den än görs, ingen faktisk beskrivning av verkligheten. Även i 
konsultrapporten rekommenderas under rubriken ”Förslag på vidare arbete” 
att utökade mätningar görs. 

 

Kollektivtrafik 

Liberalerna anser att åtgärder i form av ”morötter” bör dominera. En sådan 
åtgärd är förbättrad kollektivtrafik. 

Samhällsbyggnads kommentar 

Det hade naturligtvis varit önskvärt att bifoga en mer fullständig 
konsekvensbeskrivning av de föreslagna åtgärderna i programmet. Inom den 
snava tidsram som åtgärdsprogrammet enligt lag måste tas fram så har det 
dock inte funnits tid till att ha med i denna del.  
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Konsekvensanalys så som den ryms inom projektets strama tidsram har 
gjorts och avvägningar har gjorts mellan påverkan på parkeringsmöjligheter 
och på medborgarnas hälsa om inget görs angående luftkvaliteten.  

Frågan om ytterligare mätningar har diskuterats i projektgruppen och med 
det expertstöd på Referenslaboratorium för luft som vi har tillgång till och 
det har resulterat i att vi inte projekterar för ytterligare mätningar av följande 
anledningar: 

- Modelleringen anses vara ett tillräckligt underlag att fatta beslut 
utifrån, även utan kompletterande mätningar.  

- Fler mätningar är alltid att föredra men är inte alltid mest 
kostnadseffektivt.  

- Även om vi skulle mäta så dröjer det flera år innan vi kan dra några 
egentliga slutsatser av resultatet, i och med variationerna i halter 
beroende på bland annat klimat.  

- Det är ett skarpt lagkrav från Naturvårdsverket och EU-
kommissionen att åtgärdsprogrammet ska beslutas och skickas in 
under 2022, så det finns tyvärr inte tid för varken ytterligare 
mätningar eller konsekvensanalyser.  

- Oavsett resultat från ytterligare mätningar eller av modellen så är vi 
100 % säkra på att vid mätstationen på Rådhusgatan så överskrids 
dygnsmedelvärde för MKN för PM10, och det räcker för att vi ska 
vara tvungna att ta fram och besluta om detta åtgärdsprogram.  

Svar: Genom de erfarenheter vi tagit del av från andra kommuner samt 
forskning på hållbara transporter och hållbara stadskärnor så framgår det 
tydligt att för att få till en reell överflyttning från bil till mer hållbara 
transportslag så behövs både morot och piska i lika grad. Önskad effekt fås 
helt enkelt inte med endast morot.  
 
En stor förändring i form av nytt linjenät för den stadsnära kollektivtrafiken 
är projekterad med planerad byggstart under 2023.  

Centerpartiet 

Driftåtgärder 

Åtgärder som fokuserar på att drift och underhåll av gatorna ska ske på ett 
sätt som minimerar damning och spridning av partiklar (exempelvis 
dammbindning och våtsopning) som hanterar partiklarna är nödvändigt. 
Välja rätt typ av sand. 

Trafikåtgärder och Kollektivtrafik 

För att långsiktigt minska uppkomsten behöver vi minska på antalet bilar 
och där är fokus för de som har kort väg till sina arbetsplatser, dvs ca 50% 
av antalet fordon i Östersund. Åtgärder som på olika sätt minskar trafiken i 
staden och underlättar för medborgarna att välja andra transportmedel än 
bilen. Olika åtgärder, inspiration som redan idag kan få personer att välja 
andra färdsätt än bilen, mobilitymanagement. En förbättrad kollektivtrafik, 
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Östersundslänken, ökad turtäthet, förkortade restidskvoter, förbättra 
övergångar mellan läns och lokaltrafik, fortsätta förbättra cykelvägnätet, fler 
cykelgarage och det i hela kommunen. Cykelgarage eller ordentliga 
cykelparkeringar vid busslinjer i Lit, Häggenås, Brunflo, Tandsbyn, Fåker 
samt samdistribution av varor 

Högre ambitionsnivå åtgärder 

För att komma tillrätta med partikelhalterna och undvika sanktioner kommer 
kanske inte ovanstående åtgärder räcka. Det krävs skarpare åtgärder. Det 
finns olika alternativ som idag är otänkbara men som kanske måste 
genomföras. Den första är att frivilligt verkligen minska bilåkandet till och 
från jobbet, för de personer som bor inom en 5 km radie. Fungerar inte det 
är olika tillfälliga begränsningar i trafikflödet samt att kanske till och med 
prova saltning i stället för sandning på vissa gator om det går ur miljöhänsyn 
till vattnet. 

Samhällsbyggnads kommentar:  

Drift och underhåll är viktiga åtgärder i programmet, och förtydliganden har 
gjorts kring vikten av kontinuerlig uppföljning och utvärdering under 
säsongen för att på bästa sätt optimera drift och vägunderhåll. Åtgärd om att 
ersätta nuvarande sand med bättre kvalitet har lagts till i programmet.  

Det nya regelverket för arbetsplatsparkeringar är riktat specifikt mot 
anställda inom kommunorganisationen som har kortare arbetspendling 
kapitel 2.4.5. 

Se svar till kommunledningsförvaltningen om höjd ambitionsnivå för 
åtgärder. Test av saltning istället för sandning vid gynnsamma temperaturer 
ska utföras av driftansvariga på teknisk förvaltning.  

Vänsterpartiet 

Trafikåtgärder 

Minskad fordonstrafik är inte en hållbar lösning på kort sikt En 
utgångspunkt i rapporten är att det viktigaste är att få ned antalet bilar i 
staden. Drift och underhåll av vägarna anses vara akuta åtgärder som inte 
kommer åt problemet. Vänsterpartiet instämmer inte helt i detta. Minskat 
bilåkande är viktigt för att nå målet för färdmedelsfördelningen och våra 
andra miljömål, inte minst på längre sikt. Men trots lika mycket trafik är 
partikelhalterna avsevärt mycket lägre under hösten än under 
toppmånaderna på våren. Det är därmed inte trafiken i sig utan specifika 
väg-, trafik- och väderförhållanden som gör att partikelhalterna blir extremt 
höga under vissa perioder. 

Utökning av gångfartsområde på Storgatan. Det är tveksamt om utbyggnad 
av gångfartsområdet bör ses som en åtgärd för lägre partikelhalter. Storgatan 
används i huvudsak för transporter till verksamheter på Storgatan och 
anslutande gränder. Om biltrafiken parkerar på Storgatan i dessa kvarter 
eller kör förbi dem och parkerar en bit bort gör sannolikt liten skillnad för 
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partikelhalterna. Hastigheterna är redan i dag generellt låga på gatan och 
beläggningen består till stor del av sten, vilket torde vara av större betydelse 
för partikelbildningen. Avlövning av parkeringsplatser från centrala staden 
minskar knappast bilåkandet men däremot styr det bort bilar och besökare 
från centrum mot externa handelsplatser, till liten övergripande miljönytta 
men med betydande förlust av liv och rörelse i stadskärnan som effekt.  

Regelverksförändringar för arbetsplatsparkering Utöver den kommunala 
organisationen bör även andra arbetsgivare, offentliga och privata, 
informeras om möjligheterna med att uppmuntra anställda till bättre 
färdmedelsval. Det påpekas redan i texten, men åtgärden hör bara indirekt 
ihop med åtgärder specifikt mot höga partikelhalter.  

Driftåtgärder 

Lågdammande grussorter, tidigare och mer frekvent grusupptagning, 
hastighetsdämpande åtgärder, att sprida dammbindande vätska på utsatta 
sträckor eller att salta vägarna istället för att grusa är åtgärder som bör 
kunna testas i det korta perspektivet, för att se om och i så fall hur mycket 
dessa åtgärder kan bidra med. 

Överlag tycks perspektivet ”drift” ha tonats ned till förmån för perspektivet 
”investering”. Båda är viktiga men effekten av en bättre skötsel av gång- 
och cykeltrafikanternas trafikmiljö är sannolikt större och med mer direkt 
effekt än av enskilda, dyra, investeringar i gång- och cykelinfrastrukturen. 
Överlag behöver avvägningar göras av för- och nackdelar med åtgärderna i 
åtgärdsprogrammet, så att de negativa konsekvenserna av enskilda åtgärder 
inte stjälper andra kommunala ambitioner. 

Påbörjade åtgärder, inklusive utfall. Det framgår att de påbörjade åtgärderna 
verkar ha haft effekt, men också oönskade bieffekter. Här bör samtliga 
berörda delar av kommunorganisationen inför kommande säsonger vara 
delaktiga och beslut tas i god ordning, så att den osäkerhet och 
ryktesspridning som uppstod våren 2022 kan undvikas. Utredningen av 
påstådd halka bör följas av ytterligare åtgärder, exempelvis försök med 
annan halt av kalciumklorid eller lösning med andra dammbindande ämnen. 
 
Riktlinje för drift av gator och vägar Sannolikt är driften, skötseln, av 
gatorna det mest effektiva verktyget både på kort och längre sikt för 
minskad dammbildning. Kostnadssatta ambitionshöjningar specifikt 
syftande till att minska vägdamm behöver därför lyftas fram för beslut redan 
till våren 2023. 
 
Grus och sand med sämre hållfasthet  
För läsaren av förslaget till åtgärdsprogram är det otydligt vad som menas 
med denna del. Vänsterpartiet förutsätter att även typ av grus och sand ses 
över ur ett damningsperspektiv och att sådana sorter väljs som dammar 
mindre. Om det är en ekonomisk fråga att hitta grus av bättre kvalitet (eller 
med i övrigt bättre egenskaper) behöver det lyftas fram som ett behov redan 
inför 2023 års budget. 
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Cykel 

Utbyggnad och upprustning av cykelvägnätet Redan ny beläggning och viss 
justering av kantstenar/korsningar med bilvägar skulle ge ökad 
framkomlighet för cyklister längs Krondikesvägen, till en betydligt lägre 
kostnad än budgeterade 40 mkr för omgestaltning. Så stora investeringar 
kommer knappast att vara möjliga under överskådlig framtid, ens med 
bidrag från Stadsmiljöavtalet. Billigare alternativ bör därför väljas i första 
hand. Gång- och cykelvägnät finns, men anses av många medborgare vara 
opålitligt i synnerhet under våren, när kvarliggande snö och smältvatten 
skapar halka och framkomlighetsproblem. Sådana problem kan inte byggas 
bort med ny gatugestaltning utan förutsätter vinterväghållning med högre 
ambitioner. Med en framkomlighetsgaranti för gång- och cykelvägarna 
skulle fler kunna göra sig av med exempelvis hushållets andra bil och bli 
åretruntcyklister. 

Fler och säkrare cykelparkeringar Det är bra att en utredning pågår som, 
utöver att se över möjligheterna att inrätta ett eller flera cykelgarage, också 
tar fram förslag till kvalitetskriterier med mera. De parkeringar med mindre 
tak som har byggts exempelvis vid Gustav III:s torg och Strandgatan ger ett 
dåligt väderskydd och cyklar som ställs där är utsatta för stölder. Det är 
viktigt att också cykelhagar och andra liknande åtgärder utvärderas innan de 
byggs ut i större omfattning. Perspektivet vinterväghållning behöver finnas 
med när cykelparkeringar planeras, dels eftersom problemen med 
partikelhalter främst förekommer under vinterhalvåret, dels eftersom 
cykelparkeringarna i dag ofta snöröjs mycket bristfälligt. 

Modellering 

Brister i dataunderlaget för specifika sträckor Datorsimuleringen har sina 
brister. Exempelvis kör mycket få bilar över Stortorget, men sträckan är 
ändå markerad i rosa/orange färg. Det är värt att notera att delar av sträckan 
utgörs av gågata, vilket av underlaget att döma inte verkar vara en tillräcklig 
åtgärd för att minska mängden partiklar.  

Redaktionella synpunkter 

Åtgärderna i sammanfattning 
Det är viktigt att en prioritering görs av åtgärder i ett åtgärdsprogram dels ur 
effektivitetsperspektiv, dels för att göra skillnad på lång- och kortsiktiga 
mål. På sikt är det exempelvis mycket viktigt att öka andelen aktiva 
transporter, men den omställningen förutsätter dyra investeringar och 
omgestaltning av stadsrummet som kommer att ta lång tid att färdigställa. 
Det är också sannolikt att åtgärder som minskar uppvirvling av och 
exponering för partiklar är att föredra även vid kraftigt minskad trafik.  

Asfaltsbeläggning 

Mer slitstark asfalt 
En satsning på asfalt med högre hållfasthet bör göras i närtid, oavsett 
Östersundslänkens status. 
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Kostnader 

Medfinansiering En del av åtgärderna har flera positiva effekter och kan 
behöva göras oavsett om de kommer att ge avgörande effekt på 
luftföroreningarna eller inte, exempelvis förbättring av gång- och 
cykelvägar. Resonemanget om medfinansiering är därför viktigt, att en 
struktur för finansiering och planering av olika åtgärder som fyller flera 
syften behöver säkras.  

Tidsplan och prioriteringsordning för åtgärder För att kunna fördela resurser 
effektivt till insatser behöver en prioriteringsordning tas fram, med de 
åtgärder som bedöms vara mest effektiva och genomförbara med kort 
genomförandetid först. 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Både drift- och trafikåtgärder har stor inverkan på partikelhalterna och båda 
delarna behöver hanteras. Trafikminskningar finns beslutade i flera av 
kommunens dokument och bidrar till mycket positivt för samhället.  

Studier om stadsutveckling visar att begränsning av antalet parkeringar i 
stadskärnan är en av de mest effektiva åtgärderna för att minska 
stadstrafiken. I städer där parkeringar har ersatts av gågator och liknande är 
ofta resultatet att den lokala handeln stärks, inte försvagas.  

Texten är ändrad så att parkering och trafikens påverkan på partikelhalterna 
förtydligas.   

Så som finns beskrivet i åtgärdsprogrammets kapitel 2.2 så har kommunen 
under vår 2022 kört med åtgärder som dammbindningsmedel och ökad 
grusupptagning vilket tycks ha minskat halterna jämfört med tidigare år. I 
och med de mycket höga halter som vi har i Östersund så överskrider 
halterna lagstiftade nivåer trots dessa åtgärder.  

Det finns effektiva åtgärder inom drift och underhåll att ta till, men de är 
inte tillräckliga utan vi måste även minska biltrafiken. Hänsyn ska tas så att 
andra intressen inte blir lidande, men en viss påverkan kommer att behöva 
ske för att vi ska få till förändring. 

Salt istället för grus kan komma att testas under vissa perioder inom ramen 
för åtgärdsprogrammet. Dock så fungerar salt sämre i kallare temperaturer 
och riskerar att ha en negativ påverkan på vattenkvalitet och vattenlevande 
organismer.  

Utvärdering och anpassning har förtydligats i kapitel 2.3.1. 

Se svar till Centerpartiet ovan för ändringar i kapitel ”Optimering drift och 
väghållning” 

Texten om gruskvalitet är förtydligad 
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Samhällsbyggnad delar bilden att underhåll och upprätthållande av gott och 
säkert skick på cykelvägarna är oerhört viktigt. Därför ingår tillskott till drift 
i flera av åtgärderna. Riktlinje med skötselprioriteringar för gång och cykel 
har beslutats på annat håll i kommunen och ingår därför inte här. Kapitlet 
om cykelparkeringar har tagits bort.  

Det finns alltid brister i dataunderlaget. Det är omöjligt att göra en perfekt 
modell av verkligheten, men denna kommer nära och ger oss mer 
information än vad mätningen kan göra. Diskussionskapitlet har 
förtydligats.  

Det finns ingen prioriteringsordning eftersom vi kommer att behöva besluta 
om alla dessa åtgärder för vi behöver använda dem alla samtidigt, det är inte 
en fråga om den ena eller den andra.  

Samhällsbyggnad delar synen att det är en viktig åtgärd, samtidigt är det 
resursineffektivt att anlägga ny vägbana som kanske behöver läggas om året 
efter pga byggnationer. Bättre då att invänta projektering och beslut.   

För att ha en chans att nå MKN behöver allting sättas igång på en gång, 
däremot så anger tidsplanen när de olika åtgärderna kan förväntas vara 
klara. Finns ingen åtgärd som kan prioriteras lägre ned.  

I Östersund har vi mycket höga halter vilket innebär att vi måste arbeta både 
med driftåtgärder och trafikdämpande åtgärder, båda är mycket viktiga och 
samspelar och det går inte att välja bort åtgärder som gör något åt trafiken. 
Hastighetsdämpande åtgärder har diskuterats men vid de låga hastigheter 
som råder inne i staden har ytterligare sänkt hastighet mycket lite effekt.   

Övriga organisationer 
Klimatkommunerna 

Trafikåtgärder, Högre ambitionsnivå åtgärder 

Vi noterar att åtgärdsprogrammet innehåller åtgärder för att förbättra och 
underhålla kommunens cykelinfrastruktur och en satsning på mobility 
management, vilket vi vet att kommunen jobbat framgångsrikt med tidigare 
också. Detta är naturligtvis mycket positivt. Det vi saknar och ser ett behov 
av är åtgärder som kompletterar dessa genom att begränsa biltrafiken. I 
åtgärdsprogrammet hänvisas till en uppmärksammad forskningsartikel som i 
våras lyfte 12 åtgärder som framgångsrikt minskat trafiken i en rad olika 
europeiska städer. Artikeln, som vi också lyft från Klimatkommunernas sida 
tidigare i år, bygger på studier av flera hundra vetenskapliga artiklar och 
författarna betonar att städer som genomfört de trafikminskande åtgärderna 
även ser resultat i form av ökad livskvalitet, folkhälsa och förbättrad hållbar 
mobilitet. En viktig slutsats i studien är att biltrafiken bäst minskas vid en 
kombination av ”morot och piska”.  

Mest effektivt för att minska trafiken var trängselskatter, begränsade 
parkeringar och arbetsplatsparkeringar, zoner med begränsad trafik i 
centrum samt mobilitetstjänster för invånarna. Vi noterar att Östersunds 
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kommun haft flera liknande åtgärder på förslag i arbetet med 
åtgärdsprogrammet, men att dessa blivit bortprioriterade då politiken inte 
nått samsyn. Det är välbelagt att god tillgänglighet och låga priser på 
parkering vid start- och målpunkt, exempelvis arbetsplats, spelar stor roll för 
valet av bil som färdmedel. Är det svårare och dyrare med parkering, blir 
motivationen alltså större att välja andra färdmedel.  

Det är därför angeläget att ta med frågan om parkering i åtgärdsprogrammet, 
som en av åtgärderna i ett paket för att minska trafiken i centrum. 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Se svar till kommunledningsförvaltningen ovan.  

 

Privatpersoner 
S1. KG 

Kollektivtrafik 

Snabbast och enklast är väl att införa gratis busskort för alla innevånare i 
Östersunds kommun på bussarna i stadstrafiken under vinterhalvåret dvs. 
som komplement till cykling under sommar halvåret. 

Samhällsbyggnads kommentar: 

En ny linjedragning med snabbare turer och ett tydligare system är på gång 
och kommer att införas i Östersund, mer om det i kapitel 2.5.1. Sänkta 
busspriser finns med som en föreslagen åtgärd att utreda framöver. 

S2. DN  

Kollektivtrafik 

Jag saknar en åtgärdsplan för att göra lokaltrafiken mer attraktiv och 
konkurrenskraftig mot biltrafik. Idag är det inte ekonomiskt försvarbart att 
som ensam ersätta bil mot buss, om du åker inom staden. Och vid 
samåkning blir det än svårare även på längre sträckor. Som jag ser det 
behöver biljettpriset vara klart lägre för att buss ska bli attraktivt, 
gissningsvis halva priset. För att det ska gå ekonomiskt kan mindre bussar 
vara ett alternativ. Kommunen måste sätta ett maxtak för biljettpris vid 
upphandling av lokaltrafik och vara beredd på att driva den i egen regi. 
 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Se svar till S1 KG ovan. 

S3. HG 

Asfaltsbeläggning 
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Jag har en fundering om asfalten i stan, kan det vara så att kvaliteten på 
asfalten är för dåligt och därigenom släpper farliga partiklar för lätt. 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Luftkvaliteten i Östersund är dålig av flera anledningar och 
vägbeläggningens kvalitet har absolut en inverkan på halterna, därav 
föreslås att asfalten på de mest utsatta vägsträckorna ska ersättas av ett 
material som är mer slitstarkt och därmed frisätts mindre mängd partiklar 
(kapitel 2.3.3). 

S4. TJ 

Sandning 
Varför slutar ni inte o sanda (eller åtminstone gör ALLT ni kan för att 
undvika saltning) och ersätter det med saltning? Det finns ju olika former av 
salter som verkar ända neråt minus 20 grader dvs välj mellan NaCl, KCl 
eller CaCl beroende på temperatur. Jag vet att NaCl är bättre ur 
återfrysningssynpunkt men de andra varianterna kan hitta sitt forum 
beroende på utetemp o å andra sidan är halka inte ett problem när det är 
minus 15-30 grader pga snöns tröghet då. Jag har i många år förundrats över 
hur många som långsiktigt drabbats av stenlunga när kommunens sopbilar 
varit ute o sopat dels därför att blötläggning fungerat sisådär o att det 
dammar rejält när sopbilen tagit upp sanden dvs det icke uppsopade dammet 
skapar rejält med damm i luften tills nog många bilar passerat. Med saltning 
av vägarna vintertid (hela vintern) så minimerar man dessutom behovet av 
sopbilar vilka i dagsläget drivs av fossila bränslen. Mitt tips/förslag är med 
andra ord att ni ska gå över till saltning istället för sandning=ger minskat 
dammande=bättre luftmiljö 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Saltning har länge inte varit ett alternativ på grund av hur känslig effekten är 
av utetemperaturen, det är svårt att salta i kallare grader. Dessutom riskerar 
ökade mängder vägsalt att påverka råvattnet i staden negativt. I och med 
våra stora problem med partikelhalterna har vi ändå valt att se över 
möjligheterna att periodvis testa saltning i Östersund, se kapitel 2.4.1. 
Saltning kommer sannolikt inte helt kunna ersätta sanden, men möjligtvis 
går det att kombinera de två.   

S5. LA 

Flygplatsen 

Det pratas nu hur dålig luft det är i stan nu. Vi kan börja med att flyget har 
ökat in och ut flygningar som går över stan Hur mycket släpper inte planen 
ut vid start och landning Det är inte mer bilar på hela dan som åker i stan 
Lika mycket bilar åker på Hornsgatan på förmiddan. 

Samhällsbyggnads kommentar: 
Frösöns flygplats har ingen inverkan på de lokalt höga halterna av partiklar 
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som uppmätts i stadskärnan. PM10 är tunga slitagepartiklar som inte sprider 
sig så långt.  

S6. US 

Drift 

Följer debatten om vår dåliga luft. Har ett några små men konkreta förslag 
som jag har reagerat på under några år. 1. Bilen som vattnar innan sopning 
ligger ofta så långt före tidsmässigt att vägbanan mer eller mindre hinner 
torka innan sopmaskinen kommer. 2. Sopmaskinen/ -erna är av en modell 
som lämnar en hel del sand kvar och med det själv orsakar sandrök. 
Exempelvis vid gupp, ojämn vägbana och kurvor. Skaffa fler och bättre 
sopmaskiner så sanden snabbare tas upp. 3. Förbjud löv- och sandblåsare i 
centrala staden. Dessa virvlar upp enorma mängder damm. 

Trafikflöden 

4. Försök få ett jämnare flöde på fordon genom staden så minskas utsläppen. 
Bilen ger ifrån sig mer avgaser vid typ start o stopp körning än vid jämn låg 
40km/tim. 5. Flaskhals där det ofta skapas stillastående fordon är rondellen 
vid stora kyrkan. Jag tror det beror på trafikljuset vid Kyrkgatan strax 
nedanför rondellen. 

Samhällsbyggnads kommentar:  

Se svar om driften till Centerpartiet längre upp i texten.   

Våra luftkvalitetsproblem beror inte av avgaser utan är slitagepartiklar från 
vägbana och sandning. Åtgärder för att få jämnare flöde på trafiken är 
därmed inte aktuella.  

S7. TJ  

Kollektivtrafik 

Varför inte driva tesen med mycket billig kollektiv buss enligt tysk modell? 
Det skulle nog kunna göra en hel del miljömässigt. Se bifogad artikel från 
DI https://www.svd.se/a/eE9vLg/sa-har-tyskland-fatt-kortarebilkoe 

Samhällsbyggnads kommentar: 
En ny linjedragning med snabbare turer och ett tydligare system är på gång 
och kommer att införas i Östersund. Sänkta busspriser finns med som en 
föreslagen åtgärd att utreda framöver 

S8. EL 

Kollektivtrafik 

Hej För att få medborgare att åka kollektivt behövs en sänkning av priset. Vi 
är 2 vuxna och om vi ska ner på stan en lördag och vara borta 2 timmar 
kostar bussresan totalt 128:- (om vi löser enkelbiljetter) Att ta bilen t.o.r 
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Torvalla-Centruminkl parkering blir faktiskt billigare. Att pendla till jobbet 
kostar 750;-/person = 1500/ månad Åker vi bil är det billigare (dieselbil) I 
Sverige har obegränsad avgiftsfri kollektivtrafik tillämpats i mindre städer 
som Avesta, Kiruna, Kristinehamn och Övertorneå . Den största staden som 
hittills introducerat avgiftsfri kollektivtrafik är den estniska huvudstaden 
Tallinn. Andra städer som infört åtgärden är franska Aubagne och Hasselt i 
Belgien. Kanske något att titta på? Då blir vi först att tänka på miljö (och 
medborgare) 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Se svar till TJ ovan. En ny linjedragning med snabbare turer och ett 
tydligare system är på gång och kommer att införas i Östersund. Sänkta 
busspriser finns med som en föreslagen åtgärd att utreda framöver 

S9. HW 

Högre ambitionsnivå åtgärder och Trafikåtgärder 

Generellt sett så nämns bara orsaken i förbifarten och inledningen i 
rapporten:Jämtarna är bilberoende och motorälskande och rentutsagt 
bedrövligt dåliga på att ändra det beteendet. Det är elefanten i rummet. 
Oavsett hur mycket expresscykelbanor, gratischoklad till cyklister som 
redan cyklar och snällkampanjer kommunen gör så kommer denna grupp 
bilkörare vara helt obrydda. Bensinuppror och protester kring minskande av 
bilåkande i länet talar sitt tydliga språk. Kvar är förbud, hårdare åtgärder och 
ökade kostnader för missbruk av fossila bränslen. Höjd bensin och diesel till 
35-40 kronor kanske skulle ge effekt, men också fler inflationsproblem. 
Som jag ser det vore ett allmänt förbud och kontroll, samt böter för 
tomgångskörning i hela Östersund möjligen ge effekt. Det gäller 
privatbilister samt i allra högsta grad yrkestrafik. 

Nöjeskörningen med snabba bilar, epa- fordon och slöfockar som inte orkar 
gå 200 meter i centrum är omfattande. Korsningen 
Köpmangatan/Biblioteksgatan är ett centrum för gasande upp mot centrum. 
Vintertid står bilar och slirar i uppförsbacken mot Storgatan. Förslag. Stäng 
av Storgatan för privat trafik helt och hållet. Kontrollera att det efterföljs 
och dela ut böter. Efter ett halvår vet alla vad som gäller. Kan 
butiker/Destination Östersund erbjuda pirror/kärror för de som inte orkar gå 
med varor? 

Tomgångskörning 

Kampanj mot tomgångskörning, förbud mot mer än en minuts 
tomgångskörning, skyltar med information om vite och genomför dessa. Ni 
skulle få in sjukt mycket pengar dessutom. Kolla busstorget. Kolla 
parkeringarna på Lillänge, Ica Maxi, Valla centrum. En person handlar, den 
andra sitter och kollar telefonen med motorn igång. Året runt. 20-30 minuter 
är ingen ovanlighet, jag har kollat, påpekat och nästan åkt på stryk på grund 
av detta. Andra har inte i ryggmärgen att man ska slå av, ett beteende som 
går i arv 
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Samhällsbyggnads kommentar: 

Se svar till kommunledningsförvaltningen och Centerpartiet längre upp i 
texten.  

Våra luftkvalitetsproblem beror inte av avgaser utan är slitagepartiklar från 
vägbana och sandning, kampanjer mot tomgångskörning platsar därmed inte 
i detta projekt även om Samhällsbyggnad förstås ser andra miljöproblem 
med onödig tomgångskörning.  

S10. HN 

Trafikflöden och  Tomgångskörning 

Jag tror om man ser till att det blir grönavågen vad gäller trafikljusen i 
centrum så skulle trafiken inte stå stilla mer än nödvändigt. Korta gärna ner 
tiden mellan röd och grönt så bilarna inte står på tomgång så länge !! Se till 
att stadsbussarna inte går samtidigt så att onödigt långa köer vid nya kyrkan 
uppstår som det gör nu !! Fixa trafikljus vid övergången badhusparken så att 
även gående och cyklister måste stanna det uppstår ju köer nästan till 
centralstationen vid högtrafik !! Av vilken anledning behöver inte gående 
och cyklister visa hänsyn i trafiken Sånt trafikljus finns bland annat i Prag 
för att underlätta trafikflödet varför skulle inte det fungera i Östersund också 
? 

Samhällsbyggnads svar: 

Tomgångskörning är bra att undvika av andra skäl men har ingen inverkan 
på halterna av PM10, då de luftföroreningar vi har problem med främst 
utgörs av slitagepartiklar.  

I Östersund har gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik företräde 
framför bilister, detta för att främja de mer miljövänliga transportslagen. 
Därmed är varken gröna vågen eller trafikljus vid Badhusparkens övergång 
aktuellt. 

S11. ML 

Trafikåtgärder och Kollektivtrafik 

Har inte läst hela åtgärdsplan men tänker att det är biltrafiken som måste 
minska. Bor i Torvalla och har 9km till jobbet. När Jag flyttade hit gick buss 
14 som snabbuss.. Från centrum till centrum ev nått stopp. Men man var 
inne på 10 minuter. Så är inte fallet nu. Tror att det skulle vara fler som åkte 
buss som bor i Torvalla o Brunflo om det var fler direktbussar. Det borde 
satsas på dom som har lite längre till jobbet... enklare OCH billigare att åka 
buss.... Då skulle fler låta bilen stå 

Samhällsbyggnads kommentar: 
En ny linjedragning med snabbare turer och ett tydligare system är på gång 
och kommer att införas i Östersund. Sänkta busspriser finns med som en 
föreslagen åtgärd att utreda framöver 
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S12. MJ 

Hälsoaspekter 

Sorgligt att luften i vår stad är undermålig och hälsofarlig. Mätningarnas 
resultat borde leda till tydliga och verksamma åtgärder skyndsamt. 

Trafikåtgärder och Högre ambitionsnivå åtgärder 

Tyvärr verkar åtgärdsförslagen i mina ögon rätt perifera och jag tolkar det 
som att utredarna själva anser det när det står i ingressen att "ingen av 
åtgärderna...bedöms medföra någon betydande miljöpåverkan" (Borde inte 
det vara syftet och ambitionen med ett åtgärdsprogram?) Mest 
verkningsfullt skulle vara, som ni skriver, att minska biltrafiken i staden 
med piska och morot. Här saknas tydliga förslag på åtgärder, ex bilfria 
zoner, trängselavgifter (differentierade utifrån belastning) m.m. Mest fokus 
på dammbindning och vattning etc som då utgår från fortsatt oförändrat stor 
biltrafik i staden. Buller, bristande framkomlighet och negativ 
klimatpåverkan är andra effekter av en hög och ökande biltrafik inne i 
staden. 

Sammanfattningsvis bra att problemet med luftkvaliteten uppmärksammas 
men hoppas på mer kraftfulla och konkreta åtgärder som får effekt. God 
hälsa och frisk luft borde väl vara politiskt gångbart även i Östersund? 

Cykel och drift 

Att underlätta cykeltransport i och genom centrala staden bör prioriteras. 
För att fler ska välja cykeln behövs också förbättrat underhåll av 
cykelstråken, exempelvis lagning av trasiga cykelbanor, förbättrad skyltning 
men framför allt förbättrat vinterunderhåll. Med förändrat klimat och mer 
varierat väder krävs högre ambitioner för att möjliggöra framkomlighet på 
cykel vintertid. Det räcker inte att ploga efter snöfall, det måste även till 
hyvling, halkbekämpning, bortforsling av slask vid töväder (innan det fryser 
på igen) m.m. Tyvärr har vinterunderhållet av prioriterade cykeltstråk 
snarare försämrats över tid. Saknar tydliga åtgärdsförslag på förbättrat 
underhåll för cyklister. 

Kollektivtrafik 

Vidare saknar jag konkreta förslag på förbättrad kollektivtrafik. Hur få fler 
välja bussen framför bilen? Bättre turtäthet? Fler linjer? Billigare biljetter? 
Underlätta byten mellan olika kollektivtrafikslag? Ett exempel på dåligt 
fungerande samordning är att ytterst få busslinjer passerar järnvägsstationen 
och de som så gör, gör det aldrig i anslutning till de långväga tågens 
avgångar. Ska man med tåget med bagage är det egen bil eller taxi som 
gäller. Resecentrum där man enkelt kan byta mellan stadsbussar, länsbussar 
och tåg vore högt önskvärt. (Något som många andra städer har satsat på 
eller är i färd med att göra). 

Samhällsbyggnads kommentar: vi delar uppfattningen och har gjort det vi 
kunnat för att få igenom effektiva åtgärder snabbt, dock är det flera dyra och 
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för många människor kontroversiella åtgärder som behöver beslutas och det 
är en utmaning.    

Meningen om att åtgärderna medför någon betydande miljöpåverkan är 
olyckligt skriven och har förtydligats till ”ingen betydande miljöpåverkan 
utöver positiv inverkan på luftkvaliteten”.  

Drift och underhåll är viktiga åtgärder i programmet, och förtydliganden har 
gjorts kring vikten av kontinuerlig uppföljning och utvärdering under 
säsongen för att på bästa sätt optimera drift och vägunderhåll. En ny riktlinje 
för underhåll och prioritering av bland annat cykelvägar har nyligen 
beslutats av tekniska nämnden. Riktlinjen ska prioritera cyklister och 
fotgängare och ploga och halkbekämpa på lägre kriterier än idag.   

Se svar om kollektivtrafik längre upp i texten.   

S13. BN  

Trafikflöde 

Anledningen till att Östersund har problem med avgaser och partiklar i 
luften är följande. Trafiken flyter inte på ett bra sätt. Detta beror på att det 
blir onödiga stopp i trafiken. Alla busshållplatser har inte avkörningszoner 
så att bussen stoppar upp trafiken bakom. Där har man dels en buss som 
spyr ut avgaser och all trafik som stoppas upp bakom bussen. Rådhusgatan 
är så smal att om ett fordon vill svänga vänster så stoppas trafiken tills 
fordonen tagit sig över.Där har man följande alternativa sätt att åtgärda 
detta: 1. Gör vägen flerfilig 2. Bygg rondeller Vänstersvängut på 
Rådhusgatan gör att dessa fordon står på tomgång lång tid. Detta gäller en 
stor del av dygnet. Trafikenmåste ledas via rondeller.Där man först måste ta 
en högersväng och sedan vända i nästa rondell. Trafikljusetför bussar i 
korsningen Kyrkgatan – Gränsgatan stoppar upp trafiken på Gränsgatan och 
Rådhusgatan så fort en buss skall ut. Kan åtgärdas på följande sätt: 1. Tillåt 
bara högersväng. Bussar som skall åt något annat håll måste köra ut t ex via 
Thomegränd. 2. Bygg rondell (inget trafikljus behövs). Trafikljusen på 
Rådhusgatan stoppar upp trafiken och gör att ett stort antal fordon står på 
tomgång. Dessa trafikljus måste ersättas med rondeller. 

Kollektivtrafik 

Detta kan kombineras med sänkta priser för att åka buss. 

Samhällsbyggnads kommentar: 
Tomgångskörning är bra att undvika av andra skäl men har ingen inverkan 
på halterna av PM10, då de luftföroreningar vi har problem med främst 
utgörs av slitagepartiklar och inte avgaser. 

I Östersund har gångtrafikanter, cyklister och kollektivtrafik företräde 
framför bilister, detta för att främja de mer miljövänliga transportslagen. 
Därmed är fler rondeller och företräde för bilister inte något som övervägs 
idag.   
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Sänkta busspriser finns med som en föreslagen åtgärd att utreda framöver.  

S14.CS 

Drift 

Bättre luft längs Rådhusgatan Kommande vinter borde man försöka minska 
faran med den tidvis låga luftkvaliteten längs Rådhusgatan genom att pröva 
följande: 1.Från rondellen vid Jamtli till rondellen vid Oden hallen: Intensiv 
snöröjning för att få så lite snö som möjligt på vägbanan. 2. Använd salt för 
att bekämpa eventuell halka. Fördelar: Ingen sand som förorenar luften, 
ingen sandupptagning och man behöver inte salta vägbanan på våren ( som 
nu i våras). Våga prova och mät effekterna! 

Samhällsbyggnads kommentar: 

Se svar om driftåtgärder till Centerpartiet längre upp i texten.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Samrådsredogörelsen har handlagts av miljö och hälsa på Samhällsbyggnad. 
Under arbetet har även tjänstepersoner från Hållbarhetsgruppen och  tf Gata 
park deltagit. 

Östersund den 2022-10-21 

 

 

Kjell Svanberg  
Förvaltningschef Samhällsbyggnad  
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Tjänsteskrivelse - Slutrapport 2022 Storsjöyran - 
livsmedelskontroll 

Sammanfattning av ärendet 

Miljö och hälsa har bedrivit livsmedelskontroll under Storsjöyran. Kontrollen 

omfattade bland annat kontroll av skadedjursbekämpning, temperaturgränser för 

kylda livsmedel, allergikriterier och personlig hygien. Information kring kontrollen 

samt vad som skulle kontrolleras förmedlades till livsmedelsföretagen innan 

uppstart av evenemanget. Resultatet från kontrollen visar bland annat att de 

verksamheter som är hemmahörande i Östersunds kommun har en större förståelse 

för kontrollens syfte, ett bättre bemötande och en större välvilja att åtgärda 

avvikelser än de som är hemmahörande i annan kommun. 

Förvaltningens förslag till beslut 

Miljö- och samhällsnämnden tar del av rapporten. 

Underlag för beslut 

 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-09-23  

 Rapport livsmedelskontroll – Storsjöyran 2022, 2022-09-23  

Bakgrund 

I kommunen arrangeras det årligen flertalet evenemang. I verksamhetsplan för år 

2022 prioriteras livsmedelskontroll vid tre evenemang, varav Storsjöyran är ett utav 

evenemangen. Syftet med genomförandet av livsmedelskontrollen är att säkerställa 

att livsmedelslagstiftningen efterföljs och därigenom öka livsmedelssäkerheten för 

de människor som besöker evenemangen.      

Resultatet från tillsynsprojektet presenteras i den slutrapport som nämnden föreslås 

ta del av. 
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Ann-Charlotte Skoog  

Miljöchef  

Elin Glamsjö  

Livsmedelsinspektör  
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Slutrapport 2022 Storsjöyran - livsmedelskontroll 
 

Kontrollen har skett enligt plan. 

 

Innan uppstart av evenemanget medverkade Miljö och hälsa vid den årliga krögarträffen 

där vi bland annat informerade om vilka kontrollområden som skulle komma att 

kontrolleras. Innan uppstarten skickades även information till de mobila verksamheterna, 

både för dem som är hemmahörande i Östersund kommun och i annan kommun, om vad 

som skulle kontrolleras. Till exempel information om livsmedelskontrollen och begäran om 

registreringsbevis.  

 

Det som kontrollerades vid kontroll var registreringsuppgifter, att livsmedel med skyddad 

ursprungsbeteckning är densamma på menyn som inköpt råvara, spårbarhet av inköpta 

varor, lokalens rengöring, spår av skadedjur med fokus på råtta/mus, temperaturkontroll av 

främst kylda livsmedel, att rätt information kan ges om allergener samt personlig hygien så 

som arbetskläder, handtvätt och användning av smycken.  

 

Det var två inspektörer som genomförde kontrollen av både krögarna på krogstråket och de 

mobila anläggningarna som var placerad vid Badhusparken. Av de sex verksamheter som 

medverkade på stråket genomfördes två planerade kontroller, den första vid öppning och 

den andra under kvällstid veckan efter. Totalt genomfördes tolv planerade kontroller av 

stråket och fem uppföljande kontroller på grund av konstaterade avvikelser. För de mobila 

anläggningarna valdes sex anläggningar ut för kontroll utifrån risk och tidigare 

erfarenheter. Planerad kontroll skedde vid ett tillfälle vid de sex anläggningarna med fyra 

uppföljande kontroller. 

 

Den vanligaste avvikelsen på krogstråket var skadedjur/rengöring, temperaturer och 

personlig hygien främst gällande förvaring av arbetskläder. Den vanligaste avvikelsen för 

snabbmaten var personlig hygien för både handtvättsrutin och användande av lämpliga 

arbetskläder, skadedjur/rengöring, temperaturmätning av kylda livsmedel och att 

information om allergener kan ges på ett korrekt sätt. 

 

Erfarenheter från tidigare år har visat liknande avvikelser gällande grundförutsättningar så 

som temperaturer, arbetskläder, handtvätt och allergener. Inför kommande års kontroll 

kommer dessa områden fortsatt att prioriteras.  

 

Kommunikationen med krögarna upplevdes otroligt bra med gott bemötande trots att 

kontroll genomfördes under hektiska tider. Kommunikationen med de mobila 

verksamheterna upplevdes däremot haltande på grund av bristande förståelse för 

kontrollens syfte, en oförmåga att åtgärda de avvikelser som konstaterades och på grund 

av språkförbistringar. Slutsatsen är att de verksamhetsutövare som är hemmahörande i 

Östersund och som kontinuerligt bedriver livsmedelsverksamhet har ett bättre bemötande 

och en större förståelse för kontrollen än de verksamheter som är hemmahörande i andra 



  2022-09-23 

 2 (2) 

kommuner. Av de mobila verksamheterna genomfördes endast kontroll av dem som var 

hemmahörande i annan kommun. 

 

Genomförandet av kontrollen med förberedelser beräknas uppgå till över 100 timmar. 

Inga händelsestyrda ärenden såsom matförgiftningar kopplat till Storsjöyran inkom 

under evenemangstiden. 
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Tjänsteskrivelse - Taxa för tillsyn enligt lag om 
tobak och liknande produkter  

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande 

produkter (2018:2088) antogs av kommunfullmäktige 2019-07-01 § 148.  

Kommunfullmäktiges beslutade 2022-03-31 § 37 om förändrad nämndsorganisation 

för mandatperioden 2023-2026, innebärande att miljö- och samhällsnämnden ska 

vara ansvarig nämnd för prövning av tillstånd och tillsyn av servering av 

alkoholdrycker, tillsyn av försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel, 

tillsyn av tobaksfria miljöer samt i förekommande fall tillsyn enligt spellagen. 

Ansvaret flyttas därmed över från social- och arbetsmarknadsnämnden och 

beslutade taxor inom ovanstående områden behöver därför antas av 

kommunfullmäktige på nytt med beslut om att miljö- och samhällsnämnden ska ta 

ut taxa inom områdena.  

Samhällsbyggnad föreslår att timavgiften höjs till samma avgift som för kontroll 

enligt livsmedelslagen (2006:804), samt att avgifterna räknas upp med den 

procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året 

före avgiftsåret (3,7 % i oktober 2022). Avgifterna tas ut för att täcka nämndens 

kostnader för tillsyn inom området. Avgiftsförslaget bygger på 

självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

miljö- och samhällsnämnden ska ta ut taxa för tillståndsprövning och tillsyn 

enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). 

2. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande 

produkter (2018:2088) att gälla från och med 1 januari 2023.  

3. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

miljö- och samhällsnämnden har rätt att verkställa beslut om taxa för 

tillståndsprövning och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter 

(2018:2088). 
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4. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige delegerar till 

miljö- och samhällsnämnden att justera taxa för tillståndsprövning och 

tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088). 

5. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

uppräkningsprincip av taxan till den procentsats för PKV som är publicerad 

på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.  

Underlag för beslut 

 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-19 

 Förslag till taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lag om tobak och 

liknande produkter (2018:2088) 

 Underlag inför beslut om taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lag 

om tobak och liknande produkter (2018:2088) 

Beslutet skickas till  

 Kommunstyrelsen 

 Kommunledningsförvaltningen, Angelica Liljefelt (för beredning) 

Tjänsteskrivelse med underlag bifogas beslutet. 

Bakgrund 

Nuvarande taxa för tillståndsprövning och tillsyn enligt Lag om tobak och liknande 

produkter (2018:2088) (LTLP) antogs av kommunfullmäktige 2019-07-01 § 148. 

Kommunfullmäktiges beslutade 2022-03-31 § 37 om förändrad nämndsorganisation 

för mandatperioden 2023-2026, innebärande att miljö- och samhällsnämnden ska 

vara ansvarig nämnd för prövning av tillstånd och tillsyn av servering av 

alkoholdrycker, tillsyn av försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel, 

tillsyn av tobaksfria miljöer samt i förekommande fall tillsyn enligt spellagen. 

Ansvaret flyttas därmed över från social- och arbetsmarknadsnämnden och 

beslutade taxor inom ovanstående områden behöver därför antas av 

kommunfullmäktige på nytt med beslut om att miljö- och samhällsnämnden ska ta 

ut taxa inom områdena.  

Kommunen har enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) rätt att ta ut avgifter 

för tjänster som den tillhandahåller. Enligt 8 kap. 1 § LTLP får kommunen ta ut 

avgifter för prövningen av ansökan om försäljningstillstånd enligt 5 kap 1 § LTLP. 
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Enligt 8 kap. 2 § LTLP får kommunen ta ut avgifter för sin tillsyn av den som 

bedriver tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 § LTLP (tobaksvaror) och av 

den som bedriver anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap. 14 § LTLP (e-

cigaretter och/eller påfyllningsbehållare).  

Utifrån ovanstående har ett förslag på avgifter tagits fram. Samhällsbyggnad 

föreslår att timavgiften höjs till samma avgift som för kontroll enligt 

livsmedelslagen (2006:804), samt att avgifterna räknas upp med den procentsats för 

PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret 

(3,7 % i oktober 2022). Justering av taxa föreslås därefter ske inför varje kalenderår 

(avgiftsår) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för 

oktober månad året före avgiftsåret. Avgifterna tas ut för att täcka nämndens 

kostnader för tillsyn inom området. Avgiftsförslaget bygger på 

självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. 

Underskrifter 

Kjell Svanberg 

Förvaltningschef 

Ann-Charlotte Skoog  

Miljöchef  
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1. Allmänna bestämmelser 

1.1. Kommunens ansvar för den tjänst/nytta som 
taxan avser 
Denna taxa gäller avgifter för Östersunds kommuns kostnader för tillsyn och 

prövning enligt Lag om tobak och liknande produkter (2018:2088) inklusive 

förordning och de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

Kommunallagens andra kapitel femte paragraf anger att “Kommunen har rätt att ta 

ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller 

nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla får dock avgifter endast tas 

ut om det följer av lag eller annan författning”. Denna avgift grundar sig på Lag om 

tobak och liknande produkter (2018:2088). 

Kommunens ansvar för området innebär prövning och tillsyn av försäljning av 

tobaksvaror, elektroniska cigaretter och påfyllningsbehållare, örtprodukter för 

rökning och njutningsmedel som till användningssättet motsvarar rökning men som 

inte innehåller tobak. 

De avgifter en kommun debiterar en medborgare ska följa den självkostnadsprincip 

som regleras i kommunallagens andra kapitel sjätte paragraf: 

“Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som 

motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter 

som de tillhandahåller om inte särskild lagstiftning säger 

annat”. 

De skall även följa den likställighetsprincip som regleras i kommunallagens andra 

kapitel tredje paragraf: 

”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar 

lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”. 

1.2. Ändringar i taxan 
Beslut om revidering tas av kommunfullmäktige om inte kommunfullmäktige i 

särskilt beslut delegerat rätt till nämnd att revidera taxan enligt fastställd 

uppräkningsprincip. 

Miljö- och samhällsnämnden äger rätt att revidera taxan enligt beslut av 

kommunfullmäktige med diarienummer XXX-2022 § XX. Justering av taxa sker 

inför varje kalenderår (avgiftsår) med den procentsats för PKV som är publicerad 

på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 
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1.3. Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 
Avgiften debiteras registrerad verksamhetsutövare via faktura. 

Debitering sker i samband med prövningen för inkommen ansökan för 

försäljningstillstånd tobak och förändring i tillstånd. För årlig tillsynsavgift sker 

debitering av de som bedriver tillstånds- samt anmälningspliktig verksamhet 

innevarande år under tertial 3. 

1.4. Avgiftsbeslut 
Den enskilde förbinder sig att erlägga avgift genom att anmäla försäljning, söka 

tillstånd eller ändra tillstånd. 

Uppgifter om ändrade förhållanden som påverkar avgiften ansvarar 

verksamhetsutövaren för och det ska utan dröjsmål anmälas till kommunen enligt 5 

kap. §§ 7-9 samt § 16 Lag om tobak och liknande produkter. 

1.5. Så överklagas taxe- respektive avgiftsbeslut 
Överklagan av taxe-beslut antagna av Kommunfullmäktige regleras i 43-46 §§ 

förvaltningslagen och 6 a § förvaltningsprocesslagen. Överklagan ska ske skriftligt. 

I skrivelsen ska framgå vilket beslut som överklagas samt vilka omständigheter 

som klagande önskar åberopa samt vilken ändring klagande önskar. Skrivelsen ska 

ha inkommit inom tre veckor efter att klagande tagit del av beslutet.  

Avgift debiterad från förvaltning överklagas genom att skicka en överklagan till 

Miljö- och samhällsnämnden. Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer det 

att skickas vidare till den överprövande myndigheten tillsammans med övriga 

handlingar i ärendet. 

1.6. Taxans konstruktion 
Taxan debiteras utifrån fast prövnings- samt årlig tillsynsavgift. 

1.6.1. Detta ingår inte i taxan 
Tillsyn för rökförbudet i vissa lokaler, annat utrymme eller ett område utomhus 

som avses i bestämmelserna i Lag om tobak och liknande miljöer omfattas inte av 

möjlighet att ta ut avgift. 

2. Detaljerade bestämmelser 
Inledande bestämmelser 

Denna taxa gäller avgifter för Östersunds kommuns kostnader för tillsyn och 

prövning enligt Lag om tobak och liknande produkter (LTLP) inklusive förordning 

och de föreskrifter som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 



 

Taxa för tillsyn enligt Lag om tobak och liknande produkter | Dokument-ID: [Document::Prefix] – [Document::Number] | Version: 
[Document::Version] 5 (6) 

Allmänna bestämmelser om avgift 

8 kap 1 § LTLP: Kommunen får ta ut en avgift för prövningen av ansökan om 

försäljningstillstånd enligt 5 kap. 1 § enligt de grunder som beslutas av 

kommunfullmäktige. 

8 kap 2 § LTLP: En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 

tillståndspliktig försäljning enligt 5 kap. 1 §, av den som bedriver 

anmälningspliktig försäljning enligt 5 kap. 14 § och av den som bedriver 

försäljning av nikotinfria vätskor som är avsedda att konsumeras genom 

elektroniska cigaretter.  

Indexuppräkning 

Prövnings- och tillsynsavgifter i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från 

kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året 

före det år taxan börjar gälla. 

Avgiftens erläggande 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Östersunds kommun genom dess 

Miljö- och samhällsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i faktura.  

Överklaganden 

Nämndens beslut om avgift överklagas till förvaltningsrätt.  

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Denna taxa träder i kraft den 2023-01-01 och tillämpas på ärenden som kommer in 

från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas 

ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa. 

3. Avgifter 
Som utgångspunkt för beräkningen av ansöknings- och anmälningsavgifterna 

avseende försäljningstillstånd för tobaksvaror, har motsvarande avgiftsnivåer för 

serveringstillstånd tjänat, vilka i sin tur ursprungligen bygger på SKL:s cirkulär 

1995:69. Hänsyn har tagits till att motsvarande utredningar rörande en ansökan om 

försäljningstillstånd för tobaksvaror respektive förändring i försäljningstillstånd 

normalt är något mindre än motsvarande utredningar för serveringstillstånd. En 

ansökan om försäljningstillstånd för tobaksvaror bedöms omfatta ca 75 % i 

tidsåtgång för motsvarande utredning om serveringstillstånd. 

När det gäller beräkning av årlig tillsynsavgift för försäljning av tobaksvaror har 

avgiften framräknats utifrån en uppskattning av tidsåtgången för olika moment.  

Som grund för uträkning av kostnad ligger en uppskattad kostnad per timme utifrån 

den timkostnad som Miljö och hälsa i Östersunds kommun uträknat för sin 

verksamhet och som bedöms vara jämförbar med Tillståndsenhetens verksamhet. 

I taxan ingår – IT-system, egen kompetensutveckling, lokalkostnad, lön. 
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Beräkningsunderlag för tillsynsavgift  Timmar 

Tillsyn yttre – besök, spårning, utbildning, info, kontrollköp med mera 2 h/försäljningsställe 

Tillsyn inre – remisser berörda myndigheter 0,5 h/försäljningsställe 

Resor - bilhyra, restid 1h/försäljningsställe 

Administration - protokoll, planering, eventuella åtgärder, statistik 1,5h/försäljningsställe 

 

Tillsynskostnad 5 timmar x 1 515 kr (timkostnad) Summa: 7 575 kr 

Avgift vid försäljning av tobaksvaror  Kostnad 

Ansökningsavgift stadigvarande tobaksförsäljning 11 590 12 020   

Ansökningsavgift tillfällig försäljning 11 590 12 020 

Ändring av tillstånd vilket medför ett utredningsförfarande till exempel 
ändring av bolagsföreträdare 

7 025 7 285 

Årlig tillsynsavgift 7 300 7 575 
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Underlag inför beslut 
om taxa för tillsyn enligt 
Lag om tobak och 
liknande produkter 
 

 

1. Redovisning intäkter och kostnader  
I enlighet med den självkostnadsprincip som regleras i kommunallagen får inte en 

kommuns intäkter överstiga kommunens kostnader för respektive tjänst eller 

nyttighet om inte särskild lagstiftning säger annat. (KL 2:6) 

I tabellen ska de kostnader som är kopplade till den tjänst eller nytta som avgiften 

avser redovisas. En mer detaljerad redovisning kan lämnas om behov finns, 

tabellen avser miniminivå. 

Tobak och liknande produkter inklusive rökfria miljöer 

Intäkter/kostnader (kr med två decimaler) Utfall 2021 

Intäkter avgift 206 500 

Kommunbidrag 430 000 

SUMMA INTÄKTER 636 500 

Personalkostnader -317 774 

Dokumentansvarig: Avdelningschef Miljö och hälsa  

Författare: Maria Stenlund, alkoholinspektör  

 

Dokumenttyp:  
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Intäkter/kostnader (kr med två decimaler) Utfall 2021 

Verksamhetskostnader -46 683 

SUMMA KOSTNADER 
-364 457 

 

RESULTAT 272 043 

 
E-cigaretter/påfyllningsbehållare  

Intäkter/kostnader (kr med två decimaler) Utfall 2021 

Intäkter avgift 3 630 

Kommunbidrag 0 

SUMMA INTÄKTER 3 630 

Personalkostnader -353 082 

Verksamhetskostnader -821 

SUMMA KOSTNADER -353 903 

RESULTAT -350 273 

 

Inga OH-kostnader finns med såsom lokal, kontorsmaterial, telefoner, datorer, ej 

verksamhetsspecifika dataprogram, arbetsledning etc. 
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Tjänsteskrivelse - Taxa för tillsyn enligt Lag om 
tobaksfria nikotinprodukter   

Sammanfattning av ärendet 

Taxa för tillsynsavgift enligt Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter (ny 

lag som trädde i kraft 1 augusti 2022) antogs av kommunfullmäktige 2022-06-20 § 

155 att gälla från och med 2023-01-01.  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-31 § 37 om förändrad nämndsorganisation 

för mandatperioden 2023-2026, innebärande att miljö- och samhällsnämnden ska 

vara ansvarig nämnd för prövning av tillstånd och tillsyn av servering av 

alkoholdrycker, tillsyn av försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel, 

tillsyn av tobaksfria miljöer samt i förekommande fall tillsyn enligt spellagen. 

Ansvaret flyttas därmed över från social- och arbetsmarknadsnämnden och 

beslutade taxor inom ovanstående områden behöver därför antas av 

kommunfullmäktige på nytt med beslut om att miljö- och samhällsnämnden ska ta 

ut taxa inom områdena.  

Samhällsbyggnad föreslår att tillsynsavgiften som tas ut är samma som 

tillsynsavgift för försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare och som för 

kontroll enligt livsmedelslagen (2006:804). Avgifterna föreslås vidare räknas upp 

med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober 

månad året före avgiftsåret (3,7 % i oktober 2022). Avgifterna tas ut för att täcka 

nämndens kostnader för tillsyn inom området. Avgiftsförslaget bygger på 

självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

miljö- och samhällsnämnden ska ta ut taxa för tillsyn enligt Lag 

(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter.  

2. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

taxa för tillsyn enligt Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter att 

gälla från och med 1 januari 2023.  

3. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

miljö- och samhällsnämnden har rätt att verkställa beslut om taxa för tillsyn 

enligt Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 
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4. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige delegerar till 

miljö- och samhällsnämnden att justera taxa för tillsyn enligt Lag 

(2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter. 

5. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

uppräkningsprincip av taxan till den procentsats för PKV som är publicerad 

på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.  

Underlag för beslut 

 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-19 

 Förslag till taxa för tillsyn enligt Lag (2022:1257) om tobaksfria 

nikotinprodukter 

 Underlag inför beslut om taxa för tillsyn enligt Lag (2022:1257) om 

tobaksfria nikotinprodukter 

Beslutet skickas till  

 Kommunstyrelsen 

 Kommunledningsförvaltningen, Angelica Liljefelt (för beredning) 

Tjänsteskrivelse med underlag bifogas beslutet.  

Bakgrund 

Taxa för tillsynsavgift enligt Lag (2022:1257) om tobaksfria nikotinprodukter 

antogs av kommunfullmäktige 2022-06-20 § 155 att gälla från och med 2023-01-

01.  

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-31 § 37 om förändrad nämndsorganisation 

för mandatperioden 2023-2026, innebärande att miljö- och samhällsnämnden ska 

vara ansvarig nämnd för prövning av tillstånd och tillsyn av servering av 

alkoholdrycker, tillsyn av försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel, 

tillsyn av tobaksfria miljöer samt i förekommande fall tillsyn enligt spellagen. 

Ansvaret flyttas därmed över från social- och arbetsmarknadsnämnden och 

beslutade taxor inom ovanstående områden behöver därför antas av 

kommunfullmäktige på nytt med beslut om att miljö- och samhällsnämnden ska ta 

ut taxa inom områdena.  

Kommunen har enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) rätt att ta ut avgifter 

för tjänster som den tillhandahåller. Enligt 40 § Lag (2022:1257) om tobaksfria 
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nikotinprodukter får en kommun ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 

anmälningspliktig försäljning av tobaksfria nikotinprodukter.  

Utifrån ovanstående har ett förslag på avgifter tagits fram. Samhällsbyggnad 

föreslår att tillsynsavgiften som tas ut är samma som tillsynsavgift för försäljning av 

e-cigaretter och påfyllningsbehållare och som för kontroll enligt livsmedelslagen 

(2006:804). Avgifterna föreslås vidare räknas upp med den procentsats för PKV 

som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret (3,7 

% i oktober 2022). Justering av taxa föreslås därefter ske inför varje kalenderår 

(avgiftsår) med den procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för 

oktober månad året före avgiftsåret. Avgiftsförslaget bygger på 

självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. 

 

Underskrifter 

Kjell Svanberg 

Förvaltningschef 

Ann-Charlotte Skoog  

Miljöchef  
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1. Allmänna bestämmelser 

1.1. Kommunens ansvar för den tjänst/nytta som 
taxan avser 
Denna taxa gäller avgifter för Östersunds kommuns kostnader för tillsyn enligt Lag 

om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) inklusive förordning och de 

föreskrifter som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

Kommunallagens andra kapitel femte paragraf anger att “Kommunen har rätt att ta 

ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller 

nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla får dock avgifter endast tas 

ut om det följer av lag eller annan författning”. Denna avgift grundar sig på Lag om 

tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257). 

Kommunens ansvar för området innebär tillsyn av försäljning av tobaksfria 

nikotinprodukter. 

De avgifter en kommun debiterar en medborgare ska följa den självkostnadsprincip 

som regleras i kommunallagens andra kapitel sjätte paragraf: 

“Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som 

motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter 

som de tillhandahåller om inte särskild lagstiftning säger 

annat”. 

De skall även följa den likställighetsprincip som regleras i kommunallagens andra 

kapitel tredje paragraf: 

”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar 

lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”. 

1.2. Ändringar i taxan 
Beslut om revidering tas av kommunfullmäktige om inte kommunfullmäktige i 

särskilt beslut delegerat rätt till nämnd att revidera taxan enligt fastställd 

uppräkningsprincip. 

Miljö- och samhällsnämnden äger rätt att revidera taxan enligt beslut av 

kommunfullmäktige med diarienummer XXX-2022 § XX. Justering av taxa sker 

inför varje kalenderår (avgiftsår) med den procentsats för PKV som är publicerad 

på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 

1.3. Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 
Avgiften debiteras via faktura. 
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Debitering sker genom årlig tillsynsavgift innevarande år under tertial 3 (med start 

år 2023). 

1.4. Avgiftsbeslut 
Den enskilde förbinder sig att erlägga avgift genom att anmäla försäljning. 

Uppgifter om ändrade förhållanden som påverkar avgiften ansvarar 

verksamhetsutövaren för och det ska utan dröjsmål anmälas till kommunen enligt § 

18 Lag om tobaksfria nikotinprodukter. 

1.5. Så överklagas taxe- respektive avgiftsbeslut 

Överklagan av taxe-beslut antagna av Kommunfullmäktige regleras i 43-46 §§ 

förvaltningslagen och 6 a § förvaltningsprocesslagen. Överklagan ska ske skriftligt. 

I skrivelsen ska framgå vilket beslut som överklagas samt vilka omständigheter 

som klagande önskar åberopa samt vilken ändring klagande önskar. Skrivelsen ska 

ha inkommit inom tre veckor efter att klagande tagit del av beslutet.  

Avgift debiterad från förvaltning överklagas genom att skicka en överklagan till 

Miljö- och samhällsnämnden. Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer det 

att skickas vidare till den överprövande myndigheten tillsammans med övriga 

handlingar i ärendet. 

1.6. Taxans konstruktion 
Taxan debiteras utifrån årlig fast tillsynsavgift. 

2. Detaljerade bestämmelser 
Denna taxa gäller avgifter för Östersunds kommuns kostnader för tillsyn enligt Lag 

om tobaksfria nikotinprodukter (2022:1257) (LTN) inklusive förordning och de 

föreskrifter som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

Allmänna bestämmelser om avgift 

40 § LTN: En kommun får ta ut avgifter för sin tillsyn av den som bedriver 

anmälningspliktig försäljning enligt 17 § enligt de grunder som beslutas av 

kommunfullmäktige. 

Indexuppräkning 

Prövnings- och tillsynsavgifter i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från 

kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året 

före det år taxan börjar gälla. 

Avgiftens erläggande 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Östersunds kommun genom dess 

Miljö- och samhällsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i faktura.  
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Överklaganden 

Nämndens beslut om avgift överklagas till förvaltningsrätt.  

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Denna taxa träder i kraft den 2023-01-01 och tillämpas på ärenden som har kommit 

in sedan Lag om tobaksfria nikotinprodukter trädde ikraft.  

3. Avgifter 
Den 1 augusti 2022 började Lag om tobaksfria nikotinprodukter gälla. Denna lag 

syftar till att begränsa de hälsorisker och olägenheter som är förenade med bruk av 

tobaksfria nikotinprodukter. Näringsidkare ska anmäla sin försäljning till 

kommunen. Med utgångspunkt i den nya lagen beslutades att avgiften som tas ut är 

samma som tillsynsavgift för försäljning av e-cigaretter och påfyllningsbehållare. 

Avgifterna tas ut för att täcka nämndens kostnader för tillsyn inom ovanstående 

områden. Stöd för uttag av avgifter finns i 40 § Lag om tobaksfria 

nikotinprodukter. Avgiftsförslaget bygger på självkostnadsprincipen och 

likställighetsprincipen. 

Avgift för försäljning av tobaksfria nikotinprodukter Kostnad 

Årlig tillsynsavgift 1 460 1 515 
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Underlag inför beslut 
om taxa för tillsyn enligt 
Lag om tobaksfria 
nikotinprodukter 
 

 

1. Redovisning intäkter och kostnader  
I enlighet med den självkostnadsprincip som regleras i kommunallagen får inte en 

kommuns intäkter överstiga kommunens kostnader för respektive tjänst eller 

nyttighet om inte särskild lagstiftning säger annat. (KL 2:6). 

I tabellen ska de kostnader som är kopplade till den tjänst eller nytta som avgiften 

avser redovisas. En mer detaljerad redovisning kan lämnas om behov finns, 

tabellen avser miniminivå. 

Intäkter/kostnader (kr med två decimaler) Budget 2023 

Intäkter avgift 51 100 

Kommunbidrag  

SUMMA INTÄKTER 51 100 

Personalkostnader  

Verksamhetskostnader  

SUMMA KOSTNADER  

Dokumentansvarig: Avdelningschef Miljö och hälsa  

Författare: Maria Stenlund, alkoholinspektör  

 

Dokumenttyp:  

Dokument-ID:  

Version: 1 

Berörd verksamhet: Samhällsbyggnad  

Beslutad av: Kommunfullmäktige  

Giltig från: 2023-01-01 
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Intäkter/kostnader (kr med två decimaler) Budget 2023 

RESULTAT 0,00 
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Tjänsteskrivelse - Taxa för tillstånds- och 
tillsynsavgifter enligt Alkohollagen samt Lag om 
handel med vissa receptfria läkemedel 

Sammanfattning av ärendet 

Nuvarande taxa för tillstånds- och tillsynsavgifter för restaurangverksamheten och 

för anmälan och tillsyn av folköl (enligt alkohollagen) samt receptfria läkemedel 

(enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel) antogs av 

kommunfullmäktige 2018-03-22 § 27, 2019-03-28 § 35 samt 2020-10-20 § 213. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-31 § 37 om förändrad nämndsorganisation 

för mandatperioden 2023-2026, innebärande att miljö- och samhällsnämnden ska 

vara ansvarig nämnd för prövning av tillstånd och tillsyn av servering av 

alkoholdrycker, tillsyn av försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel, 

tillsyn av tobaksfria miljöer samt i förekommande fall tillsyn enligt spellagen. 

Ansvaret flyttas därmed över från social- och arbetsmarknadsnämnden och 

beslutade taxor inom ovanstående områden behöver därför antas av 

kommunfullmäktige på nytt med beslut om att miljö- och samhällsnämnden ska ta 

ut taxa inom områdena.  

Samhällsbyggnad föreslår att tillsynsavgiften, vad gäller den fasta tillsynsavgiften 

för receptfria läkemedel, höjs till samma avgift som för kontroll enligt 

livsmedelslagen (2006:804) samt att samtliga avgifter räknas upp med den 

procentsats för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året 

före avgiftsåret (3,7 % i oktober 2022). Avgifterna tas ut för att täcka nämndens 

kostnader för tillsyn inom området. Avgiftsförslaget bygger på 

självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

miljö- och samhällsnämnden ska ta ut taxa för tillstånds- och 

tillsynsavgifter enligt Alkohollagen samt Lag om handel med vissa 

receptfria läkemedel. 

2. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

taxa för tillstånds- och tillsynsavgifter enligt Alkohollagen samt Lag om 

handel med vissa receptfria läkemedel att gälla från och med 1 januari 

2023.  
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3. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige beslutar att 

miljö- och samhällsnämnden har rätt att verkställa beslut om taxa för 

tillstånds- och tillsynsavgifter enligt Alkohollagen samt Lag om handel med 

vissa receptfria läkemedel. 

4. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige delegerar till 

miljö- och samhällsnämnden att justera taxa för tillstånds- och 

tillsynsavgifter enligt Alkohollagen samt Lag om handel med vissa 

receptfria läkemedel. 

5. Miljö- och samhällsnämnden föreslår att kommunfullmäktige fastställer 

uppräkningsprincip av taxan till den procentsats för PKV som är publicerad 

på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret.  

Underlag för beslut 

 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-19 

 Förslag till taxa för tillstånds- och tillsynsavgifter enligt Alkohollagen samt 

Lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 

 Underlag inför beslut om taxa för tillstånds- och tillsynsavgifter enligt 

Alkohollagen samt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel. 

Beslutet skickas till  

 Kommunstyrelsen 

 Kommunledningsförvaltningen, Angelica Liljefelt (för beredning) 

Tjänsteskrivelse med underlag bifogas beslutet.  

Bakgrund 

Nuvarande taxa för tillstånds- och tillsynsavgifter för restaurangverksamheten och 

för anmälan och tillsyn av folköl samt receptfria läkemedel antogs av 

kommunfullmäktige 2018-03-22 § 27, 2019-03-28 § 35 samt 2020-10-20 § 213. 

Kommunfullmäktige beslutade 2022-03-31 § 37 om förändrad nämndsorganisation 

för mandatperioden 2023-2026, innebärande att miljö- och samhällsnämnden ska 

vara ansvarig nämnd för prövning av tillstånd och tillsyn av servering av 

alkoholdrycker, tillsyn av försäljning av folköl, tobak och receptfria läkemedel, 

tillsyn av tobaksfria miljöer samt i förekommande fall tillsyn enligt spellagen. 

Ansvaret flyttas därmed över från social- och arbetsmarknadsnämnden och 
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beslutade taxor inom ovanstående områden behöver därför antas av 

kommunfullmäktige på nytt med beslut om att miljö- och samhällsnämnden ska ta 

ut taxa inom områdena.  

Kommunen har enligt 2 kap. 5 § kommunallagen (2017:725) rätt att ta ut avgifter 

för tjänster som den tillhandahåller. Enligt 8 kap. 10 § alkohollagen (2010:1622) får 

kommunen ta ut en avgift för prövning av ansökan om serveringstillstånd enligt 

grunder som beslutas av kommunfullmäktige. Kommunen får även ta ut avgift för 

tillsyn enligt 9 kap. av den som har serveringstillstånd och av den som bedriver 

anmälningspliktig detaljhandel med eller servering av folköl. Enligt 22 § lag om 

handel med vissa receptfria läkemedel får en kommun för sin kontroll ta ut avgift av 

den som bedriver detaljhandel. 

Utifrån ovanstående har ett förslag på avgifter tagits fram. Samhällsbyggnad 

föreslår att tillsynsavgiften, vad gäller den fasta tillsynsavgiften för receptfria 

läkemedel, höjs till samma avgift som för kontroll enligt livsmedelslagen 

(2006:804) samt att samtliga avgifter räknas upp med den procentsats för PKV som 

är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret (3,7 % i 

oktober 2022). Avgifterna tas ut för att täcka nämndens kostnader för tillsyn inom 

området. Vad gäller ansöknings- och anmälningsavgift avseende ”ansökan tillfälligt 

tillstånd till allmänheten 1 dag, då försäljningen sker på uppdrag av eller direkt av 

en ideell förening” samt ”ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap*” så är dock 

dessa avgifter beslutade politiskt och motsvarar inte den faktiska 

handläggningskostnaden.  

Avgiftsförslaget bygger på självkostnadsprincipen och likställighetsprincipen. 

Justering av taxa föreslås ske inför varje kalenderår (avgiftsår) med den procentsats 

för PKV som är publicerad på SKR:s webbplats för oktober månad året före 

avgiftsåret. 

Underskrifter 

Kjell Svanberg 

Förvaltningschef 

Ann-Charlotte Skoog  

Miljöchef  
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1. Allmänna bestämmelser 

1.1. Kommunens ansvar för den tjänst/nytta som 
taxan avser 
Denna taxa gäller avgifter för Östersunds kommuns kostnader för tillsyn och 

prövning enligt Alkohollagen (2010:1622) inklusive förordning och de föreskrifter 

som meddelats med stöd av denna lagstiftning samt för kontroll enligt Lag om 

handel med vissa receptfria läkemedel (2009:730) inklusive förordning och de 

föreskrifter som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

Kommunallagens andra kapitel femte paragraf anger att “Kommunen har rätt att ta 

ut avgifter för tjänster och nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster eller 

nyttigheter som kommunen är skyldig att tillhandahålla får dock avgifter endast tas 

ut om det följer av lag eller annan författning”. Denna avgift grundar sig på 

Alkohollagen (2010:1622) och Lag om handel med vissa receptfria läkemedel 

(2009:730) 

Kommunens ansvar för området innebär prövning och tillsyn av försäljning av 

alkoholdrycker och alkoholdrycksliknande preparat samt kontroll av efterlevnaden 

i detaljhandeln vid försäljning av vissa receptfria läkemedel. 

De avgifter en kommun debiterar en medborgare ska följa den självkostnadsprincip 

som regleras i kommunallagens andra kapitel sjätte paragraf: 

“Kommuner får inte ta ut högre avgifter än som 

motsvarar kostnaderna för de tjänster eller nyttigheter 

som de tillhandahåller om inte särskild lagstiftning säger 

annat”. 

De skall även följa den likställighetsprincip som regleras i kommunallagens andra 

kapitel tredje paragraf: 

”Kommuner och landsting ska behandla sina medlemmar 

lika, om det inte finns sakliga skäl för något annat”. 

1.2. Ändringar i taxan 
Beslut om revidering tas av kommunfullmäktige om inte kommunfullmäktige i 

särskilt beslut delegerat rätt till nämnd att revidera taxan enligt fastställd 

uppräkningsprincip. 

Miljö- och samhällsnämnden äger rätt att revidera taxan enligt beslut av 

kommunfullmäktige med diarienummer XXX-2022 § XX. Justering av taxa sker 

inför varje kalenderår (avgiftsår) med den procentsats för PKV som är publicerad 

på SKR:s webbplats för oktober månad året före avgiftsåret. 
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1.3. Betalningsskyldighet och betalningsmottagare 
Avgiften debiteras registrerad verksamhetsutövare via faktura. 

Debitering sker i samband med prövningen för inkommen ansökan/anmälan för 

serveringstillstånd och förändring i tillstånd enligt alkohollagen. För årlig 

tillsynsavgift sker debitering av den fasta avgiften innevarande år och debitering av 

den rörliga avgiften sker året efter. 

För försäljning av receptfria läkemedel samt försäljning/servering av folköl sker 

debitering av de som bedriver anmälningspliktig verksamhet innevarande år under 

tertial 3.  

1.4. Avgiftsbeslut 
Den enskilde förbinder sig att erlägga avgift genom att anmäla försäljning, söka 

tillstånd eller ändra tillstånd. 

Uppgifter om ändrade förhållanden som påverkar avgiften för den som innehar 

serveringstillstånd ansvarar verksamhetsutövaren för och förändringar ska utan 

dröjsmål anmälas till kommunen enligt 9 kap 11§ alkohollagen.  

Försäljning enligt Lag om handel med vissa receptfria läkemedel anmäls till 

Läkemedelsverket. 

1.5. Så överklagas taxe- respektive avgiftsbeslut 

Överklagan av taxe-beslut antagna av Kommunfullmäktige regleras i 43-46 §§ 

förvaltningslagen och 6 a § förvaltningsprocesslagen. Överklagan ska ske skriftligt. 

I skrivelsen ska framgå vilket beslut som överklagas samt vilka omständigheter 

som klagande önskar åberopa samt vilken ändring klagande önskar. Skrivelsen ska 

ha inkommit inom tre veckor efter att klagande tagit del av beslutet.  

Avgift debiterad från förvaltning överklagas genom att skicka en överklagan till 

Miljö- och samhällsnämnden. Har överklagandet kommit in i rätt tid kommer det 

att skickas vidare till den överprövande myndigheten tillsammans med övriga 

handlingar i ärendet. 

1.6. Taxans konstruktion 
Taxan debiteras utifrån prövningsavgift samt årlig tillsyns- och kontrollavgift. 

Taxan är delad i fast och rörlig tillsynsavgift för de verksamhetsutövare som 

innehar serveringstillstånd. 

Verksamhetsutövare med försäljning eller servering av folköl samt försäljning av 

receptfria läkemedel debiteras fast tillsynsavgift.  
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2. Detaljerade bestämmelser 
Inledande bestämmelser 

Denna taxa gäller avgifter för Östersunds kommuns kostnader för tillsyn och 

prövning enligt Alkohollagen (AL) inklusive förordning och de föreskrifter som 

meddelats med stöd av denna lagstiftning samt för kontroll enligt Lag om handel 

med vissa receptfria läkemedel (2009:730) inklusive förordning och de föreskrifter 

som meddelats med stöd av denna lagstiftning. 

Allmänna bestämmelser om avgift 

8 kap. 10 § AL: Kommunen får ta ut avgift för prövningen enligt de grunder som 

beslutas av kommunfullmäktige. 

Kommunen får även ta ut avgift för tillsyn enligt 9 kap. av den som har 

serveringstillstånd och av den som bedriver anmälningspliktig detaljhandel med 

eller servering av folköl. 

22 § Lag om handel med vissa receptfria läkemedel: En kommun får för sin 

kontroll enligt denna lag ta ut avgift av den som bedriver detaljhandel. 

Indexuppräkning 

Prövnings- och tillsynsavgifter i denna taxa är bestämd med utgångspunkt från 

kostnadsläge och Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) oktober månad året 

före det år taxan börjar gälla. 

Avgiftens erläggande 

Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Östersunds kommun genom dess 

Miljö- och samhällsnämnd. Betalning ska ske inom tid som anges i faktura.  

Överklaganden 

Nämndens beslut om avgift överklagas till förvaltningsrätt.  

Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Denna taxa träder i kraft den 2023-01-01 och tillämpas på ärenden som kommer in 

från och med denna dag. För ärenden som påbörjats innan denna taxas 

ikraftträdande tillämpas tidigare gällande taxa. 

3. Avgifter 
Som utgångspunkt för beräkningen av ansöknings- och anmälningsavgifterna 

avseende serveringstillstånd för alkohol, bygger avgiftsnivåerna på SKL:s två 

cirkulär 1995:69 Ansöknings- och tillsynsavgifter enligt alkohollagen samt cirkulär 

10:77 En ny alkohollag. De räkneexempel som förekommer i detta cirkulär utgår 

från en genomsnittskostnad för tillståndsprövning och tillsyn enligt alkohollagen 

med en genomsnittlig ambitionsnivå och med en total årlig kostnad per 

heltidsanställd. 



 

[DOCUMENT::Title] | Dokument-ID: [Document::Prefix] – [Document::Number] | Version: [Document::Version] 6 (7) 

Avgifter som tas ut för tillsyn beräknas efter en schablon baserad på 

restaurangernas försäljning av alkoholdrycker. Dessutom utgår en fast årlig 

tillsynsavgift. 

Kommunens tillsyn kan delas in i en administrativ och en yttre tillsyn. 

Den administrativa inre tillsynen består i underhåll av restaurangregister, 

kontakter med andra myndigheter, kontakter med tillståndshavare, 

informationsträffar, planering av inspektionsverksamheten, efterarbete med 

rapportskrivning och kommunicering, utarbeta beslutsunderlag för eventuella 

administrativa ingripanden samt debitering och bokföring av tillsynsavgifter m.m.  

 Den yttre tillsynen, handlar i hög grad om kommunens ambitionsnivå i 

tillsynsverksamheten. Med yttre tillsyn avses kontroll på serveringsstället angående 

nykterhet och ordning, marknadsföring, personal, serveringsansvariga m.m. Ju fler 

gånger restauranger inspekteras desto högre kostnader blir det för kommunen. 

Vanligtvis måste serveringsställen med inriktning som nöjesrestauranger 

inspekteras oftare än renodlade matrestauranger. Gemensamt för den första 

kategorin är att man i regel har en betydligt högre omsättning av alkoholdrycker än 

i rena matrestauranger. Detta för som regel också med sig större olägenheter i fråga 

om ordning och nykterhet eller särskild risk för människors hälsa. 

Det är motiverat att kommunen utövar en intensivare tillsyn över de 

serveringsställen som omsätter mycket alkohol i förhållande till dem som har en 

relativt liten omsättning. Tillsynsavgiften har därför av rättviseskäl följt denna 

fördelning. 

Ansöknings- och anmälningsavgifter  Kostnad 

Ansökan stadigvarande serveringstillstånd, (allmänhet, slutet sällskap, 
catering till slutna sällskap, provsmakning) 

15 450 16 020   

Anmälan ändrade ägarförhållanden, (aktier bolagsandelar mer än 50 %) 12 600 13 070 

Ändrade ägarförhållanden, (aktier bolagsandelar mindre än 50 %) 6 350 6 585    

Ansökan utvidgat tillstånd, serveringsytor etc. (tillfälligt utvidgat 
tillstånd 50% reduktion, 4 590 kr) 

9 180 9 520  

Ansökan utökad serveringstid, (tillfälligt samt inom ett år efter erhållet 
stadigvarande tillstånd 50% reduktion, 2 520 kr) 

5 040 5 230 

Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 sammanhängande dagar  10 880 11 285  

Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1-6 sammanhängande dagar 
för tillståndshavare i kommunen 

5 320 5 515  

Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten 1 dag, då försäljningen sker 
på uppdrag av eller direkt av en ideell förening 

1 950 2 025 

Ansökan tillfälligt tillstånd till allmänheten över 6 dagar, maximalt 3 
månader sammanhängande period 

15 450 16 020 

Anmälan ändring av befintligt tillstånd, (mindre ombyggnation, ändrad 
verksamhetsinriktning etc.) 

1 040 1 080  

Kunskapsprov (inklusive 2 omprov) 1 560 1 620 

Ansökan cateringtillstånd, (avser tillståndshavare) 6 300 6 535   

Ansökan om gemensam serveringsyta, (avser tillståndshavare) 9 620 9 975  

Ansökan tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten, 1-6 dagar 
(avser tillverkare och partihandlare) 

10 880 11 285  

Ansökan tillfälligt tillstånd för provsmakning till allmänheten, mer än 6 
dagar (avser tillverkare och partihandlare) 

15 450 16 020 

Anmälan provsmakning, (avser tillståndshavare) 640 665   

Anmälan kryddning av snaps, (avser tillståndshavare) 640 665  
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Ansöknings- och anmälningsavgifter  Kostnad 

Anmälan rumsservering/minibar, (avser tillståndshavare) 640 665 

Ansökan tillfälligt tillstånd till slutet sällskap* 
*Tillfälligt tillstånd till slutet sällskap beviljas för högst 12 tillfällen per 
år/sökande. Maximalt beviljas endast 12 tillfällen i samma lokal. Första 
ansökan 620 kr och resterande ansökningar 210 kr per tillfälle. 

620 645  

 

Fast tillsynsavgift för serveringstillstånd Kostnad 

Näringsidkare med stadigvarande serveringstillstånd 1 550 1 610  

Ideella föreningar med stadigvarande serveringstillstånd  1 040 1 080 

Trafikserveringar  1040 1 080 

 

Rörlig tillsynsavgift för serveringstillstånd Kostnad 

25 000 (endast fast avgift) 1 550 1 610  

25 001 - 50 000 1 950 2 025  

50 001 - 100 000 2 970 3 080  

100 001 - 250 000 3 900 4 045 

250 001 - 500 000 4 930 5 115 

500 001 - 750 000 5 850 6 070 

750 001 - 1 000 000 9 730 10 090 

1 000 001 - 1 500 000 13 620 14 125 

1 500 001 - 2 000 000 15 500 16 075 

2 000 001 - 2 500 000 17 510 18 160 

2 500 001 - 3 000 000 19 450 20 170 

3 000 001 - 3 500 000 21 390 22 180 

3 500 001 - 4 000 000 23 350 24 215 

4 000 001 - 5 000 000 26 240 27 210 

5 000 001 - 6 000 000 28 150 29 190 

6 000 001 - 7 000 000 35 000 36 295 

 

Avgift vid försäljning av folköl och receptfria läkemedel  Kostnad 

Årlig tillsynsavgift folkölsförsäljning/servering 1550 1 610 

Årlig kontrollavgift försäljning receptfria läkemedel 1460 1 515 
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Underlag inför beslut 
om taxa för tillstånds- 
och tillsynsavgifter 
enligt Alkohollagen 
m.m. 
 

 

1. Redovisning intäkter och kostnader  
I enlighet med den självkostnadsprincip som regleras i kommunallagen får inte en 

kommuns intäkter överstiga kommunens kostnader för respektive tjänst eller 

nyttighet om inte särskild lagstiftning säger annat. (KL 2:6). 

I tabellen ska de kostnader som är kopplade till den tjänst eller nytta som avgiften 

avser redovisas. En mer detaljerad redovisning kan lämnas om behov finns, 

tabellen avser miniminivå. 

Servering  

Intäkter/kostnader (kr med två decimaler) Utfall 2021 

Dokumentansvarig: Avdelningschef Miljö och hälsa   

Författare: Maria Stenlund, alkoholinspektör  

 

Dokumenttyp:  

Dokument-ID:  

Version: 1 

Berörd verksamhet: Samhällsbyggnad  

Beslutad av: Kommunfullmäktige  

Giltig från: 2023-01-01 

Giltig till:  

Antal sidor: 2 
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Intäkter avgift 1 502 230 

Kommunbidrag 0 

SUMMA INTÄKTER 1 502 230 

Personalkostnader -1 271 095 

Verksamhetskostnader -400 043 

SUMMA KOSTNADER -1 671 138 

RESULTAT -168 908 

 
Folköl  

Intäkter/kostnader (kr med två decimaler) Utfall 2021 

Intäkter avgift 41 040 

Kommunbidrag 0 

SUMMA INTÄKTER 41 040 

Personalkostnader -105 925 

Verksamhetskostnader -9 278 

SUMMA KOSTNADER -115 202 

RESULTAT -74 162 

 

Receptfria läkemedel  

Intäkter/kostnader (kr med två decimaler) Utfall 2021 

Intäkter avgift 40 640 

Kommunbidrag 0 

SUMMA INTÄKTER 40 640 

Personalkostnader -70 616 

Verksamhetskostnader -9 187 

SUMMA KOSTNADER -79 804 

RESULTAT -39 164 

 

Inga OH-kostnader finns med såsom lokal, kontorsmaterial, telefoner, datorer, ej 

verksamhetsspecifika dataprogram, arbetsledning etc. 
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Tjänsteskrivelse - Lokala föreskrifter för att 
skydda människors hälsa och miljön - Revidering  

Sammanfattning av ärendet 

Östersunds kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

har inte reviderats eller uppdaterats sedan de fastställdes av kommunfullmäktige i 

oktober 2000 och reviderades i februari och november 2002. Sedan dess har SKR 

utkommit med ett nytt underlag med exempel på föreskrifter, som stöd för 

kommunerna vid beslut om egna lokala föreskrifter. Det nya underlaget togs fram 

med anledning av vissa ändringar i miljölagstiftningen och en dom i ett ärende 

rörande lokala föreskrifter. Vidare har länsstyrelsen i samband med revision av 

miljö- och samhällsnämndens verksamhet enligt miljöbalken, påpekat behovet av 

att se över föreskrifterna eftersom det var länge sedan de fastställdes och 

reviderades. Det föreligger därav ett behov av översyn och uppdatering av 

föreskrifterna.  

Förslag till reviderade föreskrifter har varit ute på samråd under tiden 5 september 

2022 till och med den 3 oktober 2022. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Miljö- och samhällsnämnden föreslår kommunfullmäktige att anta 

reviderade lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. 

2. De reviderade lokala föreskrifterna föreslås träda i kraft 1 januari 2023. 

Underlag för beslut 

 Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-12 

 Reviderade Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

inklusive kartbilagor 

 Inkomna samrådsyttranden  
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Beslutet skickas till  

 Kommunstyrelsen (för beredning)  

Bakgrund 

En kommun har enligt 9 kap. miljöbalken och förordning (1998:899) om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (FMH), möjlighet att införa lokala föreskrifter till 

skydd förmänniskors hälsa och miljön. Föreskrifterna kan reglera exempelvis 

tomgångskörning med motordrivna fordon, skydd för ytvattentäkter och enskilda 

grundvattentäkter samt tillståndsplikt för inrättande av annat slag av toalett än 

vattentoalett, viss djurhållning, spridning av gödsel och eldning.  

Östersunds kommuns lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

har inte reviderats eller uppdaterats sedan de fastställdes av kommunfullmäktige i 

oktober 2000 och reviderades i februari och november 2002. Sedan dess har SKR år 

2012 utkommit med ett nytt underlag med exempel på föreskrifter. Det nya 

underlaget togs fram med anledning av vissa lagändringar och domar. Det 

föreligger därför ett behov av översyn och uppdatering av Östersunds kommuns 

föreskrifter, vilket även påpekades av länsstyrelsen 2021 vid dess revision av miljö- 

och samhällsnämndens verksamhet inom miljöbalkens område. 

Revideringen av de lokala föreskrifterna har främst avgränsats till att uppdatera de 

befintliga föreskrifterna med tillhörande kartbilagor med inriktning mot 

föreskrifternas aktualitet i förhållande till SKR:s underlag och gällande lagstiftning. 

Avgränsningen har gjorts för att få en snabb aktualisering av de gällande 

föreskrifterna.  

De lokala föreskrifterna antas av kommunfullmäktige och ska kungöras genom att 

det på kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet för de beslutade 

föreskrifterna har justerats. Vidare ska föreskrifterna finnas tillgängliga för 

allmänheten på kommunens webbplats. Kommunen ska skyndsamt underrätta 

länsstyrelsen om de föreskrifter som kommunen har meddelat. 

Enligt 27 § reglemente för miljö- och samhällsnämnden ansvarar nämnden för att 

beslut och föreskrifter inom det egna ansvarsområdet kungörs enligt gällande 

bestämmelser. Nämnden ska underrätta styrelsen så snart en uppdatering av den 

kommunala författningssamlingen bedöms nödvändig. Enligt 84 § 

kommunstyrelsens reglemente ska styrelsen på uppmaning av nämnd uppdatera den 

kommunala författningssamlingen om detta bedöms nödvändigt. 

Samråd  

Miljö- och samhällsnämnden beslutade 2022-08-31 att skicka ut förslaget till 

revidering av de lokala föreskrifterna på remiss till kommunledningsförvaltningen, 

teknisk förvaltning och de politiska partierna samt att ställa ut förslaget på samråd 
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till allmänheten via kommunens anslagstavla. Under samrådstiden, som pågick 

mellan den 5 september och den 3 oktober 2022, inkom yttranden från Liberalerna, 

samt från Teknisk förvaltning, Sektor fastighet och Avfall VA.  

Liberalerna uppger i sitt yttrande att de inte har några synpunkter på förslaget. 

Teknisk förvaltning, Sektor fastighet, framför i sitt yttrande att de bedömer att de, 

inom sitt verksamhetsområde, uppfyller de föreskrifter de är berörda av och att de i 

övrigt inte har några synpunkter.  

Teknisk förvaltning, Sektor Avfall VA, har lämnat följande synpunkter: 

1. Fler områden borde omfattas av föreskrifterna än förslaget anger, för att bättre 

stämma överens med SKR:s förslag på lokala föreskrifter. SKR:s förslag är 

framtaget för att gör det lätt för kommunerna att ha föreskrifter som speglar 

behoven som finns i samhället. 

2. Avloppsanordningar:  

Skrivelse om vad som gäller för Avloppsanläggningar saknas helt och borde tas 

med enligt SKR:s förslag.  

3. Skydd för enskilda grundvattentäkter:  

Områden för att ansöka om tillstånd för en grundvattenanläggning bör utökas till 

fler områden än bilaga 6, för att ge kommunen en bättre översikt över grundvatten-

anläggningar.  

4. Eldning:  

Det är oklart vad man menar med förorenat trä i § 6. Det är otydligt vilken typ av 

anmälan man menar under informationen till § 7. Avses Lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och miljön eller Lokala föreskrifter om avfall för 

Östersunds kommun? Behöver denna information vara med då anmälan inte tagits 

upp under paragrafer ovan. Som information så har skrivningen om att 

trädgårdsavfallet ska vara torrt vid eldning tagits bort i förslag till nya föreskrifter 

om avfall då det i nuläget dubbelreglerats. Nu ser vi att kravet på att 

trädgårdsavfallet ska vara torrt vid eldning även tagits bort i detta förslag. 

 

Samhällsbyggnad gör följande ställningstaganden till Teknisk förvaltning, 

Sektor Avfall VA:s, yttrande: 

1. Föreskrifterna borde omfatta fler områden: 

I nuläget har revideringen av föreskrifterna främst avgränsats till att omfatta 

föreskrifternas aktualitet i förhållande till SKR:s underlag och gällande lagstiftning. 

Avgränsningen har gjorts för att få en snabb aktualisering av de gällande 

föreskrifterna. Samhällsbyggnad instämmer dock i att det kan finnas behov av att 

utfärda föreskrifter inom fler av de områden som exemplifieras i SKR:s förslag, 

bl.a. skydd av vattentäkter. Detta skulle dock medföra en större arbetsinsats, som i 

så fall bör tas med i avdelning Miljö och hälsas verksamhetsplanering. 

2. Avloppsanordningar 

Samhällsbyggnad föreslår för närvarande inte någon ytterligare reglering av 

avloppsanordningar än de som redan finns i miljöbalken och förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Föreskrifter om avloppsanordningar har 

dock diskuterats översiktligt hos Samhällsbyggnad, Miljö och hälsa, och skulle 
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kunna vara ett område där behov av föreskrifter kan finnas. För att bedöma detta 

behov och inom vilka geografiska områden det kan vara motiverat krävs dock en 

större arbetsinsats, som skulle behöva tas med i avdelningens verksamhets-

planering. 

3. Skydd för enskilda grundvattentäkter: 

Hänvisning till svar under 1 och 2 ovan. 

4. Eldning: 

Förtydligande kommer att göras av 6 § och i informationen till 7 §. I 7 § görs även 

ett tillägg om att trädgårdsavfall, under den tid det får eldas, ska vara torrt.  

Under samrådstiden har Samhällsbyggnad, Miljö och hälsa, i samråd med GIS-

avdelningen sett över kartbilagorna till föreskrifterna, varvid Samhällsbyggnad har 

gjort bedömningen att vissa justeringar bör göras gällande 3 § om tomgångskörning 

och kartorna över de områden där föreskriften gäller. Befintlig föreskrift och dess 

kartbilagor var något otydliga. Föreslagen ny formulering av föreskriften bedöms 

tillsammans med de uppdaterade kartbilagorna bli mer konsekventa och lättare att 

tyda, då även sammanhållen bebyggelse inom angivna områden omfattas av 

regleringen. Med nuvarande föreskrifter omfattas endast detaljplanerade områden, 

vilket gör att det kan förekomma luckor mitt i bebyggelsen där tomgångskörning 

inte regleras. I samband med denna ändring har vissa områden fått viss utökad 

sträckning, framförallt i Lit och Orrviken.  

Sammanfattning och motivering av ändringar  

De ändringar som föreslås sammanställs och kommenteras nedan.. 

1. Hänvisning till 9 kap 10 § miljöbalken, som ger bemyndigandet till 4A § i 

föreskrifterna, gällande tillståndskrav för grundvattentäkt, saknas och 

behöver läggas till. 

2. Föreskriften och kartorna gällande områden med reglerad tomgångskörning 

behöver uppdateras, dels då det tillkommit detaljplanerade områden sedan 

föreskrifterna senast antogs och dels för att det ska bli mer konsekvent och 

lättare att förstå var regleringen gäller inom områdena. 

3. 5 § gällande eldning för uppvärmning bedöms behöva förtydligas med 

avseende på definitionen av miljögodkänd panna, så att definitionen blir 

densamma som i SKR:s underlag.  

4. 6 § gällande skötsel av eldningsanordning behöver omformuleras för att 

tydliggöra vad som inte får eldas.  

5. 7 § gällande eldning av trädgårdsavfall bedöms behöva ändras, särskilt med 

avseende på tiden för när eldning får ske/inte ske. Detta med anledning av 

att tidsperioden i de befintliga föreskrifterna inte bedöms kunna ses som ett 

tillfälligt förbud i enlighet med 40§ förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. 
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6. 8 § om hur ansökan och anmälan skall ske bör omformuleras enligt SKR:s 

formulering, då det förbereder för ett eventuellt införande av föreskrifter 

om tillstånd för t ex bdt-avlopp eller värmepumpar. 

Underskrifter 

Ann-Charlotte Skoog  

Miljöchef  

Lars Fors  

Hälsoskyddsinspektör  
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Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 

Gäller från och med den 1 januari 2023 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för 

Östersunds kommun meddelade av kommunfullmäktige den 2022-xx-xx 

Med stöd av 9 kap. 8 § och 10–13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 39 - 40 

och 42–44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och miljön. 

Inledande bestämmelser  
1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala 

föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.  

Djurhållning  
2 § Det krävs tillstånd av miljö- och samhällsnämnden för att hålla  

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,  

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,  

3. orm 

inom område med detaljplan med undantag för områden som avsatts för 

jordbruksändamål. Tillstånd kan förenas med vissa villkor.  

Tomgångskörning  
3 § En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång 

utomhus i högst en minut inom sammanhållen bebyggelse och 

detaljplanelagda delar av tätorterna Östersund, Frösön, Brunflo, Lit, Fåker, 

Orrviken, Tandsbyn och Häggenås enligt kartbilagor 1-8. Detta förbud 

gäller ej:  

1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t ex i trafikkö,  

2. om motorn hålls igång för att, i den mån det behövs för fordonets 

ändamålsenliga brukande, driva annan anordning (på fordonet) än sådan 

som avser uppvärmning.  

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid 

järnvägsövergång. 
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Spridning av gödsel  
4 § Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet 

inom eller intill område med detaljplan ska anmäla detta till miljö- och 

samhällsnämnden innan spridningen sker. Anmälan fordras inte vid 

spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst, får eller fjäderfä samt 

rötat slam s.k. biomull om den sker inom områden, som i detaljplan avsatts 

för jordbruksändamål eller, i ringa omfattning, t ex på villatomt, och om 

nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen. Anmälan fordras 

inte heller om spridningen eller orenligheten regleras i tillstånd enligt 

miljöbalken.  

Skydd för enskilda grundvattentäkter  
4A § Tillstånd av miljö- och samhällsnämnden krävs för att inrätta och 

använda en ny anläggning för grundvattentäkt i det område som märkts ut 

på kartbilaga 9. Befintliga anläggningar för grundvattentäkter inom angivet 

område ska anmälas till miljö- och samhällsnämnden. Tillstånd kan förenas 

med vissa villkor. 

Eldning  
5 § Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och 

varmvattenproduktion i en vedpanna, som inte är miljögodkänd enligt 

Boverkets byggregler BFS 2011:6 eller försedd med ackumulatortank, är 

inte tillåten under tiden 1 juni–15 augusti inom detaljplanelagda områden.  

6 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning av fasta bränslen gäller att 

lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. 

Eldningsanordningen får eldas med det bränsle som anordningen enligt 

tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av 

obehandlat, rent trä. All eldning med hushållsavfall, plast, målat eller tryckt 

impregnerat virke, spånskivor eller liknande material är förbjuden.  

7 § Eldning av komposteringsbart trädgårdsavfall är förbjuden inom 

områden med detaljplan under perioden 2 maj-29 april. Torra grenar och 

kvistar får dock eldas såvida det inte uppstår olägenhet för människors hälsa 

och miljön. Eldning får aldrig ske i strid mot gällande brandföreskrifter.  

Eldning av löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med 

detaljplan är förbjuden under tiden 1 april – 30 september. Eldning under 

övrig tid får ske under förutsättning att trädgårdsavfallet är torrt och att 

eldning sker på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa inte 

uppstår. Valborgsmässoafton och första maj omfattas inte av denna 

bestämmelse. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter. 
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Information till 7 § 

Trädgårdsavfall bör i första hand komposteras. Man kan även lämna 

trädgårdsavfall till återvinningscentraler. Trädgårdsavfall får komposteras 

utan särskild anmälan till Östersunds kommun. 

Ansökan och anmälan  
8 § Frågor gällande tillstånd och anmälan enligt dessa föreskrifter prövas av 

miljö- och samhällsnämnden. Enligt 46 § förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd ska en ansökan eller anmälan till nämnden för 

miljö- och hälsoskyddsområdet, enligt lokala föreskrifter meddelade med 

stöd av 39, 40 och 42 §§ i förordningen, vara skriftlig och innehålla de 

uppgifter som behövs för ärendet samt de ritningar och tekniska 

beskrivningar som behövs för att bedöma de anordningar, lokaler eller 

anläggningar som avses i ansökan eller anmälan.  

En ansökan eller anmälan till miljö- och samhällsnämnden ska vara skriftlig 

och uppfylla föreskrivna krav (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och 19 kap. 5 § respektive 22 kap. 1 § miljöbalken.) 

Straffbestämmelser  
9 § I 29 kap miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.  

Dispens  
10 § Miljö- och samhällsnämnden får medge dispens från vad som gäller 

enligt 5-7 §§ i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenhet 

ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.  

Avgifter  
11 § Miljö- och samhällsnämnden får ta ut avgift för prövning av 

ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan, samt 

för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter, enligt den taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit 
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Lokala föreskrifter för att skydda 
människors hälsa och miljön 

Gäller från och med den 1 januari 2023 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för 

Östersunds kommun meddelade av kommunfullmäktige den 2022-xx-xx 

Med stöd av 9 kap. 8 § och 10–13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 39 - 40 

och 42–44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och miljön. 

Inledande bestämmelser  
1 § Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala 

föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön.  

Djurhållning  
2 § Det krävs tillstånd av miljö- och samhällsnämnden för att hålla  

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin,  

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur,  

3. orm 

inom område med detaljplan med undantag för områden som avsatts för 

jordbruksändamål. Tillstånd kan förenas med vissa villkor.  

Tomgångskörning  
3 § En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas igång 

utomhus i högst en minut inom sammanhållen bebyggelse och 

detaljplanelagda delar av tätorterna Östersund, Frösön, Brunflo, Lit, Fåker, 

Orrviken, Tandsbyn och Häggenås enligt kartbilagor 1-8. Detta förbud 

gäller ej:  

1. om trafikförhållanden föranlett fordonet att stanna, t ex i trafikkö,  

2. om motorn hålls igång för att, i den mån det behövs för fordonets 

ändamålsenliga brukande, driva annan anordning (på fordonet) än sådan 

som avser uppvärmning.  

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid 

järnvägsövergång. 
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Spridning av gödsel  
4 § Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet 

inom eller intill område med detaljplan ska anmäla detta till miljö- och 

samhällsnämnden innan spridningen sker. Anmälan fordras inte vid 

spridning av väl brunnen gödsel från nötkreatur, häst, får eller fjäderfä samt 

rötat slam s.k. biomull om den sker inom områden, som i detaljplan avsatts 

för jordbruksändamål eller, i ringa omfattning, t ex på villatomt, och om 

nedmyllning sker i omedelbar anslutning till spridningen. Anmälan fordras 

inte heller om spridningen eller orenligheten regleras i tillstånd enligt 

miljöbalken.  

Skydd för enskilda grundvattentäkter  
4A § Tillstånd av miljö- och samhällsnämnden krävs för att inrätta och 

använda en ny anläggning för grundvattentäkt i det område som märkts ut 

på kartbilaga 9. Befintliga anläggningar för grundvattentäkter inom angivet 

område ska anmälas till miljö- och samhällsnämnden. Tillstånd kan förenas 

med vissa villkor. 

Eldning  
5 § Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och 

varmvattenproduktion i en vedpanna, som inte är miljögodkänd enligt 

Boverkets byggregler BFS 2011:6 eller försedd med ackumulatortank, är 

inte tillåten under tiden 1 juni–15 augusti inom detaljplanelagda områden.  

6 § För skötsel och tillsyn av eldningsanordning av fasta bränslen gäller att 

lufttillförseln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. 

Eldningsanordningen får eldas med det bränsle som anordningen enligt 

tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast bestå av 

obehandlat, rent trä.  

7 § Eldning av löv, kvistar, och annat trädgårdsavfall inom områden med 

detaljplan är förbjuden under tiden 1 april – 30 september. Eldning under 

övrig tid får ske under förutsättning att avfallet är torrt och att eldning sker 

på ett sådant sätt att olägenhet för människors hälsa inte uppstår. 

Valborgsmässoafton och första maj omfattas inte av denna bestämmelse. 

Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter. 

 
Information till 7 § 

Trädgårdsavfall bör i första hand komposteras. Man kan även lämna 

trädgårdsavfall till återvinningscentraler. Trädgårdsavfall får komposteras 

utan särskild anmälan till Östersunds kommun. 
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Ansökan och anmälan  
8 § Frågor gällande tillstånd och anmälan enligt dessa föreskrifter prövas av 

miljö- och samhällsnämnden.  

En ansökan eller anmälan till miljö- och samhällsnämnden ska vara skriftlig 

och uppfylla föreskrivna krav (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och 19 kap. 5 § respektive 22 kap. 1 § miljöbalken.) 

Straffbestämmelser  
9 § I 29 kap miljöbalken finns bestämmelser om straff och förverkande.  

Dispens  
10 § Miljö- och samhällsnämnden får medge dispens från vad som gäller 

enligt 5-7 §§ i dessa föreskrifter, om det är uppenbart att risk för olägenhet 

ur miljö- och hälsoskyddssynpunkt inte föreligger.  

Avgifter  
11 § Miljö- och samhällsnämnden får ta ut avgift för prövning av 

ansökningar om tillstånd eller dispens, för handläggning av anmälan, samt 

för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter, enligt den taxa för prövning och 

tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige antagit 
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FÖRORD 

Bakgrund 

Sedan underlaget till lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa senast uppda-

terades år 2002 har bland annat förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet 

och hälsoskydd (i kommentarerna nedan förkortad FMH) förändrats i vissa hänseen-

den. Vidare har ett antal av de föreskrifter och allmänna råd som omnämns i före-

skrifterna eller kommentarerna upp-daterats eller ersatts. De bemyndiganden i FMH 

som ligger till grund för föreskrifterna är dock i stort sett de samma som tidigare och 

huvuddelen av föreskrifterna har således inte förändrats. 

Tidigare föreskrifter om hantering av mjölk, svavelhaltigt bränsle och spridning av be-

kämpningsmedel har dock tagits bort. 

Som nyheter kan vidare noteras att anmälningskrav för luftvärmepumpar inte längre 

be-gränsas till en- eller tvåfamiljsfastigheter. Vad gäller dispenser för att bekämpa 

lövsly med kemiska bekämpningsmedel har kommunen numera möjlighet att motsätta 

sig att sådana dispenser meddelas, men kan inte ensidigt besluta om i vilka områden 

sådana dispenser förbjuds i enskilda fall. Straff-bestämmelserna i 29 kap. miljöbalken 

har ändrats på så sätt att endast överträdelser av föreskrifter avseende tomgångskör-

ning och gatumusik är straffsanktionerade. Mark- och miljööverdomstolen har i ett 

avgörande undanröjt ett föreläggande om eldningsförbud som baserats på en föreskrift 

som ansetts gå utöver kommunens bemyndigande.  

Underlaget består, liksom tidigare, av ett dokument med två delar; en del med förslag 

till före-skrifter och en del med kommentarer till föreskrifterna. Kommentarerna riktar 

sig till den som utformar föreskrifterna och bör läsas vid uppdatering av föreskrifterna 

eller utfärdande av förelägganden med stöd av föreskrifterna. Av kommentarerna 

framgår bland annat grunden för kommunens bemyndigande och i vissa fall intres-

santa upplysningar från förarbeten och praxis. 

I underlaget benämns ansvarig nämnd nu miljönämnd vilket enligt den definition som 

intagits i den nya plan- och bygglagen innebär den eller de nämnder som fullgör 

kommunens uppgifter på miljö- och hälsoskyddsområdet.  

Några föreskrifter har av olika anledningar alternativa skrivningar. Syftet med 

alternativen framgår av kommentarerna. 

Av några av bestämmelserna framgår även vad som gäller enligt andra regler, t.ex. 

följer direkt av FMH. Denna skrivning har även tidigare funnits med i syfte att und-

vika miss-förstånd i fråga om vad som är tillåtet med avseende på t.ex. avloppsanord-

ningar. Upplysningen behöver dock inte framgå av föreskrifterna.  

De lokala föreskrifterna har varierande namn på samma tema i olika kommuner. I 

detta underlag benämns föreskrifterna nu ”lokala föreskrifter för att skydda männi-

skors hälsa och miljön”. Vid användande av de enskilda föreskrifterna, t.ex. som 

grund för ett föreläggande, måste dock kontrolleras om det aktuella bemyndigandet 

medger skydd för miljön (avlopps-anordningar och värmepumpsanläggningar) eller 

enbart för människors hälsa.  

Stockholm, augusti 2012 

 

___________________ 
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Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön för XX kommun 

meddelade av kommunfullmäktige den …§ xx ... 

Med stöd av 9 kap. 7 - 8 §§ och 10-13 §§ miljöbalken (1998:808) samt 13, 17, 39 - 40 

och 42-44 §§ förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd 

meddelar kommunfullmäktige följande lokala föreskrifter för att skydda människors 

hälsa och miljön.  

Inledande bestämmelser 

1§ 

Utöver bestämmelserna i miljöbalken (1998:808) och förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd (1998:899) gäller följande lokala föreskrifter för att 

skydda människors hälsa och miljön. 

Avloppsanordning 

2 § 

Enligt 13 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs det tillstånd 

av miljönämnden för att  

1. inrätta en avloppsanordning som en eller flera vattentoaletter ska anslutas 

till, eller  

2. ansluta en vattentoalett till en befintlig avloppsanordning. 

Enligt dessa föreskrifter krävs dessutom tillstånd av miljönämnden för att  

3. inrätta annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-2, exempelvis 

avloppsanordningar för bad-, disk- och tvättavloppsvatten, inom de områden 

som har märkts ut på kartbilaga x-y.  

Enligt 13 och 14 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd krävs 

anmälan till miljönämnden för att  

4. inrätta en annan avloppsanordning än som anges i punkterna 1-3, 

5. ändra en avloppsanordning, om åtgärden kan medföra väsentlig ändring av 

avloppsvattnets mängd eller sammansättning.  

Anmälan eller tillstånd enligt dessa bestämmelser krävs inte för avloppsanordning som 

kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § förordningen om miljöfarlig verk-

samhet och hälsoskydd eller om avloppsanordningen är avsedd att föra avloppsvattnet 

till enbart en allmän avloppsanläggning. 

Annan toalett än WC 

3 § 

Det krävs anmälan till miljönämnden för att inrätta 

1. förmultningstoalett,  

2. eltoalett,  

3. torrtoalett med latrinkompostering 
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Djurhållning 

4 § 

Det krävs tillstånd av miljönämnden för att hålla 

1. nötkreatur, häst, get, får eller svin, 

2. pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur, eller  

3. orm  

inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.  

Tomgångskörning 

5 § 

En förbränningsmotor i stillastående motordrivet fordon får hållas i gång i högst x 

minuter. Detta gäller inte 

1. om trafikförhållandena föranlett fordonet att stanna, t.ex. i trafikkö,  

2. om motorn hålls i gång för att – i den mån det behövs för fordonets 

ändamålsenliga brukande – driva annan anordning (på fordonet) än sådan 

som avser uppvärmning. 

Omedelbart tomgångskörningsförbud gäller dock fordon som stannats vid broöppning 

och järnvägsövergång.   

Spridning av gödsel 

6 § 

Alternativ 1 

Vid spridning av naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill område 

med detaljplan gäller följande: 

1. Tidpunkten för spridning ska anpassas till sådana väder och vindförhållan-

den som minskar risken för luktolägenheter. Torrt och blåsigt väder med 

vind från bebyggelsen innebär minst risk.  

2. Nedbrukning ska ske i omedelbar anslutning till spridningen.  

3. Spridning får inte ske närmare än xx meter från sjö eller annat vattendrag.  

Vad som föreskrivs i första stycket ska gälla de även de tätbebyggda områden som har 

märkts ut på kartbilaga x-y och som inte omfattas av detaljplan.  

Alternativ 2 

Den som avser att sprida naturlig gödsel, slam eller annan orenlighet inom eller intill 

område med detaljplan ska anmäla detta till miljönämnden innan spridning sker.   

Anmälan krävs även innan sådan spridning sker inom de tätbebyggda områden som 

har märkts ut på kartbilaga x-y och som inte omfattas av detaljplan. 

Inom de områden som avses i första och andra styckena, får naturlig gödsel, slam eller 

annan orenlighet inte spridas närmare än xx meter från sjö eller annat vattendrag och 

ska den nermyllas i omedelbar anslutning till spridningen.  

Anmälan enligt första och andra styckena fordras inte för spridning av väl brunnen 

gödsel från nötkreatur, häst eller fjäderfä om den sker i ringa omfattning t.ex. på 

villatomt, och om nermyllningen sker i omedelbar anslutning till spridningen. An-

mälan fordras inte heller om spridningen eller orenligheten regleras i tillstånd enligt 

miljöbalken. 
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§ 7 

Den som avser att anordna gödselstad eller annan upplagsplats för djurspillning inom 

område med detaljplan ska enligt 37 § förordningen om miljöfarlig verksamhet och 

hälsoskydd ge in anmälan till miljönämnden.  

Detsamma gäller enligt dessa föreskrifter inom de tätbebyggda områden som har 

märkts ut på kartbilaga x-y. 

Skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter 

§ 8 

Alternativ 1  

För att undvika förorening av kommunens reservvattentäkt x-sjön utgör x-sjön och 

y-sjön och en hundra meter bred strandzon (mätt från respektive sjös strandlinje vid 

normalvattenstånd) vid dessa sjöar ett skyddsområde, där följande gäller.  

1. Brandfarlig vara ska hanteras och förvaras enligt vad som föreskrivs för 

vattenskyddsområde i 10 kap. i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 

2003:24). 

2. Andra för vattnet skadliga ämnen, såsom tjärprodukter, smörj- och transfor-

matoroljor eller liknande kemiska produkter, får enligt dessa föreskrifter inte 

lagras så att vattnet riskerar att förorenas. 

3. Tvätt av motorfordon får inte ske.  

Alternativ 2 

Den som avser att ordna ett upplag som kommer att innehålla petroleum-, olje- eller 

tjärprodukter, lösningsmedel, vägsalt eller andra liknande produkter inom de områden 

som har märkts ut på kartbilaga x-y ska anmäla detta till miljönämnden innan upplaget 

påbörjas.  

Anmälan krävs inte om anmälnings- eller tillståndsplikt föreligger enligt 5 eller 21 §§ 

förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd eller enligt bestämmelserna i 

11 kap. miljöbalken om vattenverksamhet eller enligt vad som har förordnats i beslut 

om vattenskyddsområde.  

9 § 

Med anledning av risken för knapphet på sött vatten krävs anmälan till miljönämnden 

för att inrätta eller använda en ny anläggning för grundvattentäkt i de områden som 

har märkts ut på kartbilaga x-y. Befintliga anläggningar för grundvattentäkter inom 

angivna områden ska anmälas till miljönämnden.  

Värmepumpar 

10 § 

Värmepumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten får 

inte inrättas utan anmälan till miljönämnden.  

Inom de områden som har märkts ut på kartbilaga x-y krävs tillstånd från miljönämn-

den för att inrätta en sådan anläggning. 

Anmälan eller tillstånd enligt denna paragraf krävs inte för värmepumpsanläggning 

som kräver tillstånd enligt 5 § eller anmälan enligt 21 § i förordningen om miljöfarlig 

verksamhet och hälsoskydd. 
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11 § 

För att inrätta eller använda en luftvärmepump inom de områden som märkts ut på 

kartbilaga x-y krävs anmälan till miljönämnden.  

Eldning 

12 § 

Småskalig eldning av fastbränsle för uppvärmning och varmvattenproduktion i en 

panna som inte är miljögodkänd enligt Boverkets byggregler BFS 2011:6 eller försedd 

med ackumulatortank, är inte tillåten under tiden 1 juni - 31 augusti inom de områden 

som har märkts ut på kartbilaga x-y.   

13 § 

För skötsel och tillsyn över eldningsanordning för fasta bränslen gäller att lufttillför-

seln ska vara god och att bränslet ska förvaras torrt. Pannan får eldas med det bränsle 

som pannan enligt tillverkaren är avsedd för. Saknas anvisning får bränslet endast 

bestå av sådant trä som inte är förorenat. 

Dokumentation efter genomförd sotning och underhåll av eldningsanordning ska 

sparas hos ägaren av anläggningen minst fem år. 

14 § 

Eldning av torra löv, kvistar och annat trädgårdsavfall inom områden med detaljplan 

är förbjuden under tiden 1 april – 30 september.  

Regler om transport och annan hantering av trädgårdsavfall finns även i kommunens 

avfallsföreskrifter. Eldning får aldrig ske i strid med gällande brandföreskrifter.  

Bränning av halm 

15 § 

Det är förbjudet att bränna halm inom de områden som har märkts ut kartbilaga x-y.  

Camping 

16 § 

Camping som inte sker på campinganläggning är förbjuden under tiden 

15  juni- 15 augusti inom de områden som har märkts ut på kartbilaga x-y.  

Gatumusik 

17 § 

Utövande av gatumusik på x-gatan och y-torget samt gränder och platser som gränsar 

till x-gatan och y-torget får endast ske mellan kl. 14.00-18.00 dagligen och under 

förutsättning  

- att ljudförstärkare/högtalare inte används i samband med utövande av  

musiken, och 

- att utövandet av musiken inte sker i grupper av fler än två personer. 

Begränsningen i första stycket gäller inte utövande av gatumusik som sker i enlighet 

med tillstånd som polismyndigheten utfärdat enligt ordningslagen (1993:1617).    

Miljönämnden får i övrigt meddela de föreskrifter om utövande av gatumusik på viss 

offentlig plats som i ett enskilt fall behövs för att hindra att olägenhet för människors 

hälsa uppkommer.  
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Ansökan och anmälan 

18 § 

En ansökan eller anmälan till miljönämnden ska vara skriftlig och uppfylla föreskrivna 

krav (25 och 46 §§ förordningen om miljöfarlig verksamhet och 19 kap. 5 § respektive 

22 kap. 1 § miljöbalken.) 

Sanktioner  

19 § 

I 29 kap. miljöbalken finns straffbestämmelser och i 30 kap. miljöbalken samt förord-

ningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter finns bestämmelser om miljösanktions-

avgifter.  

Dispens 

20 § 

Miljönämnden får medge dispens från vad som gäller enligt § x-y i dessa föreskrifter, 

om det är uppenbart att risk för olägenheter från miljö- och hälsoskyddspunkt inte 

föreligger. 

Avgifter 

23 § 

Miljönämnden får ta ut avgift för prövning av ansökningar om tillstånd och dispens, 

för handläggning av anmälan samt för tillsyn i övrigt enligt dessa föreskrifter enligt 

den taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område som kommunfullmäktige 

antagit.  

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse 

24 § 

Dessa lokala föreskrifter träder i kraft den ……. Äldre lokala föreskrifter ska tillämpas 

på ärenden som har inletts dessförinnan. 

 

_____________________ 
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KOMMENTARER 

Bakgrund 

I ingressen till exemplen hänvisas till de paragrafer i miljöbalken (1998:808) och för- 

ordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899), nedan förkortad 

FMH, som innehåller bemyndiganden för kommunerna att utförda lokala föreskrifter. 

Endast föreskrifter med stöd i dessa bemyndiganden får utfärdas. Kommunerna har 

dock möjlighet att meddela föreskrifter även inom avfallsområdet (avfallsföreskrifter). 

Sådana föreskrifter behandlas inte här.  

Miljöbalken ger kommunerna möjlighet att meddela föreskrifter som behövs till skydd 

mot olägenheter för människors hälsa (9 kap. 10-13 §§ miljöbalken). I föreskrifterna 

kan det t.ex. anges att verksamhet som kan medföra olägenhet för människors hälsa 

inte får bedrivas eller inrättas utan att kommunen har lämnat tillstånd eller att anmälan 

har gjorts till kommunen. 

Lagstiftaren har i 9 kap. 13 § miljöbalken särskilt angett att kommunala föreskrifter 

som meddelats till skydd för olägenheter för människors hälsa inte får medföra 

onödigt tvång för allmänheten eller ”annan obefogad inskränkning” i den enskildes 

frihet. 

Vissa föreskrifter kan meddelas både med avseende på skyddet för människors hälsa 

och skyddet för miljön. Detta gäller föreskrifter om enskilda avloppsanläggningar och 

värmepumpar. 

Generellt gäller att kommunerna inte behöver utnyttja hela bemyndigandet och t.ex. 

förbjuda innehav av alla de djur som nämns i 40 § första stycket punkten 2 FMH. 

Kommunerna har dock inte möjlighet att gå utöver bemyndigandet och meddela 

föreskrifter om andra djur än den än de som omfattas av bemyndigandet.  

Föreskrifterna ska vara tydliga med vad som gäller och bör kungöras i god tid. 

Föreskrifterna ska kungöras enligt reglerna i kommunallagen (5 kap. 62 § och 6 kap. 

30 §) I 44 § FMH finns vidare bestämmelser som, vid sidan av kommunal-lagen, 

gäller för kungörandet. Föreskrifterna ska kungöras i länets författnings-samling. 

Vidare ska kommunen tillse att föreskrifterna anslås i ortstidning samt att tryckta 

exemplar finns att tillgå för allmänheten.  

I prop. 2011/12:149 finns förslag till ändringar i kommunalagen med avseende på 

kungörande av kommunala föreskrifter. Reglerna, som föreslås träda i kraft den 1 

januari 2013, innebär att kommunala föreskrifter ska kungöras genom att det på 

kommunens anslagstavla tillkännages att protokollet med de beslutade föreskrifterna 

har justerats. Gällande kommunala föreskrifter ska vidare finnas tillgängliga på 

kommunens webb-plats. Där ska de vara samlade i kommunens författningssamling 

eller på annat sätt. Förordningsregler om kungörelse i länets författningssamling och 

ortstidningarna ska enligt förslaget slopas.   
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Avloppsanordningar 

2 § 

Tidigare underlag innehöll två alternativa skrivningar med endast redaktionell skill-

nad. För tydlighets skull innehåller detta underlag endast en av skrivningarna. Någon 

ändring i sak har inte skett. Av tydlighetsskäl upptar bestämmelsen även vad som 

gäller direkt enligt FMH.  

Enligt 13 § första stycket FMH krävs tillstånd även för att ansluta en vattenklosett till 

en befintlig avloppsanordning. Av 13 § tredje stycket andra meningen FMH framgår 

att kommunen kan föreskriva tillståndsplikt för BDT-avloppsanordningar inom vissa 

delar av kommunen.  

En utvidgad tillståndsplikt ska vara motiverad för att skydda människors hälsa eller 

miljön. Det kan t.ex. gälla områden som är särskilt känsliga för avloppsvatten eller 

områden som är utsatta för betydande mängder avloppsvatten.  

Enligt 43 § FMH ska de tillståndspliktiga områdena märkas ut på en särskild karta 

som fogas till föreskrifterna.   

Enligt 6 kap. 5 § punkten 4 i plan- och byggförordningen (2011:338) krävs anmälan 

vid installation eller väsentlig ändring av anläggning för vattenförsörjning eller avlopp 

i en byggnad eller inom en tomt.  

Andra toaletter än WC 

3 § 

Bemyndigandet finns i 40 § första stycket punkten 3 FMH. Med stöd därav kan före-

skrifter meddelas om inrättande av andra slags toaletter än vattentoaletter, t.ex. för-

multningstoaletter, förbränningstoalett, frystoalett, paketeringstoalett och torrtoalett. 

Här kan kommunen som alternativ kräva tillstånd. Det går också att begränsa kravet 

till vissa områden, som i sådant fall ska märkas ut på kartbilaga. 

I de lokala avfallsföreskrifterna kan finnas möjlighet att få dispens för egen behand-

ling av latrin. Tillståndsprövningen enligt de lokala föreskrifterna bör samordnas med 

sådan dispensprövning och en hänvisning till avfallsföreskrifterna kan med fördel 

läggas till i anslutning till bestämmelsen.  

Djurhållning 

4 § 

Paragrafen grundas på 39 § FMH. Bestämmelsen har justerats redaktionellt för att helt 

motsvara bemyndigandet. Tillståndsplikt kan endast föreskrivas för områden med 

detaljplan eller områdesbestämmelser och om det krävs för att skydda människors 

hälsa. Ett sådant tillstånd får förenas med särskilda villkor.  

Bemyndigandet medger inte föreskrifter som förbjuder hundar, katter, kaniner och 

liknande pälsklädda sällskapsdjur eller t.ex. spindlar. Av rättsfallen R 1988:101 och R 

1998:110 framgår att varken större antal kaniner i en kaningård eller höns med inhäg-

nad att betrakta som sällskapsdjur.  

Oavsett om tillståndsplikt krävs enligt denna paragraf gäller enligt 36 § FMH att hus-

djur och andra djur som hålls i fångenskap ska förvaras och skötas så att olägenheter 

för människors hälsa inte uppkommer.  
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Tomgångskörning 

5 § 

Bemyndigandet finns i 40 § första stycket punkten 1 FMH. När det gäller antalet 

minuter får en avvägning göras utifrån vad som är lokalt motiverat. Det bör ligga i 

linje med lagstiftarens intentioner att begränsa föreskrifternas omfattning t.ex. till 

område med detaljplan eller andra tätortsområden. Begränsas föreskriften till att bara 

gälla vissa områden bör de märkas ut på särskild karta (jfr. 43 § i förordningen).  

Spridning av gödsel 

6 § 

Bemyndigandet finns i 40 § första stycket punkten 2 FMH. 

Två alternativ anges; alternativ 1 är inriktat på föreskrifter för hanteringen och alter-

nativ 2 inriktat på att hanteringen ska anmälas. Om det behövs för att skydda männi-

skors hälsa kan krav på tillstånd föreskrivas i stället. Avståndet till sjö eller vattendrag 

bör bestämmas utifrån de förhållanden som råder på plats i kommunen. 

Jordbruksverket får enligt 12 kap. 10 § miljöbalken meddela de föreskrifter som skäli-

gen kan behövas från miljöskyddssynpunkt i fråga om begränsningar i antalet djur i 

jordbruk, försiktighetsmått för gödselhanteringen och växtodlingen.  Jordbruksverkets 

bemyndigande att, tillsammans med Naturvårdsverket, meddela föreskrifter avseende 

gödselhanteringen framgår även av 10 § första punkten i förordningen om (1998:915) 

om miljöhänsyn i jordbruket.  

Numera gäller SVJFS 2004:62 med föreskrifter och allmänna råd om miljöhänsyn i 

jordbruket vad avser växtnäring (ändrad genom SJVFS 2011:25). I denna föreskrift 

finns, både för hela riket och för vissa definierade känsliga områden, bl.a. begräns-

ningar i fråga om hur nära sjö eller annat vattendrag spridning får ske och vissa tids-

begränsningar för spridning. 

De föreskrifter som meddelas med stöd av bemyndigandet i 40 § första stycket punk-

ten 1 FMH kan enligt 42 § FMH också utvidgas till att gälla andra tätbebyggda områ-

den. För att en sådan utvidgning ska få införas krävs särskilda skäl. Utmärkning på 

kartbilaga är obligatorisk enligt 43 § FMH.  

Om varken tillstånds- eller anmälningsplikt bedöms nödvändig, kan vissa allmänna 

bestämmelser om hanteringen föreskrivas. Exempel på sådana lämnas i alternativ 1.  

Fjärde stycket första meningen i alternativ 2 syftar till att inte medföra onödigt tvång 

för allmänheten och obefogad inskränkning i den enskildes frihet, se 13 § FMH. 

Fjärde stycket andra meningen i alternativ 2 innebär att i den mån villkor för spridning 

meddelats i tillstånd till jordbruk enligt 5 eller 21 § FMH behövs inte någon särskild 

anmälan för gödselhantering.  

§ 7 

Bestämmelsen i 37 § FMH kan genom bemyndigandet i 42 § utvidgas till att omfatta 

tätbebyggda områden som inte omfattas av detaljplan.  
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Skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter 

§ 8 

Bemyndigandet finns i 40 § första stycket punkten 5 FMH. Föreskrifterna kan gälla 

skyddet för ytvattentäkter eller enskilda grundvattentäkter. Normalt torde bestämmel-

ser om skydd för ytvattentäkter och enskilda grundvattentäkter behövas bara i vissa 

områden i kommunen. I den mån sådana vattentäkter används för eller är avsedda för 

vattenförsörjningsändamål kan det behövas föreskrifter för att hindra att olägenheter 

för människors hälsa uppkommer. Föreskrifter om skydd för vattentäkter kan använ-

das exempelvis i de fall där det inte anses motiverat att förklara ett område som 

vattenskyddsområde enligt 7 kap. miljöbalken.  

Naturvårdsverkets handbok 2010:5 om vattenskyddsområde berör i avsnitt 1.2.2 skydd 

av vattentäkter med lokala föreskrifter. I föreskrifterna kan regleras frågor om hante-

ring av petroleumprodukter och andra kemikalier, spridning av gödsel, spridning av 

bekämpningsmedel, infiltration av avloppsvatten, industriell verksamhet, grävning 

m.m. Länsstyrelsen i Västra Götaland har tagit fram en vägledning i frågan: ”Skydd av 

vattentäkter med lokala hälsoskyddsföreskrifter.” Av intresse är även åtgärdspro-

grammen för de olika vattendistrikten.  

Det ska noteras att bemyndigandet möjliggör föreskrifter som skyddar hälsan. Någon 

koppling till vattenförekomstens status, vid sidan av hälsoskyddsaspekten, torde inte 

vara möjlig. 

Naturvårdsverkets föreskrift 2000:4 har ersatts av föreskriften NFS 2003:24, ändrad i 

NFS 2009:3. Av 10 kap. i föreskriften 2003:24 framgår vilka särskilda regler som 

gäller för vattenskyddsområden. Med vattenskyddsområden avses enligt definitionen i 

föreskriften (kap. 2) dels mark- eller vattenområde som med stöd av 7 kap. 21 § miljö-

balken fastställts till skydd för en grund- eller ytvattentillgång eller områden för vilka 

kommunala föreskrifter har meddelats med stöd av 40 § FMH, dels områden som fast-

ställts med stöd av motsvarande äldre bestämmelser.  

Förslaget innehåller två olika alternativ. Alternativ 1 innehåller exempel på vissa be-

stämmelser för att skydda en reservvattentäkt. Alternativ 2 är avsett för att t.ex. skydda 

enskilda grundvattentäkter i känsliga områden mot risker för föroreningar från vissa 

verksamheter. Alternativt kan tillstånd krävas för sådana upplag.  

Ytterligare information om tillstånd för hantering av brandfarliga gaser och vätskor 

finns i SÄIFS 1995:3 med ändringar i SÄIFS 1997:3. Tillståndsplikt för hantering av 

explosiva och brandfarliga varor föreskrivs i lagen (2010:1011) om brandfarliga och 

explosiva varor.  

Det kan anmärkas att uppläggning av fast avfall eller andra fasta ämnen är tillstånds 

och anmälningspliktig enligt 5 och 21 §§ FMH. Tillståndsplikt gäller dock inte för 

ändring av verksamhet som innebär lagring av timmer som inte sker på eller nära 

vattentäkter och behövs p.g.a. t.ex. storm eller orkan. SNI koderna 90.130 eller 90.140 

gäller användning av avfall för anläggningsändamål. Enligt 6 kap. 1 § plan- och bygg-

förordningen (2011:338) krävs normalt bygglov för att anordna upplag och material-

gårdar.   

Viss klarhet i vad som avses med ”upplag” finns i prop. 1985/86:1 sida 684 med hän-

visning till redogörelse i prop. 1959:168 s. 138. Från redogörensen kan nämnas att 

bestämmelsen endast omfattar upplag som är mer permanent eller omfattande. Ett litet 

förråd kan således betraktas som upplag, förutsatt att det är permanent. Vidare anges 

att endast sådant som lagras utomhus betraktas som upplag.  

Av 7 kap. 21 § miljöbalken framgår att länsstyrelsen eller kommunen får förklara ett 

område som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller ytvattentillgång som 

utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas som vattentäkt. Länsstyrelsen eller kom-

munen kan vidare enligt 7 kap. 22 § meddela föreskrifter för sådana områden. Innan 
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kommunen fattar beslut om föreskrifter till skydd för yt- eller grundvatten i de lokala 

hälsoskyddsföreskrifterna bör kontrolleras att dubbelreglering inte sker.  

Lantmäteriet ska underrättas skyndsamt när kommunen har meddelat föreskrifter om 

skydd för ytvattentäkter eller enskilda grundvattentäkter (44 § fjärde stycket FMH). 

Detsamma gäller om sådana föreskrifter ändras eller upphävs.  

§ 9 

Enligt 9 kap. 10 § första stycket miljöbalken gäller att alla anläggningar för grund-

vattentäkter ska inrättas och användas på ett sådant sätt att olägenheter för människors 

hälsa inte uppkommer. I andra stycket samma bestämmelse bemyndigas kommunerna 

att – i de fall det inte krävs tillstånd till vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken – 

föreskriva att det ändå ska krävas tillstånd av kommunen eller anmälan till kommunen 

för att inrätta och använda en ny anläggning för grundvattentäkt i områden där knapp-

het på sött vatten råder eller befaras uppkomma. Det gäller dock bara om det behövs 

för att hindra att olägenheter för människors hälsa ska uppkomma. Kommunen får 

även föreskriva anmälningsplikt, dock inte tillståndsplikt, för sådana anläggningar 

som redan finns inom angivna områden.  

Begreppet ”knapphet på sött grundvatten” omfattar såväl det fallet att brunnar sinar 

som att brunnar drabbas av saltvatteninträngningar. De kommunala föreskrifterna kan 

komma i fråga i områden där det antingen finns bostäder som inte har tillgång till 

vatten i tillräcklig utsträckning eller av godtagbar kvalitet eller där det finns risk för att 

sådana problem ska uppkomma och där orsaken är att grundvattenuttagen från brunnar 

i området är eller kan befaras bli för stora (prop. 1997/98:45 I s. 354). Kommunen 

kan, genom att föreskriva om tillstånds- eller anmälningsplikt, förhindra tillkomsten 

av eller påverkan på användningen av nya anläggningar. Kommunen kan då också 

påverka lokaliseringen av nya brunnar. Tillstånd som meddelas får förenas med vill-

kor enligt 16 kap. 2 § andra stycket miljöbalken. Kommunen kan i samband med till-

ståndsprövning också kräva att det kontrolleras om det t.ex. förekommer radon i 

vattnet. 

För anläggningar som redan finns får kommunen föreskriva anmälningsplikt inom 

angivna områden, inte tillståndsplikt. Genom anmälningsplikten får kommunen 

kännedom om de anläggningar som finns. Har något datum för anmälan av sådana 

befintliga anläggningar inte tidigare funnits kan ett datum nu föreskrivas, lämpligen 

minst sex månader från det att föreskrifterna träder i kraft.  

Om det behövs kan kommunen, med stöd av 26 kap. 9 § miljöbalken besluta om 

skyddsåtgärder och försiktighetsmått enligt 2 kap. 3 § miljöbalken för att förhindra att 

olägenheter för människors hälsa uppkommer.  

Kommunen kan även, genom detaljplan eller områdesbestämmelser, införa bygglovs-

plikt för vissa grundvattentäkter som är undantagna från tillståndsplikt enligt 11 kap. 

11 § 1 punkten miljöbalken (9 kap. 8 § första stycket punkten 5 plan- och bygglagen 

2010:900). Detta avser även vattentäkter för en- eller två familjefastigheter eller jord-

bruksfastigheters husbehovsförsörjning eller värmeförsörjning, dock endast när det 

finns särskilda skäl för en bygglovsprövning (9 kap. 8 § andra stycket plan- och 

bygglagen). Plan- och bygglagens regler bör tillämpas främst då det inom kommunen 

finns behov av att ha en planmässig hantering av grundvattenfrågorna inom nya områ-

den som anläggs. 

Värmepumpar  

10 § 

Enligt 17 § FMH är det förbjudet att utan anmälan till miljönämnden inrätta en värme-

pumpsanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten. Kom-

munen får föreskriva att det i stället ska krävas tillstånd av nämnden för inrättande av 



 

 

Lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön 16 

sådan anläggning inom kommunen eller inom vissa delar av kommunen om det be-

hövs för att skydda människors hälsa eller miljön.  

En förutsättning för att kommunen ska få föreskriva tillståndsplikt i stället för anmäl-

ningsplikt för inrättande av värmepumpar är att det behövs för att skydda människors 

hälsa eller miljön. I en kommun eller inom delar av en kommun kan förhållandena 

vara sådana att det - av miljö- och hälsoskyddsskäl - är olämpligt att inrätta en värme-

pumpsanläggning. Det kan t.ex. bero på att mark- och terrängförhållandena är olämp-

liga från hälsosskyddssynpunkt för en sådan anläggning. Ett annat skäl kan vara att det 

i närheten av den inom det aktuella området finns dricksvattentäkter som riskerar att 

förorenas. Genom att införa tillståndskrav blir det lättare för kommunen att förhindra 

att sådana anläggningar kommer till stånd eller säkerställa att de utförs så att risker 

elimineras.  

Det är möjligt att föreskriva att tillståndsplikt ska gälla hela kommunen om det behövs 

för att skydda människors hälsa eller miljön. 

Om tillståndsplikt införs bör det dock ligga i linje med lagstiftarens intentioner att om 

möjligt begränsa tillståndsplikten till sådana områden eller objekt som är särskilt 

skyddsvärda. Om föreskrifterna begränsas till vissa områden ska de märkas ut på sär-

skild kartbilaga.   

Tidigare föreskriven obligatorisk anmälningsplikt avseende luftvärmepumpar(17 § 

FMH) har tagits bort från och med den 1 mars 2002, se vidare nedan § 11.  

För större anläggningar krävs tillstånd eller anmälan enligt 5 eller 21 §§ FMH. Verk-

samhetskod 40.110 avser anläggningar för en uttagen eller tillförd mängd av mer än 

10 MW. Det kan anmärkas att tillstånd till vattenverksamhet inte krävs för utförande 

av anläggningar för utvinning av värme om åtgärden inte avser vattentäkt (11 kap. 11 

§ punkten 3 miljöbalken). 

11 § 

Bemyndigandet finns i 40 § första stycket punkten 10 i FMH och ger kommunen möj-

lighet att meddela föreskrifter om luftvärmepumpar. Luftvärmepumpar torde innefatta 

både vad som kallas luft/luft och luft/vatten värmepumpar där skillnaden är vilket 

internt värmesystem som fastigheten har. Inskränkningen till en- eller två-familjsfas-

tigheter har tagits bort (SFS 2002:768) och föreskriften gäller generellt. Det är således 

möjligt att införa anmälnings- eller tillståndsplikt för luftvärmepumpar om det behövs 

för att hindra att olägenheter för människors hälsa uppkommer i kommunen. Det är 

vidare möjligt att föreskriva tillstånds- eller anmälningsplikt för hela kommunen om 

det krävs för att skydda människors hälsa. Kommunen kan i stället för att kräva till-

stånd kräva att en luftvärmepump inrättas eller används på visst sätt så att olägenhet 

för människors hälsa inte uppkommer.  
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Eldning  

12 § 

Bemyndigandet finns i 40 § första stycket punkten 6 i FMH och omfattar tillfälligt 

förbud mot småskalig eldning med vissa fasta bränslen inom särskilt angivna om-

råden.  

Möjligheten för kommunerna att reglera småskalig eldning infördes 1995. I prop. 

1994/95:119 s. 17 utvecklar regeringen frågan om de möjligheter kommunen har att 

inom vissa områden begränsa användningen av småskalig eldning. Beträffande direkt-

eldade pannor, varav det stora flertalet är kombipannor, uttalar regeringen att kommu-

nen bör kunna föreskriva att annan uppvärmningsform ska användas inom vissa be-

lastade områden och under vissa tider.  

Föreskrifterna måste vara tillfälliga och avse särskilt angivna områden, främst där 

effekterna är påtagliga. Det kan t.ex. gälla dalgångar och områden med stora höjd-

skillnader mellan husen. Åtgärder i områden med daghem, servicehus och sjukhem 

och liknande bör prioriteras.  

Förbudet bör enligt förbundets uppfattning kunna utvidgas i tiden eller kompletteras så 

att det även gäller helger på våren och hösten eller vid vissa vädertyper (inversion). 

Förbudet får dock inte göras generellt, se vidare nedan.  

 

Bestämmelsen hänvisade tidigare till Boverkets byggregler BFS (1998:38) som inne-

höll krav på standard för ”miljögodkända” pannor, mindre än 50 kW. Dessa krav för 

installation inom tätort borde, enligt allmänna råd från Boverket, även användas inom 

tätort på anläggningar som är större än 50 kW. Reglerna i BFS 1998:38 har ändrats 

genom BFS 2011:26 med ändringar. I kap. 6:741 (BBR 19). I och med tidigare gäl-

lande BFS 2006:12 gäller samma regler för tätort och landsbygd och reglerna för ut-

släpp från fastbränsleeldade pannor har enligt därefter gällande byggregler i stort varit 

oförändrade.  

 

Regeringen uttalade i förarbetena (prop. 1994/95:119 s. 18) att vägande skäl talar emot 

att kommunerna skulle få möjlighet att utfärda generella förbud mot småskalig eldning 

med fasta bränslen i befintliga anläggningar. Regeringen framhöll i sammanhanget att 

en möjlighet till förbud mot eldning i anläggningar som uppfyller kraven för miljö-

godkännande skulle innebära ett ingrepp mot den enskilde som inte står i rimlig pro-

portion till den utsläppsminskning som skulle bli följden. Från rättssäkerhetssynpunkt 

ansågs det inte rimligt att den som investerat i en miljögodkänd anläggning inte har 

möjlighet att använda den. Bemyndigandet kom endast att omfatta tillfälliga förbud.   

Förbud som träffar miljögodkända pannor som inte uppfyller kraven i BFS 2011:6 och 

inte heller är försedd med ackumulatortank, bör - mot bakgrund av att det rör sig om 

ett tillfälligt förbud - enligt förbundets uppfattning inte anses medföra någon obefogad 

inskränkning i den enskildes frihet.  

Utsläpp från s.k. trivseleldning kan ibland ge uppskov till problem för berörda gran-

nar. I mer svårartade fall, t.ex. till följd av uppenbart olämplig eldningsteknik eller 

felaktigt bränsle kan kommunen som tidigare enligt hälsoskyddslagen meddela förbud 

i det enskilda fallet (prop. 1994/95:119. s. 18).  

Precis som för övriga föreskrifter bör de tillkännages i god tid och de berörda om-

rådena ska vara väl definierade. Det bör medges undantag från föreskrifterna i sam-

band med strömavbrott och andra krissituationer.  

Kommunerna har som framgår ovan möjlighet att meddela tillfälliga föreskrifter. Vad 

som är att anse som ”tillfälligt” har varit oklart.  
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Frågan berördes i någon mån av Mark- och miljööverdomstolens dom den 27 januari 

2011 i mål M 4771-10 (MÖD 2011:09). En kommun hade, med stöd av en lokal före-

skrift, förbjudit en verksamhetsutövare att elda vissa slag av material i sin panna. 

Föreskriften angav att ”all eldning av hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregne-

rat virke eller spånskivor eller liknande material är förbjudet.” Skrivningen stämmer 

överrens med vad som fram till 2002 angavs i Kommunförbundets underlag till lokala 

föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön. Miljööverdomstolen upphävde 

förbudet med motiveringen att kommunen vid fastställande av den lokala föreskriften 

gått utöver bemyndigandet som kunde härledas från 40 § 6 punkten FMH. Föreskrif-

ten, som vare sig var begränsad i tid eller rum återspeglade inte heller – enligt dom-

stolen – begränsningen till småskalig eldning i behörighetsregeln. Domstolen fann inte 

heller något annat bemyndigande för kommunen att föreskriva på ett sådant sätt som 

skett i den aktuella delen av föreskriften.   

Den aktuella föreskriften torde ha baserats på en annan punkt, punkten 7, i 40 § första 

stycket FMH, se vidare nedan § 13. Avgörandet klargör att föreskriften endast får 

innehålla tillfälligt förbud inom särskilda områden, se vidare 13 § nedan. 

13 § 

Bemyndigandet finns i 40 § första stycket punkten 7 FMH och omfattar skötsel och 

tillsyn av eldningsanordning för vissa fasta bränslen.  Det kan i vissa kommuner vara 

aktuellt att ge ytterligare anvisningar. Detta kan innebära något om högsta fukthalt 

samt att pellets och briketter som eldas bör uppfylla kraven i svensk standard.  

För att nämnden ska kunna förvissa sig om att fastighetsägaren har haft underhåll på 

pannan föreslår vi att dokumentation över sotning och underhåll ska sparas i fem år. 

Fastighetsägaren bör kunna visa handlingarna om nämnden finner skäl för det. Något 

föreläggande att förete handlingarna torde inte kunna grundas på denna föreskrift.  

En föreskrift med totalt förbud att elda hushållsavfall, plast, målat eller tryckimpregne-

rat virke, spånskivor eller liknande material prövades i Mark- och miljööverdomsto-

lens dom den 27 januari 2011 i mål M 4771-10 (MÖD 2011:09). Se ovan under 12 § 

om denna dom. Något klargörande i frågan vad som kan anses vara godtagbara sköt-

selföreskrifter finns inte. Tidigare formulering i underlaget, som överensstämde med 

den föreskrift som prövades i detta mål, ersattes 2002 med nuvarande skrivning. Re-

striktioner för förbränning av avfall kan vidare finnas i de lokala avfallsföreskrifterna. 

Hänvisning bör i sådant fall göras. Vidare kan noteras Mark- och miljööverdomstolens 

avgörande den 27 september 2007 i mål M 8206-06 (MÖD 2007:24) där bestämmel-

serna i 15 kap. miljöbalken ansågs ge en kommun lagligt stöd för att i sin renhåll-

ningsordning föreskriva förbud mot eldning med trädgårdsavfall.  

Vi vill även erinra om bestämmelser i 15 kap. 18 § miljöbalken och 45 § avfallsför-

ordningen (2011:927) avseende hantering av avfall. Tidigare avfallsförordning har 

2011 ersatts av en ny förordning och bestämmelsen i 15 kap. 18 § miljöbalken har 

ändrats. Bl.a. har uttrycket ”gräva ner” utmönstrats utan att någon ändring i sak är 

avsedd. 

Regeringen tillsatte sommaren 2011 en utredare (dir 2011:66) med uppdrag att göra en 

översyn av avfallsområdet och då bl.a. se över ansvaret för omhändertagande av hus-

hållens avfall. Utredningens förslag ska presenteras i 3 september 2012.  
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14 § 

Bemyndigandet finns i 40 § punkt 8 i FMH. Möjligheten att utfärda föreskrifter om 

tillfälligt förbud mot eldning av löv m.m. infördes samtidigt som bemyndigandet om 

tillfälligt förbud mot småskalig eldning. I motiven (prop. 1994/95:119 s. 18) uttalas att 

utomhuseldning av löv, kvistar m.m. är olämpligt i tätortsmiljö, att röken ofta skapar 

allvarliga problem för astmatiker och andra känsliga människor och att lokal kom-

postering är ett bättre alternativ än förbränning, varför kommunerna borde ges möjlig-

heter att i viss omfattning meddela begränsningar även av sådan eldning inom planlagt 

område.  

Förbudet kan även formuleras så att det träffar torrt trädgårdsavfall som inte kan kom-

posteras, vilken är i enlighet med avfallshierarkin, se avfallsdirektivet (Europaparla-

mentets och rådets direktiv 2008/98/EG). Det kan finnas skäl att uppmärksamma om 

länsstyrelsen eller kommunen har meddelat föreskrifter om förbud helt eller delvis mot 

eldning utomhus enligt 2 kap. 7 § förordning om skydd mot olyckor (SFS 2003:789). 

Tidigare gällande räddningstjänstförordning är upphävd.  

Flera kommuner tillåter eldning endast under en eller två veckor på våren eller hösten, 

t.ex. veckorna 17 och 40. Det får dock betraktas som oklart om sådant förbud kan 

anses rymmas under begreppet ”tillfälligt”, se även under paragraf 13 hänvisat rätts-

fall.  

Bränning av halm 

15 § 

Möjligheten att utförda lokala föreskrifter om halmbränning infördes i hälsoskydds-

förordningen 1998 och bemyndigandet finns nu i 40 § första stycket punkten 9 FMH. 

Förbudet kan enligt bemyndigandet endast omfatta åkermark. 

Med halm menas strå, stjälk eller delar av blast. Restriktioner för bränning av gräs och 

hö kan inte göras med stöd av detta bemyndigande.   

Camping 

16 § 

Bemyndigandet finns i 40 § andra stycket FMH. Om det i kommunen förekommer 

camping i betydande omfattning får kommunen meddela särskilda föreskrifter eller 

förbjuda sådan verksamhet om det behövs för att hindra att olägenheter för människors 

hälsa uppkommer. Inom vissa utsatta områden kan förhållandena vara sådana att total-

förbud mot camping kan vara motiverat året runt om dessa förutsättningar är upp-

fyllda. 

Som tidigare noterats gäller enligt 9 kap. 13 § att föreskrifter som meddelats till skydd 

för olägenheter för människors hälsa inte får medföra onödigt tvång för allmänheten 

eller annan obefogad inskränkning i den enskildes frihet. Campinganläggningar var 

tidigare anmälningspliktiga enligt 38 § punkten 2 FMH (ändrad genom SFS 

2010:953). Av 45 § punkten 5 FMH framgår nu i stället att kommunen, genom tillsyn, 

ska ägna särskild uppmärksamhet åt bl.a. campinganläggningar.  

Gatumusik 

§ 17 

Bemyndigandet finns i 40 § tredje stycket FMH.  

Enligt 14 § i tidigare gällande hälsoskyddslagen fick miljönämnden i särskilda fall 

meddela de villkor som behövdes för att hindra uppkomsten av sanitär olägenhet vid 

viss verksamhet eller i samband med utnyttjande av en plats eller en lokal som all-

mänheten hade tillträde till. Bestämmelsen gav inte nämnden rätt att meddela 
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generella föreskrifter i hälsoskyddshänseende, utan det skulle vara föreskrifter som i 

ett enskilt fall behövdes för att föreskriva den begränsning av eller uppställa de krav 

som kunde behövas ur hälsoskyddssynpunkt. Bestämmelsen var lämplig att använda i 

de fall man i förväg ville ange villkoren för en viss verksamhet.  

Någon direkt motsvarighet till 14 § hälsoskyddslagen har inte införts i miljöbalken. I 

motiven till miljöbalken anför regeringen (prop. 1997/98:45 del II s. 117) att en 

kommun kan ges rätt att meddela villkor som behövs för att hindra uppkomsten av 

olägenhet för människors hälsa och för att undanröja sådan olägenhet vid viss verk-

samhet eller i samband med utnyttjande av en plats eller lokal som allmänheten har 

tillträde till och som och att sådan rätt skulle kunna komma i fråga för att begränsa 

gatumusik och andra liknande störningar på platser där den kan kunde ge upphov till 

olägenhet för människors hälsa. Regeringen har bara i begränsad utsträckning utnyttjat 

denna möjlighet, nämligen när det gäller att i ett enskilt fall meddela föreskrifter om 

utövande av gatumusik på viss offentlig plats om det behövs för att hindra att olägen-

het för människors hälsa uppkommer.  Detta innebär att kommunerna bara kan utfärda 

sådana föreskrifter om utövande av gatumusik.  

Fördelen med bestämmelsen är att villkoren för utövande av gatumusik kan bestäm-

mas på förhand och ges tillämplighet gentemot alla tänkbara utövare av gatumusiken. 

Om störande gatumusik flyttar mellan olika platser och det är angeläget att villkor kan 

beslutas snabbare, kan det finnas skäl att fullmäktige uppdrar åt miljönämnden att 

meddela erforderliga föreskrifter. Eftersom villkoren bara får meddelas i ”enskilda 

fall” bedömer vi att det inte är fråga om sådana generella föreskrifter att beslutet måste 

fattas av fullmäktige. 

Ansökan och anmälan 

§ 18 

En ansökan eller anmälan till den kommunala nämnden ska vara skriftlig. För ansö-

kans innehåll gäller vad som föreskrivs i 25 och 46 §§ FMH respektive 19 kap. 5 § 

och 22 kap. 1 § miljöbalken.  

Sanktioner 

§ 19 

Straffbestämmelserna i 29 kap. 4 § miljöbalken har ändrats sedan tidigare föreskrifter 

utformades. Genom att 29 kap. 4 § som avser otillåten miljöverksamhet kopplas till 

bestämmelser med stöd i bemyndigandet i 9 kap. 6 § miljöbalken innebär detta att 

förprövningsmöjligheter (anmälnings- och tillståndsplikter) med stöd av andra be-

myndiganden i balken inte längre är straffsanktionerade. De överväganden som gjorts 

inför förändringen framgår av bl.a. av SOU 2004:37 s. 280 f. Enligt 29 kap. 9 § punk-

ten 2 är överträdelse av föreskrifter om tomgångskörning och gatumusik straffsank-

tionerade på bötesnivå. Enligt förordningen (2012:259) om miljösanktionsavgifter 

som träder i kraft den 1 juli 2012 kan miljösanktionsavgift, liksom tidigare, dömas ut 

vid överträdelser av 13 och 17 §§ FMH.   

Dispens 

§ 20 

Även i tidigare underlag för lokala hälsoskyddsföreskrifter har en generell undantags-

möjlighet funnits med. För att möjliggöra en smidig tillämpning av de lokala före-

skrifterna kan det för vissa fall vara lämpligt med en generell möjlighet att medge 

undantag eller att bevilja dispens. Undantag eller dispens kan medges för begränsad 

tid (16 kap. 2 § första stycket miljöbalken) och kan förenas med villkor (16 kap. 2 § 

andra stycket miljöbalken).  
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Avgifter 

21 § 

Enligt miljöbalken får kommunerna ta ut avgift för sin prövning och tillsyn enligt 

miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken. Föreskrifter om 

sådana avgifter beslutas av kommunfullmäktige. Det kan vara lämpligt att i de lokala 

föreskrifterna upplysa allmänheten om att ärenden eller handläggning som grundas på 

föreskrifterna kan vara avgiftsbelagda. Det kan noteras att sedan 2011 gäller en ny 

miljötillsynsförordning (SFS 2011:13).  

Ikraftträdande och övergångsbestämmelse 

22 § 

För tydlighets skull bör anges när föreskrifterna ska börja gälla. Som framhållits i de 

inledande kommentarerna finns förslag på att kommunernas föreskrifter ska kungöras 

genom meddelande på den kommunala anslagstavlan och hållas tillgängliga på kom-

munens webbplats (prop. 2011/12:149). De nya reglerna föreslås träda i kraft den 

1 januari 2013.  
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KOMMENTARER TILL BORTTAGNA BESTÄMMELSER 

Hantering av mjölk 

(8 §) 

I 40 § första stycket punkten 4 FMH finns alltjämt bemyndigande att utfärda före-

skrifter om hantering av mjölk, på vilken livsmedelslagen (2006:804) inte tillämpas. 

Kommunerna har inte längre tillsyn över primärproducenterna. EU:s mjölkdirektiv 

(Rådets direktiv 85/397/EEG av den 5 augusti 1985) ställer krav på hygien i de ut-

rymmen där djuren vistas och mjölkas samt i de utrymmen där mjölken hanteras och 

hantering av mjölk och mjölkningsutrustning. Statens Jordbruksverks föreskrift om 

hygien och hälsa vid produktion av mjölk (SJVFS 1994:33) har upphört att gälla. En-

ligt uppgift från Jordbruksverket har föreskrifterna ersatts av branschkontroll.  

Spridning av bekämpningsmedel (18 §) 

Tidigare 14 kap. 19 § miljöbalken har upphävts genom SFS 2000:946. Tidigare skriv-

ning innebar att kommunen fick besluta att dispens för spridning av kemiska eller 

biologiska bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly, över skogsmark 

eller för behandling av enskilda trädstammar inte fick medges inom vissa områden av 

kommunen.   

Av 14 kap. 7 § miljöbalken andra stycket framgår nu att kemiska och biologiska be-

kämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly inte får spridas över skogs-

mark eller användas för att behandla enskilda trädstammar. Enligt 14 kap. 9 § miljö-

balken får dock den myndighet regeringen bestämmer i vissa fall medge dispens från 

detta förbud. Dispens kan meddelas när det behövs för vetenskaplig prövning eller -

med hänsyn till skogsmarkens läge och beskaffenhet, spridningens inverkan på livs-

betingelserna för växt- och djurlivet och andra allmänna intressen - inte rimligen 

genom röjning med mekaniska metoder går att tillgodose kravet om återväxt av skog i 

6 § skogsvårdslagen (1979:429). Dispenser meddelas av Skogsstyrelsen. Enligt 

14 kap. 9 § tredje stycket miljöbalken får en dispens inte ges i ett område som har be-

tydelse för friluftslivet, naturvården, den lokala befolkningens trivsel eller något annat 

kommunalt intresse om kommunen motsätter sig det. Innan dispensfrågan avgörs ska 

kommunen således ges tillfälle att yttra sig. Enligt Skogsstyrelsen är denna typ av 

ärenden sällan förekommande.  

Enligt 11 § i NFS 1997:2 krävs skriftlig anmälan till den eller de kommunala nämnder 

som utför uppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet av den som ska sprida be-

kämpningsmedel på banvall, idrottsanläggning och områden större än 1 000 m
2
 där 

allmänheten får färdas fritt, med undantag för åkermark. Bestämmelserna i 12 och 

13 §§ i NFS 1997:2 reglerar vad som gäller för sådan anmälan, bl.a. avseende 

information. Enligt 14 § i föreskriften (1997:2) får bekämpningsmedel inte användas 

yrkesmässigt utan tillstånd från kommunal nämnd med ansvar för dessa frågor i 

särskilda fall; närmare bestämt på tomtmark vid flerfamiljshus, på gårdar till förskolor 

och skolor eller allmänna lekplatser, inom skyddsområde för vattentäkt eller vid 

planerings eller anläggningsarbeten. Bekämpningsmedel får vidare inte spridas på 

naturbetesmarker eller ängar (15 §). Förutsättningar för undantag m.m. finns i 

16-18 §§ av NFS 1997:2.  

Bränslen 

20 § 

Möjligheten att i 5 § förordningen (1998:946) om svavelhaltigt bränsle meddela före-

skrifter om förbränning av bränsle enligt 14 kap. 21 § miljöbalken finns inte kvar. 

Denna möjlighet försvann under år 2000. 
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Förslag till beslut - Planbesked - Häggesta 
1:59 m fl, Ombyggnad av Häggenås skola 
och Skogsgläntans förskola 

Sammanfattning av ärendet 

Östersunds kommun ansöker om att detaljplan upprättas som medger 

tillbyggnad av befintlig skola och förskola inom del av fastigheten Häggesta 

1:59. Utemiljö, parkeringsplatser och hämta/lämnazon ska också ses över.  

Aktuellt område är beläget i Häggesta och gränsar mot Husevägen, Gustaf 

Rydstedts väg och Häggenås Livs. Gällande detaljplan innebär att det inte är 

möjligt att bygga till skolan/förskolan. Befintliga byggnader avses bevaras 

inom den nya detaljplanen.   

 

Bedömning 

Planläggning för fastigheten Häggesta 1:59 får påbörjas. Under planarbetet 

ska bedömning göras om även fastigheten Häggesta 1:106 bör ingå i 

planområdet till exempel för att anordna hämta/lämnazon.  

En utbyggnad av befintlig skola och förskola på platsen bidrar till tätortens 

utveckling och bedöms förenlig med Översiktsplanen Östersund 2040.  

Under planarbetet ska följande frågor utredas vidare: 

- lämplig omfattning och utformning av bebyggelsen samt förskole- 

och skolgårdarna 

- hur tillbyggnaden anpassas till skolbyggnadens kulturhistoriska värde 

- trafik, parkering och hämta/lämnazon 

- dagvattenhantering och geotekniska förutsättningar  

- påverkan på vattenskyddsområde  

- anpassning till naturvärden 

- eventuell risk för påverkan från bensinstation och eventuell tidigare 

brandstation 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Planläggning får påbörjas. 

2.  Avgift för planbesked 20 192 kronor.  

3.  Planavtal ska upprättas. 

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-12 

Samhällsbyggnads förslag till planavgränsning 

Ansökan inkommen 2022-07-06 



 

Datum 

2022-10-12 
 Sida 

2(4) 

 

 

Kartbilaga till ansökan 

Bakgrund 

För att få ekonomisk och verksamhetsmässig bärighet vill Barn- och 

utbildningsförvaltningen slå samman de två mindre förskolor som finns i 

Häggenås i dag. Skolan behöver också anpassas för att uppfylla kravet på 

god lär- och arbetsmiljö. Barn- och utbildningsförvaltningen önskar därför 

bygga till befintliga förskole- och skolbyggnader. Tillbyggnaderna ska länka 

samman de befintliga byggnaderna och skapa bättre entréer. 

Parkeringsplatser, hämta/lämnazon samt lekmiljön ses också över. Den 

tillfälliga uppvärmningslösningen med utvändig pelletssilo och värmepanna i 

containerlösning ska flyttas inom fastigheten.  

Gällande detaljplan 

För området gäller Förslag till byggnadsplan för Häggenås samhälle 

(Häggesta 1:59 m fl), laga kraft 22 februari 1979. Detaljplanen medger 

allmänt ändamål i en till två våningar. Byggrättens utbredning på mark är 

begränsad till befintliga byggnader.  

 

Gällande översiktsplan  

Förutom att översiktsplanen Östersund 2040 pekar ut Häggenås som en av 

kommunens tätorter som är viktig att förstärka och utveckla. 

Det finns även ett antal ställningstaganden i översiktsplanen kopplat till 

skolverksamhet. Kommunen strävar efter en förskole- och skolverksamhet 

som är nära bostaden, grönområde, samt med god tillgång till kollektivtrafik 

och gång- och cykelvägar. I översiktsplanen finns också ett ytterligare antal 

ställningstaganden som ska vara vägledande för det fortsatta arbetet med 

detaljplanen och skolans utformning. Det handlar till exempel om att 

utforma skolan för en framtida flexibilitet i åtanke, bilfria zoner, att 

utemiljön ska ge goda förutsättningar för motorisk och kognitiv utveckling 

samt att det pedagogiska perspektivet ska vara vägledande vid planering och 

utveckling av goda lär- och arbetsmiljöer.  

Riksintressen 

Området omfattas av riksintresse för totalförsvaret, påverkansområde 

väderradar. En initial bedömning är att riksintresset inte påverkas negativt. 

Kulturmiljö 

Skolbyggnaden för Häggenås skola är utpekad som särskilt värdefull, klass 

A, enligt kulturmiljöprogrammet etapp 2. Detaljplanen ska anpassas till 

dessa värden.  

Vattenskyddsområde 

Området ligger inom primär zon för Häggenås vattenskyddsområde. Ett 

projekt pågår för att bygga ett nytt vattenverk i Häggenås där det nya 

vattenverket planeras stå klart i juni 2023. Under hösten 2023 är det tänkt att 

det befintliga vattenverket ska avvecklas.  
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I och med ett nytt vattenverk ändras utbredningen av vattenskyddsområdet. I 

nuläget bedöms även att det nya vattenskyddsområdet omfatta skolområdet. 

Planförslagets eventuella påverkan på vattenskyddsområdet ska utredas 

vidare under arbetet med detaljplanen.   

Naturvärden 

Söder om den yta som idag används som skolgård finns ett antal större träd 

som är viktiga att bevara för både naturvärden och upplevelsen av området.  

Samhällsbyggnad bedömer initialt att en naturvärdesinventering inte behöver 

tas fram som underlag för detaljplanen men möjlig anpassning till framförallt 

stora träd ska hanteras vidare.  

Trafik 

Busshållplats finns i direkt anslutning till skolområdet, längs Husevägen. 

Gång- och cykelvägar saknas till området. Behov av åtgärder för att 

säkerställa säkra skolvägar ska utredas vidare.  

Dagvatten 

Lämplig dagvattenhantering ska utredas under planarbetet.  

Bensinstation 

Bensinstationen i Häggenås ligger som närmst cirka 140 meter från 

föreslagen utökning av skolgården och cirka 170 meter från 

skolbyggnaderna. Frågan utreds vidare i planarbetet.   

Markföroreningar 

Eventuellt har en brandstation tidigare funnits invid korsningen 

Strömsundsvägen – Gustaf Rydstedts väg. Eventuell risk för påverkan på 

planområdet ska hanteras under planarbetet.  

Planeringsunderlag 

Samhällsbyggnad bedömer i nuläget att en geoteknisk undersökning och en 

dagvattenutredning behöver tas fram som underlag för detaljplanen.  

Planförfarande 

Planen handläggs med standardförfarande.  

Tidsplan 

Planarbetet beräknas kunna påbörjas under fjärde kvartalet 2022 och 

beräknas vara klart för antagande fjärde kvartalet 2023. 

Upplysningar 

Planbeskedet är ett mycket tidigt principbeslut. Planbeskedet innebär endast 

att ett planarbete med ovanstående inriktning kan inledas. Synpunkter och 

omständigheter som kommer fram under planarbetet kan leda till att 

planförslaget ges en annorlunda inriktning eller utformning än det som 

ursprungligen föreslogs. Det kan inte helt uteslutas att det i vissa fall 
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uppdagas så starka motstående allmänna intressen att planarbetet måste 

avbrytas. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen 

kommer att antas. 

Planbeskedet är inte ett slutligt ställningstagande, det är inte bindande för 

kommunen. Planbeskedet går inte att överklaga enligt PBL 13 kap 2 §. 

Taxan går att överklaga till förvaltningsrätten. 

Kommunen tar ut en avgift för efterföljande planarbete och bygglov. 

Beslutet skickas till  

 Sökanden 

 Projektenheten Teknisk förvaltning 

 Barn- och utbildning 

 

Underskrifter 

Maria Boberg 

Stadsarkitekt 

Sara Andersson 

Planarkitekt 
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Förslag till beslut - Planbesked - Konvaljen 
3 

Sammanfattning av ärendet 

Runnstaden förvaltning AB ansöker om att en detaljplan ändras som innebär 

att fastigheten Konvaljen 3 får styckas av till två fastigheter. Enligt gällande 

detaljplan är det inte möjligt eftersom fastigheten omfattas av en 

tomtindelning. Tomtindelningar gäller som detaljplanebestämmelser och 

fastighetsbildningen får inte strida mot detaljplanens bestämmelser. 

Huvudsyftet med planen är att upphäva gällande tomtindelning och därmed 

möjliggöra för ny fastighetsbildning genom lantmäteriförrättning.  

Fastigheten ligger i Odenslund, längs Övre Hantverksgatan.  

Det finns två flerbostadshus inom planområdet som uppfördes på 1930-

respektive 1940-talet. Båda har träfasad men i övrigt har de olika utföranden. 

Flerbostadshusen avser att ingå i två olika fastigheter istället för inom en 

gemensam fastighet som de gör idag. Planförslaget innebär inte att några 

ytterligare byggrätter för bostäder skapas.  

 

Bedömning 

Planläggning för fastigheten Konvaljen 3 beviljas.  

Tomtindelningen innebär att gällande fastighetsgränser inte får ändras. 

Tomtindelningarna bildades för att reglera kvarterets indelning i fastigheter. 

Fastigheterna är bildade och tomtindelningarna har därför spelat ut sin roll. 

Detta innebär att detaljplanen bara tar bort regleringen av fastigheter och att 

lämpligheten i att stycka av fastigheten istället prövas i en 

lantmäteriförrättning. Tomtindelningen för fastigheten är 2380K-1196. 

Gällande detaljplan togs fram 1987 och medger bostäder i en respektive två 

våningar.  

Detaljplanen ska handläggas med förenklat planförfarande. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Planläggning får påbörjas. 

2.  Avgift för planbesked 10 096 kronor.  

3.  Planavtal ska upprättas. 

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-10 

Samhällsbyggnads förslag till planavgränsning 

Ansökan inkommen 2022-09-07 
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Bakgrund 

Gällande detaljplan för fastigheten är 296, (Detaljplan för Odenparken, del 

av Stuguvägen m.m.) laga kraft den 5 april 1988. Syftet med planen var att 

reda ut vissa trafikproblem längs del av Stuguvägen (utbyggnad av gång- 

och cykelleder, ny gångtunnel, reglering av utfarter m.m.) Även att göra en 

ny plan för vissa kvarter som hade otidsenliga planbestämmelser och 

nybyggnadsförbud.  

Planarbetet handläggs med förenklat förfarande enligt plan- och bygglagen 

(2010:900). Om detaljplanens genomförandetid har gått ut är det möjligt att 

använda ett förenklat förfarande för att ta bort bestämmelser om 

fastighetsindelning och vissa bestämmelser om rättighetsområden. Samråd 

behöver då inte ske med andra kommuner eller sakägare utanför det berörda 

området och beslut kan tas direkt efter samråd.  

Tidsplan 

Planarbetet beräknas kunna påbörjas vintern 2022/2023 och beräknas vara 

klart för antagande våren 2023. 

Upplysningar 

Planbeskedet är ett mycket tidigt principbeslut. Planbeskedet innebär endast 

att ett planarbete med ovanstående inriktning kan inledas. Synpunkter och 

omständigheter som kommer fram under planarbetet kan leda till att 

planförslaget ges en annorlunda inriktning eller utformning än det som 

ursprungligen föreslogs. Det kan inte helt uteslutas att det i vissa fall 

uppdagas så starka motstående allmänna intressen att planarbetet måste 

avbrytas. Ett positivt planbesked innebär ingen garanti för att planen 

kommer att antas. 

Planbeskedet är inte ett slutligt ställningstagande, det är inte bindande för 

kommunen. Planbeskedet går inte att överklaga enligt PBL 13 kap 2 §. 

Taxan går att överklaga till förvaltningsrätten. 

Kommunen tar ut en avgift för efterföljande planarbete. 

Beslutet skickas till  

 Sökanden 

 

Underskrifter 

Maria Boberg 

Stadsarkitekt 

Jenny Novén Norum 

Karttekniker 
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Förslag till beslut - Detaljplan - Del av 
Väghyveln 5 m fl- samråd 

Sammanfattning av ärendet 

Rikshem AB har ansökt om att en detaljplan upprättas som medger att 

uppföra nya bostadshus i anslutning till befintlig bostadsbebyggelse på södra 

delen av Körfältet. 

Planområdet är ca 12 hektar stort och är beläget mellan Körfältsparken och 

Inspektörsvägen. Det innefattar Rikshems fastigheter Väghyveln 5-6, 

Batteriet 1-4 och Trossen 1 i sin helhet samt viss kommunal gatu- och 

parkmark inom fastigheterna Odensala 13:1 och 14:1. 

Ett förslag till detaljplan har upprättats som medger ca 140 nya lägenheter 

fördelat på fyra nya bostadshus. Planförslaget är utformat så att LSS-

boenden kan inrymmas i bebyggelsen. Den nya bebyggelsen föreslås på 

mark som idag till större delen upptas av parkering. Kvarvarande 

parkeringsytor inom planområdet behöver därför omdisponeras och utökas. 

Befintlig skog utmed Inspektörsvägen föreslås till större delen bevaras och 

planläggas som natur med kommunalt huvudmannaskap för att säkerställa 

dess ekologiska och rekreativa värden. 

Planen handläggs med standardförfarande.  

Bedömning 

Planförslaget innebär att nya bostäder kan byggas inom befintlig 

samhällsstruktur och med närhet till såväl service som till stora 

rekreationsområden. Det är i linje med översiktsplanen Östersund 2040:s 

utvecklingsinriktning om att skapa en funktionstät struktur och att förtäta 

staden på ett bra sätt för att nå kommunens mål om befolkningstillväxt. En 

utbyggnad i enlighet med planförslaget gör även att Körfältets bostadsutbud 

breddas med moderna och tillgängliga lägenheter.   

Planförslaget möjliggör att fyra lamellhus i sex våningar kan byggas 

grupperade kring två gårdar. Den föreslagna bebyggelsen är högre än de 

närmast anslutande delarna av Körfältet, men regleringen av de 

tillkommande husens form och gestaltning bedöms ge förutsättningar för att 

en god helhet ska kunna uppnås. 

Ett visst ianspråktagande av grönytor föreslås som en konsekvens av 

utbyggnaden, det rör en del av den befintliga skogen och delar av gräsytorna 

mellan befintlig bebyggelse och garagelängor. Det tillförs och bevaras dock 

friytor i form av nya bostadsgårdar, möjliga områdesgemensamma friytor 

och större delen det befintliga skogsområdet utmed Inspektörsvägen. Det 

bedöms ge området en god och långsiktigt säkerställd tillgång till friytor 

trots de ingrepp som görs.  
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Den föreslagna bebyggelsen ligger något längre från kollektivtrafik än de 

300 meter som är Miljö- och samhällsnämndens mål. Den sammantagna 

tillgången till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar i området gör dock 

att planförslaget bedöms ha goda förutsättningar för att uppmuntra till ett 

hållbart resande.  

Körfältet är utpekat som en kulturhistoriskt värdefull bebyggelsemiljö, och 

på grund av det har kulturmiljövärdena i befintlig bebyggelse och dess 

närmast anslutande utemiljöer skyddats i planförslaget. Den föreslagna 

bebyggelsen ligger perifert i området och bedöms inte skada de 

kulturhistoriska värdena.  

Delar av planområdet fungerar som habitat för fjärilsarten violett guldvinge. 

Violett guldvinge är fridlyst och klassad som starkt hotad. Den föreslagna 

bebyggelsen är placerad så att den inte bedöms äventyra den aktuella 

fjärilspopulationen. 

Gatuområdena för Divisionsgränd, Batterigränd och Trossgränd föreslås 

breddas så att det är möjligt att anlägga gång- och cykelbana längs dem. 

Gatorna saknar idag gångbana, och en uppgradering av dem bedöms 

förbättra för fotgängare och cyklister lokalt och bidra till ett mer 

sammanhängande gång- och cykelvägnät i området.  

Den tillkommande bebyggelsen föreslås placeras på mark som idag till större 

delen upptas av parkering. Det innebär att kvarvarande parkeringsytor 

behöver omdisponeras och utökas för att inrymma bilplatser till både 

befintlig och föreslagen bebyggelse. Planförslaget förutsätter att 

parkeringstalet reduceras i enlighet med Parkeringspolicy för ett hållbart 

Östersund, och att åtgärder som gynnar ett hållbart resande vidtas för både 

befintliga och föreslagna bostäder. Att tillskapa större parkeringsytor har inte 

bedömts som lämpligt eftersom de då skulle komma för nära befintlig 

bebyggelse eller medföra större ingrepp i skogsområdet. En god utformning 

av de omdisponerade parkeringsytorna är viktig för att minska negativ 

inverkan på befintliga bostäder.  

Ett genomförande av planförslaget bedöms medföra kommunala kostnader 

genom inlösen av natur- och gatumark, genom viss ombyggnad av lokalgator 

och genom ett ökat behov av skötsel på den naturmark som överförs i 

kommunal ägo. Kommunstyrelsen har gett Mark och exploatering i uppdrag 

att lösa in naturmark i samband med laga kraftvunnen detaljplan (KS 16/8-

2022 §260). Kostnader för inlösen av mark, förättningskostnader och 

ombyggnad av gator regleras i ett exploateringsavtal som ska beslutas av 

Kommunstyrelsen innan detaljplanen antas. Enligt aktuellt utkast till 

exploateringsavtal ska kostnaderna fördelas mellan kommunen och sökande.   
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Förvaltningens förslag till beslut 

1.  Det redovisade planförslaget godkänns som underlag för samråd.  

2. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra betydande 

miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver därför inte 

upprättas.  

3. Planförslaget ska samrådsbehandlas. 

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-12 

Samhällsbyggnads förslag till detaljplan, 2022-10-12 

Undersökning – behov av strategisk bedömning 2021-01-31 

Bakgrund 

Positivt planbesked beslutades i Miljö- och samhällsnämnden 2021-02-22 § 

32.  

Bostadsfastigheterna Väghyveln 5-6, Batteriet 1-4 och Trossen 1 har tagits 

med i sin helhet för att möjliggöra att gällande 

fastighetsindelningsbestämmelser upphävs. Genom att de upphävs kan 

fastigheterna slås samman, vilket fastighetsägaren önskat eftersom man 

därigenom kan samordna lokal solenergiproduktion. 

Planförslaget möjliggör byggande av mindre komplementbyggnader på 

befintliga bostadsgårdar men syftar övrigt till att bevara den befintliga 

bebyggelsen så som den är idag.  

I ansökan om planbesked föreslog sökande tre bostadshus i åtta våningar, 

vilket under planarbetets gång bearbetats till fyra bostadshus i sex våningar. 

Det nuvarande förslaget bedöms vara bättre anpassat till omkringliggande 

bebyggelses skala och karaktär samt skapa mer användbara gårdsmiljöer. 

Planförslaget reglerar bebyggelsen så att den sjätte våningen ska utformas 

som en indragen takvåning för teknikutrymmen och förråd. Avsikten är att 

bebyggelsens takfotshöjd ska upplevas vara motsvarande fem våningar, och 

att det inte ska upplevas alltför avvikande mot den bebyggelse som finns i 

området idag. Även fasadernas material och övergripande utformning 

regleras för att skapa en god helhet tillsammans med befintlig bebyggelse.  

Skogen utmed Inspektörsvägen föreslås till större delen bevaras som 

naturmark med kommunalt huvudmannaskap. Därigenom säkerställs 

ekosystemtjänster så som rekreationsmöjligheter, naturvärden, 

värmereglering och dagvattenhantering. Samverkan har skett med Teknisk 

förvaltning, avdelning Mark och anläggning i frågan, och de menar att 

planläggning av området som naturmark ger kommunen rådighet att kunna 

förvalta och utveckla området och att långsiktigt kunna bevara en grön 

korridor. 
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Planförslaget tillför friytor i form av två nya bostadsgårdar samt 

områdesgemensamma uteplatser mellan de nya och de befintliga kvarteren. 

Bostadsgårdarna regleras så att endast en begränsad del av marken får 

hårdgöras, att gemensamma uteplatser ska skapas och att uppvuxna träd ska 

bevaras. Avsikten med de områdesgemensamma uteplatserna är att de ska 

kunna nyttjas av boende i både befintliga och föreslagna hus.  

Som underlag till planförslaget har utredningar avseende buller, naturvärden, 

geotekniska förutsättningar, markföroreningar och dagvatten tagits fram.  

Bullerutredningen visar på en godtagbar påverkan från på angränsande vägar 

och från verksamheter på intilliggande industrifastigheter i Odenskog.  

Naturvärdesinventeringen visar förutom förekomsten av violett guldvinge på 

att vissa naturvärden finns kopplade till skogs- och gräsmark. Av dessa 

bevaras de mest värdefulla medan områden av lägre värde ianspråktas för 

den föreslagna bebyggelsen.  

Den föreslagna dagvattenlösningen för området bygger till stor del på att 

skogens förmåga att fördröja dagvatten utnyttjas. Att utnyttja skogsmark för 

trög avrinning av dagvatten innebär ett avsteg från kommunens riktlinjer för 

dagvatten eftersom inga faktiska fördröjningsvolymer för 20-årsregn 

tillskapas. Den föreslagna dagvattenlösningen bedöms dock i praktiken ge 

god effekt och medföra fördelar genom att mindre ingrepp i naturmarken 

behövs.  

Trafikalstringen från den föreslagna bebyggelsen har uppskattats och räknats 

med i de trafikanalyser som gjorts till detaljplanen för Betongen 1.  

Beslutet skickas till  

 Sökanden 

 Teknisk förvaltning 

 Kommunledningsförvaltningen, Mark och exploatering 

Underskrifter 

Maria Boberg 

Stadsarkitekt 

Ivar Suneson 

Planarkitekt 

 



Planområdet

Detaljplan - Väghyveln 5 m fl - samråd
Översiktskarta



ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmän plats

Gata.GATA

Natur.NATUR

Park.PARK

Kvartersmark
Bostäder.B

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Marken får endast förses med komplementbyggnad

Byggnaders användning
s1 Del av byggnad över 16,5 m från omkringliggande medelmarknivå

får ej inredas till bostad.

Höjd på byggnadsverk
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Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd på bostadsbyggnad är 16.5 meter , utöver högsta

nockhöjd får 175 kvm av byggnadsarean uppföras till en maximal
nockhöjd på 19,5 meter.

h2 Högsta nockhöjd är 4.0 meter
h3 Högsta nockhöjd på carports är 3.0 meter
h4 Högsta nockhöjd är 363 meter över angivet nollplan
h5 Högsta nockhöjd är 364.5 meter över angivet nollplan
h6 Högsta nockhöjd är 365 meter över angivet nollplan
h7 Högsta nockhöjd är 365.5 meter över angivet nollplan
h8 Högsta nockhöjd är 366 meter över angivet nollplan
h9 Högsta nockhöjd är 366.5 meter över angivet nollplan
h10 Högsta nockhöjd är 367 meter över angivet nollplan
h11 Högsta nockhöjd är 367.5 meter över angivet nollplan
h12 Högsta nockhöjd är 368 meter över angivet nollplan

Markens anordnande och vegetation
n1 Marken får inte användas för parkering, undantaget parkering för

rörelsehindrade i begränsad omfattning.
n2 Träd med stamdiameter över 30 cm får endast fällas om det är sjukt

eller utgör en säkerhetsrisk. Vid fällning av träd med en större
stamdiameter än 30 cm ska återplantering ske med stamomkrets
20-25 cm, högstam.

n3 Parkering ska utformas så att den upptar högst 75 kvm av marken
och ska placeras i egenskapsområdets norra gräns.

Markreservat för gemensamhetsanläggningar
g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning.

Skydd mot störningar
m1 Gemensam bullerskyddad uteplats ska anordnas.

Stängsel, utfart och annan utgång

Utfartsförbud

Takvinkel
o1 Största takvinkel är 10 grader

Utformning
f1 Fasadmaterial ska vara i huvudsak trä målat i dov och mörk kulör.
f2 Största bredd på byggnad är 13 meter. Balkonger och

utrymningstrappor får kraga ut till ett djup av 1,5 m utöver bredden.
f3 Fasader högre än 16,5 m från omkringliggande medelmarknivå ska

vara indragna minst 2 m från nedanför liggande våningars fasader.
f4 Tak ska vara av vegetationstäckt material.
f5 Komplementbyggnad ska utformas som carport med genomsiktliga

väggar.
f6 Fasader ska ha en tydlig vertikalitet, exempelvis genom vertikala

partier i anslutning till fönster.
f7 Sockel och entrépartier ska vara i tegel.
f8 Fasad ska utformas utan synliga elementskarvar och modulskarvar,

alternativt ska fasader ha en tydlig mönsterverkan inom vilken
dessa inarbetats.

Utförande
b1 Minst 55 % av marken ska vara genomsläpplig.
b2 Entréer ska vara genomgående eller placeras mot gata.

Utnyttjandegrad
e1 Största byggnadsarea är 120 m²
e2 Största byggnadsarea är 100 m² per byggnad
e3 Största byggnadsarea är 40 m²
e4 Största byggnadsarea är 60 m²
e5 Största byggnadsarea är 30 m²

Varsamhet
k1 Ändring av byggnader och bebyggelseområdet ska utföras varsamt

så att hänsyn tas till grönytorna och innergårdarna, kvarterets
uppbyggnad, färgsättning och materialval samt husens enkla
volymer. Fasadmaterial ska vara rött tegel med inslag av träpanel i
dova/jordnära kulörer i anslutning till fönster och på balkongfronter
samt vitmålade betongelement vid balkonger. Tak ska vara
låglutande med sarger vid husgavlarna och med utstickande takfot.

Ändrad lovplikt
a1 Marklov krävs även för att fälla träd med stamdiameter över 30 cm.
a2 Marklov krävs även för förändring av markens genomsläpplighet.

Genomförandetid
Genomförandetiden är 60 månader över hela planområdet och börjar gälla fr.o.m.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.
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Nya bostadshus med lägenheter i
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2 Samrådshandling 

Information om planprocessen och detaljplanen  

Detaljplaneläggning sker genom en lagstyrd process där allmänheten, 
myndigheter samt organisationer ges möjlighet till insyn och påverkan. 
Planprocessen syftar till att väga allmänna och enskilda intressen mot 
varandra och pröva mark- och vattenområdens lämplighet för avsett 
ändamål. Framtagandet av en detaljplan följer en process med ett 
remissförfarande under samråd och granskning innan detaljplanen kan antas 
i miljö- och samhällsnämnden alternativt kommunfullmäktige och därefter 
vinna laga kraft.  

Vad är en detaljplan?  

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument där kommunen reglerar hur 
mark- och vattenområden får användas och hur området får bebyggas. I 
detaljplanen redovisas gränser för allmänna platser, kvartersmark och 
vattenområden.  

Så här läser du detaljplanen  

Detaljplanen består av en plankarta med olika planbestämmelser. Till 
plankartan hör även en planbeskrivning (det här dokumentet) som förklarar 
syftet med och innehållet i plankartan. 

Samråd  

Samråd innebär att förslaget till detaljplanen presenteras och skickas till de 
som anses vara berörda, det vill säga de boende i eller i närheten av 
området, andra myndigheter, förvaltningar, ledningsägare och 
organisationer. Den som vill lämna synpunkter på förslaget ska göra det 
skriftligen till Samhällsbyggnadsavdelningen under den tid som samrådet 
pågår. Förslaget kan bearbetas ytterligare i en viss omfattning beroende på 
inkomna synpunkter. Inkomna synpunkter under samrådet sammanfattas i 
en samrådsredogörelse och blir en del av beslutsunderlaget till politikerna 
inför beslut om antagande 
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PLANBESKRIVNING 

En planbeskrivning ska underlätta förståelsen av planförslaget. Det är en 
beskrivning av nuläget, förändringarna som föreslås samt konsekvenserna 
av dessa. Planbeskrivningen ska redovisa planens syften, förutsättningar och 
eventuella avsteg från kommunens översiktsplan eller planprogram. De 
handlingar som ni fått visar ett förslag till de förändringar som föreslås för 
området. Till förslaget hör: 

Planbeskrivning (detta dokument) 

Plankarta med planbestämmelser 

• Illustrationskarta 
• Undersökning av betydande miljöpåverkan 
• Fastighetsförteckning 
• Grundkarta 
• Ritningsbilaga 
• Naturvärdesinventering, Väg & Miljö AB, 2022-02-02 
• Dagfjärilsinventering, Väg & Miljö AB, 2022-09-30 
• Geoteknisk undersökning, WSP AB, 2022-03-25 
• Miljöteknisk markundersökning, Lektus AB, 2022-04-25 
• Dagvattenutredning, Sigma AB, 2022-09-08 
• Bullerutredning, WSP AB, 2022-03-24 

Bullerutredning, dagfjärilsinventering, geoteknisk utredning samt 
dagvattenutredning har beställts av Östersunds kommun. 
Naturvärdesinventering har beställts av sökande. I planbeskrivningen 
hänvisas också till trafikanalys, miljökonsekvensbeskrivning och 
bullerutredning som hör till detaljplanearbetet för Betongen 1. Trafikanalys 
är framtagen av Sweco och är daterad 2022-06-20, 
miljökonsekvensbeskrivning är framtagen av Tyréns och är daterad 2022-
09-19 och bullerutredning är framtagen av Norconsult och är daterad 2022-
08-29. 

Planförfarande 

Detaljplanen tas fram med standardförfarande i enlighet med plan- och 
bygglagen (2010:900).  

Samråd: myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna 
sina synpunkter på planförslaget. 

Granskning: planförslaget hålls tillgängligt för granskning Det är sista 
tillfället att påverka förslaget. 

Antagande: miljö- och samhällsnämnden eller kommunfullmäktige antar 
detaljplanen. 
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Laga kraft: planen vinner laga kraft ungefär en månad efter antagandet om 
den inte överklagas.  

Samråd  Granskning  Antagande  Laga kraft  Överklagan  

här är vi 
nu 
▼ 



5 Samrådshandling 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG .................................. 6 
Plandata .......................................................................................... 7 

Läge och areal .............................................................................. 7 
Markägoförhållanden ................................................................... 7 
Kommunala beslut i övrigt ............................................................ 7 
Särskilda frågor för bygglovet ....................................................... 8 

PLANFÖRSLAG, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER............... 8 
Planbestämmelser med motiv ............................................................ 8 
Beskrivning av planförslaget ........................................................... 16 

Ny bebyggelse ............................................................................. 17 
Befintlig bebyggelse .................................................................... 24 
Kulturmiljö................................................................................. 25 
Mark och vegetation ................................................................... 26 
Service ....................................................................................... 35 
Tillgänglighet ............................................................................. 36 
Gator och Trafik ......................................................................... 37 
Hälsa och Säkerhet ..................................................................... 41 
Teknisk försörjning ..................................................................... 47 
Administrativa frågor ................................................................. 50 

GENOMFÖRANDE ........................................................................ 51 
Huvudmannaskap ....................................................................... 51 
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser ................................. 51 
Tekniska anläggningar och ledningar ........................................... 55 
Ansvarsfördelning och ekonomiska frågor .................................... 55 
Avtal och tidplan ........................................................................ 57 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN .......................................... 58 
Översiktliga planer och program .................................................. 58 
Översiktsplan Östersund 2040 ..................................................... 58 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden .................. 62 
Undersökning av behov av strategisk miljöbedömning ................... 63 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken, MB .................... 64 
MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN ................................................. 66 

 

  



6 Samrådshandling 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  
Detaljplanen syftar till att möjliggöra förtätning av bostadsområdet Körfältet 
med flerbostadshusbebyggelse, att omstrukturera befintliga parkeringsytor 
och att bevara större delen av ett skogsområde utmed Inspektörsvägen. 
Detaljplanen omfattar fastigheterna Väghyveln 5-6, Batteriet 1-4 och 
Trossen 1 i sin helhet, inklusive befintliga bostadshus. Syftet med det är att 
befintliga fastighetsindelningsbestämmelser ska upphävas och att 
fastigheterna därigenom ska vara möjliga att slå samman. Utöver det 
föreslås inga förändringar av den befintliga bebyggelsen, och detaljplanen 
syftar till att i huvudsak bevara dagens situation i anslutning till de 
befintliga bostadshusen. Eftersom den befintliga bebyggelsen har ett 
kulturhistoriskt värde planläggs den med en varsamhetsbestämmelse.  
Så mycket som möjligt av befintlig skog ska bevaras genom att begränsa de 
ytor som får tas i anspråk för bebyggelse och parkering. Detaljplanen ska 
möjliggöra kvalitativa utemiljöer kring bostäderna både på gårds- och 
gatusida och att begränsa negativ inverkan på befintliga bostäderna i form 
av skuggning och insyn. Detaljplanen syftar också till att den nya 
bebyggelsen ska bli ett välavvägt tillägg till den befintliga bebyggelsen vad 
gäller skala och gestaltning.  
Planförslaget medger ny bostadsbebyggelse i form av fyra flerbostadshus i 
sex våningar, där den sjätte våningen utgörs av en indragen takvåning för 
teknik och förråd. Planen möjliggör att LSS-boende kan placeras i 
bostadshusen. Bebyggelsen ska placeras så att den tillsammans med 
befintlig bebyggelse formar gårdar med höga vistelsekvaliteter för de 
boende. Inom gårdarna ska ytor för biltrafik och parkering begränsas så att 
de till större delen är bilfria och tillgängliga för lek, vistelse och grönska.  
Den skog som bevaras planläggs till större delen som naturmark med 
kommunalt huvudmannaskap, därigenom säkerställs dess naturvärden och 
allmänhetens tillgänglighet till den. Utformning av den mark och 
bebyggelse som närmast angränsar till skogen är särskilt viktig för att 
säkerställa att den befintliga skogsmarken kan bestå. Parkeringsytorna kring 
bebyggelsen ska utformas så att det finns möjligheter till genomsikt mellan 
befintlig bebyggelse och skog, och att parkeringsplatserna är överblickbara 
och trygga. Samtidigt ska ljusstörningar från parkeringsytorna mot 
befintliga bostäder minimeras.  
Tre av de lokalgator som korsar planområdet föreslås få breddade 
gatuområden för att möjliggöra en framtida breddning med separerad gång- 
och cykelbana. Tillkommande bebyggelse ska utformas med entréer mot 
lokalgatorna för att bidra till att gatorna och de anslutande parkeringsytorna 
upplevs trygga och levande.   
Den tillkommande bebyggelsens utformning ska knyta an till den befintliga 
arkitekturen på Körfältet samtidigt som den utgör en ny årsring. Det innebär 
att gestaltningen ska ta fasta på den naturliga och jordnära materialpaletten 
och vertikaliteten i befintlig bebyggelses fasader och inordna det i ett eget 
och samtida uttryck. Entréer och bottenvåningar som vetter mot lokalgator 
ska utformas med särskild omsorg.   
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Planen handläggs med PBL 2010:900. Planarbetet är påbörjat genom 
planavtal den 27/9 2021.  

Plandata 

Läge och areal 

Planområdet avgränsas i sydöst av Inspektörsvägen, i nordöst av 
Körfältsvägen, i sydväst av befintligt parkområde och förskoletomt, och i 
nordväst av Körfältsparken. Det innefattar fastigheterna Väghyveln 5-6, 
Batteriet 1-4, Trossen 1 och del av Odensala 13:1 samt del av Odensala 14:1 
och är ca 12 ha stort.  

 
Ortofoto som visar planområdet och de fastigheter som ingår.  

Markägoförhållanden 

Marken inom fastigheterna Väghyveln 5-6, Batteriet 1-4 och Trossen 1 är i 
privat ägo, fastigheterna sträcker sig ända fram till Inspektörsvägen och 
innefattar även skogsområdet längs vägen. Lokalgatorna och gång- och 
cykelvägarna i Divisionsgränds och Trossgränds förlängning ligger på 
Odensala 14:1 samt till en mindre del på Odensala 13:1 och är i kommunal 
ägo.  

Kommunala beslut i övrigt 

Den del av planområdet som upptas av skog föreslås till större delen 
överföras till kommunal ägo och planläggas som naturmark så att dess 
värden kan bevaras. Kommunstyrelsen beslutade 16 augusti 2022 § 260 att 
godkänna inlösen av den aktuella skogsmarken.  
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Särskilda frågor för bygglovet 
Hela planbeskrivningen gäller som underlag för bygglovprövning men 
följande frågor poängteras särskilt, se vidare under respektive rubrik. 

Färg- och materialval, fasadutformning, utformning av takvåning, 
utformning av bottenvåning 

• Ny bebyggelse, avsnitt Placering utformning och gestaltning 

Samordning mellan omgjorda lokalgator och anslutande förgårdsmark 

• Utemiljö och rekreation, avsnitt Skog och lokalgator 

Skydd av träd inom gårdar och nära parkeringsytor, det är viktigt att 
ta både byggnaders och dagvattenåtgärders inverkan på träden i 
beaktande 

• Utemiljö och rekreation, avsnitt Bostadsgårdar 

Utformning av parkeringsytor, carports och staket/häck kring 
parkeringsytor så att negativ inverkan på befintliga bostäder 
minimeras.  

• Utemiljö och rekreation, avsnitt Parkeringsytor 

PLANFÖRSLAG, FÖRÄNDRINGAR OCH 
KONSEKVENSER 

Planbestämmelser med motiv 
Planbestämmelse Motivering  

GATA 

 

Motivet är att bevara och bredda befintliga gatuområden 
genom planområdet. Gatuområdena i befintlig detaljplan 
är smala och en breddning möjliggör att gång- och 
cykelbana kan byggas längs lokalgatorna i framtiden.  

NATUR 

 

Motivet är att bevara större delen av befintlig skog längs 
Inspektörsvägen och överföra den i kommunal ägo. 
Skogsområdet är värdefullt ur både ekologisk och 
rekreativ synvinkel och kommunalt huvudmannaskap är 
ett sätt att säkerställa dess fortlevnad.  

PARK 

 

Motivet är att säkerställa de befintliga gång- och 
cykelbanorna i Divisionsgränds och Trossgränds 
förlängning. De är idag planlagda som park och föreslås 
därför vara det även fortsättningsvis eftersom ingen 
förändring av dem föreslås.  
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B 

 

Motivet är att möjliggöra förtätning med bostäder och till 
bostäderna tillhörande parkeringsytor, samt att bevara 
befintlig användning i den befintliga bebyggelsen. B 
innefattar bostäder i LSS-boende och särskilt boende. En 
förtätning innebär en differentiering av Körfältets 
bostadsutbud och är i linje med översiktsplanen Östersund 
2040s målsättning om att bygga inom befintlig 
stadsstruktur. 

marken får inte 
förses med byggnad 

 

Motivet är att styra tillkommande bostadsbebyggelses och 
carports placering så att de hamnar på ett tillräckligt 
avstånd från såväl befintlig bebyggelse som befintlig skog. 
Det är viktigt att tillkommande bebyggelse genom sin 
placering inte inverkar alltför negativt på omkringliggande 
natur och bostadsbebyggelse.  

marken får endast 
förses med 
komplementbyggnad 

 

Motivet är att begränsa bebyggelsen inom de 
tillkommande gårdarna så att endast 
komplementbyggnader får uppföras där. Motivet är också 
att möjliggöra komplementbyggnader inom de befintliga 
bostadsgårdarna, de är idag planlagda som mark som inte 
få förses med byggnad. Den tillkommande bebyggelsen 
ska skapa användbara och inbjudande utemiljöer kring sig, 
och bostadsgårdar är en viktig del i det. 

s1 Del av byggnad över 16,5m från omkringliggande 
medelmarknivå får ej inredas till bostad.  

Motivet är att byggnadens sjätte våning inte ska användas 
för bostäder, utan innehålla teknik- och förrådsutrymmen. 
Det gör att den kan utformas som en sluten 
byggnadsvolym och uppfattas som en del av taket snarare 
än en våning. Genom att den tillkommande bebyggelsen 
upplevs vara fem våningar hög blir skalan inte alltför 
avvikande mot den befintliga bostadsbebyggelsen. 

h1 

 

Högsta nockhöjd är 16,5 meter, utöver högsta nockhöjd 
får 175 kvm av byggnadsarean uppföras till en maximal 
nockhöjd på 19,5 meter. 

Motivet är att begränsa bebyggelsens huvudsakliga höjd 
till motsvarande fem bostadsvåningar samtidigt som en 
mindre byggnadsvolym innehållande teknikutrymmen och 
förråd tillåts sticka upp utöver detta. Genom att den 
tillkommande bebyggelsen upplevs vara fem våningar hög 
blir skalan inte alltför avvikande mot den befintliga 
bostadsbebyggelsen. 
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h2 Högsta nockhöjd är 4,0 meter. 

Motivet är att begränsa komplementbyggnaders höjd så att 
de inte och skymmer eller skuggar alltför mycket.  

h3 Högsta nockhöjd är 3,0 meter. 

Motivet är att begränsa carports höjd så att de inte och 
skymmer eller skuggar alltför mycket. 

h4-h12 Högsta nockhöjd är xxx meter över angivet nollplan. 
(angiven höjd varierar mellan 364,5 och 368 m) 

Motivet är att begränsa den befintliga bebyggelsens 
nockhöjd så att befintlig situation bevaras.   

n1 Marken får inte användas för parkering, undantaget 
parkering för rörelsehindrade i begränsad omfattning.  

Motivet är att begränsa de ytor som får användas till 
parkering, dels kring de omgjorda större parkeringsytorna, 
dels kring befintlig bebyggelse och dels inom de 
tillkommande bostadsgårdarna. Det är viktigt att de 
omdisponerade parkeringarna inte inverkar alltför negativt 
på omkringliggande natur och bostadsbebyggelse. Inom de 
tillkommande bostadsgårdarna är begränsning av 
markparkering ett sätt att värna gårdens vistelsekvaliteter. 

n2 Träd med stamdiameter över 30 cm får endast fällas om 
det är sjukt eller utgör en säkerhetsrisk. Vid fällning av 
träd med en större stamdiameter än 30 cm meter ska 
återplantering ske med träd med stamokrets 20-25 cm, 
högstam. 
 
Motivet är att säkerställa att de tillkommande 
bostadsgårdarna får ett visst inslag av befintlig vegetation. 
Uppvuxna träd är en kvalitet för bostadsgårdarna och 
bidrar med ekosystemtjänster så som upplevelsevärden, 
dagvattenhantering och klimatreglering. Även ett träd som 
är utpekat som ett naturvärdesobjekt inom Väghyveln 6 
omfattas av bestämmelsen.  

n3 Parkering ska utformas så att den upptar högst 75 m2 av 
markytan och ska placeras i egenskapsområdets norra 
gräns. 
 
Motivet är att begränsa den del av de tillkommande 
bostadsgårdarna som kan användas till parkering, samt att 
styra deras placering så att de ligger i anslutning till 
angöringsvägen på norra delen av gården. Därigenom 
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säkerställs att ytor finns tillgängliga för exempelvis lek, 
vistelse och dagvattenhantering.  

m1 Gemensam bullerskyddad uteplats ska anordnas. 
 
Motivet är att säkerställa att en bullerskyddad uteplats 
ordnas inom bostadsgårdarna. Bullerutredning (WSP 22-
03-24) visar att bullernivåerna på balkonger som vetter 
mot lokalgator överskrider riktvärden för maximal 
ljudnivå, och därför behöver en bullerskyddad uteplats 
ordnas.  

utfartsförbud 

 

Motivet är att styra placering av utfarter så att utfart från 
gård placeras norr om tillkommande bostadshus och att 
utfart från markparkering placeras mitt på respektive 
parkeringsytas kortsida. Dessa placeringar är lämpliga 
eftersom de ger liten negativ inverkan på tillkommande 
gårdsmiljöer och på befintlig skog.  

o1 Största takvinkel är 10 grader. 

Motivet är att knyta an till det uttryck som finns i befintlig 
bebyggelse på Körfältet med låglutande tak. Den 
tillkommande bebyggelsen ska bilda en god helhet 
tillsammans med befintlig bebyggelse och vegetation och 
anpassning av takutformningen är ett sätt att uppnå det. 

f1 Fasadmaterial ska vara i huvudsak trä målat i dov och 
mörk kulör.  

Motivet är att säkerställa att den tillkommande 
bebyggelsen ges träfasad. Det knyter an väl till befintlig 
bebyggelses fasader och till den angränsande skogen. Den 
tillkommande bebyggelsen ska bilda en god helhet 
tillsammans med befintlig bebyggelse och vegetation och 
anpassning av fasadutformningen är ett sätt att uppnå det. 

f2 Största bredd på byggnad är 13 meter. Balkonger och 
utrymningstrappor får kraga ut till ett djup av 1,5 m 
utöver bredden. 
 
Motivet är att begränsa de tillkommande 
bostadsbyggnadernas bredd, därigenom får de har ett 
volymmässigt släktskap med befintlig bostadsbebyggelse 
på Körfältet.  

f3 Fasader högre än 16,5m från omkringliggande 
medelmarknivå ska vara indragna minst 2 m från 
nedanför liggande våningars fasader. 
 
Motivet är att den tillkommande bebyggelsens översta 
våning som innehåller teknikutrymmen och förråd ska 
begränsas i storlek. Bebyggelsen ska upplevas ha en 
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takfotshöjd motsvarande 5 våningar. Den översta 
teknikvåningen ska upplevas som en mindre volym 
ovanpå detta. Syftet är att den tillkommande bebyggelsen 
inte ska upplevas alltför avvikande mot den befintliga 
bostadsbebyggelsen.  

f4 Tak ska vara av vegetationstäckt material. 

Motivet är att komplementbyggnader ska bidra till 
dagvattenhanteringen och ge bostadsgårdarna ett grönt 
uttryck sett från högre liggande bostäder.  

f5 Komplementbyggnad ska utformas som carport med 
genomsiktliga väggar. 
 
Motivet är att säkerställa visuell kontakt mellan befintliga 
bostäder och befintlig skog trots att planen medger att 
carports byggs mellan dessa. Avsikten är att minska 
negativ inverkan på omkringliggande natur och 
bostadsbebyggelse. 

f6 Fasader ska ha en tydlig vertikalitet, exempelvis genom 
vertikala partier i anslutning till fönster. 
 
Motivet är att den tillkommande bebyggelsen ska ha ett 
gestaltningsmässigt släktskap med befintlig bebyggelse på 
Körfältet. Den tillkommande bebyggelsen ska bilda en 
god helhet tillsammans med befintlig bebyggelse och 
vegetation och anpassning av fasadutformningen är ett sätt 
att uppnå det. 

f7 Sockel ska och entrépartier ska vara i tegel 

Motivet är att säkerställa att den tillkommande 
bebyggelsen ges sockel och entrépartier i tegel. Det knyter 
an väl till befintlig bebyggelses fasader och till den 
angränsande skogen. Den tillkommande bebyggelsen ska 
bilda en god helhet tillsammans med befintlig bebyggelse 
och vegetation och anpassning av fasadutformningen är ett 
sätt att uppnå det. 

f8 Fasad ska utformas utan synliga elementskarvar och 
modulskarvar. 
 
Motivet är att säkerställa en god gestaltning vid 
elementbyggnation.  

b1 Minst 55 % av marken ska vara genomsläpplig. 

Motivet är att säkerställa att en tillräckligt stor andel av 
gårdarna utgörs av gröna eller på annat sätt 
genomsläppliga ytor. Den tillkommande bebyggelsen ska 
skapa användbara och inbjudande utemiljöer kring sig, och 
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gröna bostadsgårdar är en viktig del i det. Ett motiv för 
bestämmelsen är också att begränsa andelen parkering 
inom gårdarna till enbart tillgänglig parkering och 
angöringsplats enligt parkeringspolicyns minimikrav, så 
att gårdarna i övrigt kan användas till vistelse och 
dagvattenhantering.  

b2 Entréer ska vara genomgående eller placeras mot gata. 

Motivet är att säkerställa att entréer orienteras mot gata i 
de hus som vetter mot lokalgator, därigenom bidrar de till 
en trygg och levande gatumiljö. 

e1 Största byggnadsarea är 120 m². 

Motivet är att begränsa storleken på cykelförråd eller 
andra komplementbyggnader till en maximal 
byggnadsarea på 120 kvm per tillkommande bostadsgård. 
Den tillkommande bebyggelsen ska skapa användbara och 
inbjudande utemiljöer kring sig, och bostadsgårdar är en 
viktig del i det. En del i det är att komplementbyggnaderna 
inte ska uppta för stor del av gårdsytan.  

e2 Största byggnadsarea är 100 m² per byggnad. 

Motivet är att begränsa storleken på carports till en 
maximal byggnadsarea på 100 kvm per byggnad. 
Därigenom ryms 8 parkeringar i respektive carport. 
Planförslaget innebär att befintliga markparkeringar 
behöver omdisponeras och flyttas närmre befintlig 
bebyggelse. Därför är det viktigt att de omgjorda 
parkeringarna utformas med hänsyn till befintlig 
bebyggelse, och en uppdelning av carports i mindre 
enheter bidrar till det.   

e3 Största byggnadsarea är 40 m². 

Motivet är att ge byggrätt för och därmed tillåta befintlig 
komplementbyggnad inom Trossen 1. Den är byggd på 
mark som inte får förses med byggnad enligt gällande 
detaljplan.  

e4 Största byggnadsarea är 60 m². 

Motivet är att möjliggöra komplementbyggnader inom de 
befintliga bostadsgårdarna som kan fungera som t ex 
cykelförråd, tvättstuga eller lekstuga och begränsa deras 
byggnadsarea till 60 kvm. De befintliga gårdarna bedöms 
som känsligare än de nya gårdarna vad gäller 
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komplementbyggnaders storlek, och byggrätten är därför 
mindre.  

Bestämmelsen reglerar även byggrätten för två cykelförråd 
som är planerade att byggas i anslutning till befintliga 
bostäder, men utanför bostadsgårdarna. Cykelförråden har 
beviljats bygglov under 2021 och 2022. 

e5 Största byggnadsarea är 30 m². 

Motivet är att ge byggrätt för och därmed tillåta ett 
cykelförråd som är planerat att byggas i anslutning till 
befintliga bostäder, men utanför bostadsgårdarna. 
Cykelförrådet har beviljats bygglov under 2021.  

k1 Ändring av byggnader och bebyggelseområdet ska utföras 
varsamt så att hänsyn tas till grönytorna och 
innergårdarna, kvarterets uppbyggnad, färgsättning och 
materialval samt husens enkla volymer. Fasadmaterial ska 
vara rött tegel med inslag av träpanel i dova/jordnära 
kulörer i anslutning till fönster och på balkongfronter 
samt vitmålade betongelement vid balkonger. Tak ska 
vara låglutande med sarger vid husgavlarna och med 
utstickande takfot. 
 
Motivet är att definiera hur varsamhetskravet i PBL ska 
tolkas för den befintliga bebyggelsemiljön. Körfältet är 
utpekat som en värdefull kulturmiljö i kommunens 
kulturmiljöprogram och varsamhet är därför särskilt 
viktigt här.  

g1 Markreservat för gemensamhetsanläggning.  
 
Motivet är att marken vid behov ska kunna nyttjas av 
gemensamhetsanläggning för parkeringsändamål. Behov 
av det kan uppstå i det fall någon eller några av 
fastigheterna i planområdet byter ägare. Planförslaget 
innebär att de Batteriet 1 och 2 i princip saknar parkering, 
och behöver nyttja intilliggande fastigheter för detta. Om 
köpare och säljare vid en eventuell framtida försäljning 
inte kan enas om hur Batteriet 1 och 2:s parkeringsbehov 
ska tillgodoses visar bestämmelsen på hur en sådan 
situation kan lösas och vilken mark som kan tas i anspråk 
för det.  

a1 Marklov krävs även för att fälla träd med stamdiameter 
över 30 cm. 

Motivet är att skydda befintliga större träd inom 
bostadsgårdarna genom att reglera att fällning av sådana 
ska föregås av marklovsprövning. Även ett träd som är 
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utpekat som ett naturvärdesobjekt inom Väghyveln 6 
omfattas av bestämmelsen. 

a2 Marklov krävs även för förändring av markens 
genomsläpplighet.  

Motivet är att säkerställa att en tillräckligt stor andel av 
gårdarna utgörs av gröna eller på annat sätt 
genomsläppliga ytor. Den tillkommande bebyggelsen ska 
skapa användbara och inbjudande utemiljöer kring sig, och 
gröna bostadsgårdar är en viktig del i det. Ett motiv för 
bestämmelsen är också att begränsa andelen parkering 
inom gårdarna till enbart tillgänglig parkering och 
angöringsplats enligt parkeringspolicyns minimikrav, så 
att gårdarna i övrigt kan användas till vistelse och 
dagvattenhantering.  

 
  



16 Samrådshandling 

Beskrivning av planförslaget  

Planområdet innehåller sju befintliga bostadskvarter med för Körfältet 
typiska lamellhus i 2-3 våningar ordnade kring halvöppna gårdar. I ett av 
bostadshusen i kvarteret Trossen finns ett särskilt boende. Söder om 
bostadsbebyggelsen finns markparkeringar med garagelängor, en gräsyta 
som skiljer parkeringsanläggningen från befintliga bostäder samt ett 
långsträckt skogsområde närmast Inspektörsvägen. Inom planområdet finns 
också fyra befintliga miljöhus som används av boende på Körfältet. 
Lokalgatorna Stabsgränd, Divisionsgränd, Batterigränd och Trossgränd 
löper från Inspektörsvägen genom planområdet och slutar i vändplaner.  

 
Ortofoto som visar planområdet och dess omgivningar 

Närmast kring planområdet finns Körfältsparken i nordväst, Körfältsskolan i 
sydväst, Inspektörsvägen och Odenskogs industriområde i sydöst och 
fastigheter som innehåller förskola och djursjukhus i nordöst. Planområdet 
ligger inom gångavstånd från Körfältsparken, Lillänges handelsområde och 
Remonthagen som i sin tur ansluter till ÖSK/Spikbodarnas friluftsområde.   
Bebyggelsen inom planområdet och dess närmaste omgivningar är mellan 
en och tre våningar hög. Parkeringsytorna upplevs trots den låga 
bebyggelsen som relativt storskaliga, mycket beroende på den långa 
sträckan med öppna asfaltsytor och enhetliga bostadshus och garagelängor.  
Naturmarken mellan parkeringen och Inspektörsvägen består till större delen 
av uppvuxen blandskog med övervägande del barrträd. Skogen har vissa 
mindre gläntor, viss gräsmark utmed Inspektörsvägen och en större 
obevuxen yta väster om Divisionsgränd. Genom naturområdet löper stigar 
och det bär spår av användning i form av till exempel kojor. Naturområdets 
genomsiktlighet varierar, men det upplevs som en buffertzon mellan 
Körfältets bostadsområde och Odenskogs industriområde. 
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Översiktsbild som visar planområdets uppbyggnad mellan Divisionsgränd och 
Batterigränd: befintliga bostadskvarter närmast Körfältsparken, parkeringsytor i mitten 
och skogsområdet närmast Inspektörsvägen.  

Den förtätning inom planområdet som föreslås innebär att i huvudsak 
befintliga parkeringsytor och gräsytor mellan parkering och befintlig 
bebyggelse tas i anspråk. Mindre ingrepp i skogsområdet föreslås i 
anslutning till den nya bebyggelsen men större delen av skogen föreslås 
bevaras.  
En förtätning innebär att nya bostäder tillförs inom befintlig stadsstruktur i 
enlighet med översiktsplanen Östersund 2040. De nya bostäderna får ett 
stadsnära läge med god tillgång till kollektivtrafik, gång- och cykelbanor 
och rekreationsområden, förtätningen innebär också att bostadsutbudet på 
Körfältet blandas upp och tillförs moderna lägenheter.  
Den befintliga bostadsbebyggelse som ingår i planområdet föreslås inte 
förändras, men planen möjliggör byggande av mindre 
komplementbyggnader inom bostadsgårdarna. 

Ny bebyggelse 

Planförslaget innebär att ny bostadsbebyggelse (B) får uppföras mellan 
Divisionsgränd och Batterigränd. Bostadsbebyggelsen ianspråktar i 
huvudsak befintliga parkeringsytor, men även en del av gräsytan mellan 
befintlig bebyggelse och garagelängor samt en del av befintlig skog. Inom 
användningen Bostad medges generellt sett att särskilda boenden och LSS-
boende ordnas. Planförslaget är anpassat för att upp till LSS-boenden ska 
kunna inrymmas i den föreslagna bostadsbebyggelsen. Planförslaget innebär 
därmed också att det befintliga särskilda boendet i kvarteret Trossen är 
fortsatt planenligt.  
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Mellan Divisionsgränd och Stabsgränd och mellan Batterigränd och 
Körfältsvägen utökas området för parkering mot nordväst. Även den marken 
planläggs för bostadsändamål (B) men regleras så att den enda bebyggelse 
som får uppföras är carports. Tre av de befintliga gatorna genom 
planområdet och vändplatserna i deras ändar planläggs som gatumark 
(GATA) och breddas något för att möjliggöra att gång- och cykelbana 
anläggs. Naturområdet utmed Inspektörsvägen planläggs som naturmark 
(NATUR). Området innefattar den befintliga skogens hela bredd i större 
delen av planområdet, men smalnas av till ca 40 meter mellan 
Divisionsgränd och Batterigränd för att ge plats åt den föreslagna 
bostadsbebyggelsen.  

 
Illustrationsplan som visar befintlig bebyggelse i ljusgrått och föreslagna flerbostadshus i 
mörkgrått. Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder AB 

Planen möjliggör fyra bostadshus i sex våningar med en indragen sjätte 
våning för teknikutrymmen och förråd. Utöver detta får 
komplementbyggnader som är avsedda att innehålla exempelvis cykelförråd 
byggas på bostadsgårdarna, och carports kan byggas på norra delen av 
parkeringsytorna. De befintliga miljöhusen behöver flyttas eller rivas för att 
ge plats åt angöringsvägar och dagvattenanläggningar. Planen möjliggör 
byggande av nya miljöhus och anläggande av djupbehållare för avfall vid 
sidan av lokalgatornas vändplaner.  
Inom de befintliga bostadsgårdarna möjliggör planen byggande av 
komplementbyggnader som kan fungera som exempelvis cykelförråd, 
tvättstuga eller lekstuga. Komplementbyggnader kan höja gårdarnas 
vistelsekvaliteter. I det fall cykelförråd eller tvättstuga inryms i dem kan 
ytor frigöras för ett mindre antal nya lägenheter i de befintliga bostadshusen. 
Planen ger också byggrätt till tre cykelförråd som är planerade att byggas 
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utanför de befintliga bostadsgårdarna och som beviljats bygglov under 2021 
och 2022. I övrigt föreslås inga tillägg eller förändringar kopplat till den 
befintliga bostadsbebyggelsen.  
Planförslaget bygger på att de befintliga markparkeringarna i planområdet 
omdisponeras så att mark frigörs för ny bostadsbebyggelse. Intentionen med 
bebyggelsens placering och utformning är att tillföra en ny årsring till 
Körfältet samtidigt som den knyter an till kvaliteter i den befintliga 
stadsstrukturen och byggnadsutformningen i området. De kvaliteter som 
avses är trivsamma och gröna bostadsgårdar, en jordnära 
byggnadsgestaltning med naturliga material och god kontakt mellan 
bebyggelse och omkringliggande grönområden. Den nya bebyggelsen ska 
anpassas så att negativ inverkan på skogen och på befintlig bebyggelse 
minimeras.  
De nya husen föreslås placeras så att de tillsammans med befintliga hus 
skapar halvöppna gårdar samtidigt som de bildar en framsida mot 
lokalgatorna Divisionsgränd och Batterigränd samt de anslutande 
parkeringsytorna. De inre av de nya husen formar tillsammans med 
befintliga husgavlar en ny plats som kan fungera som en områdesgemensam 
uteplats.  

 
Modellvy som visar placering och möjlig utformning av föreslagen bebyggelse. Bild: 
Arkitekterna Krook & Tjäder AB 

Kontakten mellan bostäderna och skogen är viktig både när det gäller 
utblickar och rörelsestråk. Den kontakten ska säkerställas genom att carports 
ges en begränsad storlek, görs genomsiktliga, att utrymme för passager 
avsätts mellan parkeringsytor och att befintliga träd i så stor utsträckning 
som möjligt bevaras på de nya bostadsgårdarna. 
Planförslaget innebär att ny och högre bebyggelse placeras i anslutning till 
befintliga lägre bostadshus. Skillnaden i skala bedöms vara godtagbar med 
tanke på att den nya bebyggelsens sjätte våning görs indragen så att 
bebyggelsens huvudsakliga höjd upplevs vara fem våningar. Den föreslagna 
bebyggelsen är lägre än det befintliga höghuset vid Körfältets centrum, och 
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ansluter därigenom till en skala som sedan tidigare finns i området. De nya 
gårdarna får sämre solförhållanden än befintliga gårdar på Körfältet 
eftersom bebyggelsen är högre. Skuggning av befintlig bebyggelse blir dock 
begränsad, och sett till närområdet som helhet har boende i den nya 
bebyggelsen har god tillgång till solbelysta utemiljöer över stora delar av 
året.  

 

 
Sol- och skuggstudie vid höstdagjämning 

 

 
Sol- och skuggstudie vid sommarsolstånd. Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder AB 
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Placeringen av föreslagen bebyggelse mellan Batterigränd och 
Divisionsgränd motiveras av att den skog som berörs har för området lägre 
naturvärden och bedöms tåla en avsmalning. Genom att det återstående 
naturområdet är ca 40 m brett och innehåller en ca 35 m bred och relativt tät 
skogsremsa kommer det fortsatt kunna fungera som buffert mellan den nya 
bebyggelsen och Odenskogs industriområde. Ett annat skäl till placeringen 
är att det är önskvärt att bebyggelsen placeras på avstånd från den 
trafikintensiva miljön i Lillänge. 
 
Placering, utformning och gestaltning 

Planen styr de tillkommande bostadsbyggnadernas placering så att de livar 
med befintliga bostadshus och bildar gårdar enligt samma mönster som 
Körfältet i övrigt. Planen styr att ett område med förgårdsmark på minst 2,7 
meter måste ordnas mot lokalgatorna. De nya husen föreslås placeras ca 13 
meter från befintlig bebyggelse och kan göras ca 31 meter långa.  

  
Bild som visar modellvy mot söder längs Divisionsgränd och förhållandet mellan 
föreslagen och befintlig bebyggelse. Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder AB 
Eftersom planförslaget innebär att ny och högre bebyggelsen placeras i nära 
anslutning till befintlig bebyggelsen är en viktig gestaltningsprincip att 
byggnadens ska utformas så att den huvudsakligen upplevs som en 
femvåningsbyggnad. Bebyggelsens sjätte våning, som innehåller teknik- och 
förrådsutrymmen, ska göras indragen och ges karaktären av en takvolym 
snarare än en vanlig våning. På så sätt blir skillnaden i skala mellan nytt och 
gammalt inte alltför stor och en god helhetsverkan kan uppnås. Takvolymen 
föreslås utföras med lutande väggar för att den ska upplevas som en del av 
taket och för att anknyta till 1960-talets formspråk, som präglar Körfältet i 
övrigt.  

 
Sektionsritning som visar föreslagen och befintlig bebyggelse samt skogen ut mot 
Inspektörsvägen. Inspektörsvägen är till vänster i bild. Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder 
AB 
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Principen för den nya bebyggelsens fasadgestaltning är att ta fasta på 
kvaliteterna i den befintliga bebyggelsen utan att direkt kopiera dem. 
Avsikten är att den nya bebyggelsen ska ha ett släktskap med befintlig 
bebyggelse på Körfältet men ändå upplevas som en ny årsring.  
Den befintliga bebyggelsen karaktäriseras av tegelfasader med inslag av vita 
betongelement och partier med liggande brunmålad träpanel i anslutning till 
fönster med blå omfattningar. Betongelement vid entréer är färgsatta så att 
varje gård har en egen enhetlig färg. Fönster och panelpartier skapar 
tillsammans slitsar som ger en vertikalitet i fasaduttrycket.  
Den nya bebyggelsen föreslås få träpanel målad i mörkt blå slamfärg eller 
annan dov och mörk färg som övervägande fasadmaterial. Panelfält i 
avvikande färg runt fönster och balkonger tar fasta på den vertikalitet som 
finns i befintliga byggnaders fasader. Den föreslagna färgsättningen 
samspelar väl med befintlig bebyggelse och står väl mot den angränsande 
skogen. Byggnaderna föreslås få en tegelsockel som knyter an till det övriga 
Körfältets tegelarkitektur.  

 
Schema som visar möjlig materialpalett för den föreslagna bebyggelsen. Bild: Arkitekterna 
Krook & Tjäder AB 
Fasadernas utformning är särskilt viktig i bottenvåningarna, där byggnaden 
kommer nära dem som vistas och rör sig på gårdarna och på 
omkringliggande gator. Tegelsockeln föreslås göras våningshög i anslutning 
till entréer. I anslutning till bottenvåningen ordnas förgårdsmark som 
innehåller grönska, ytor för dagvattenhantering och uteplatser. Uteplatserna 
ska göras som uteplatser på mark och inte som lågt sittande balkonger. I de 
byggnader som ligger mot gata ska trapphusentréerna vara genomgående 
eller vända mot gatan och gestaltas så att de tydligt annonseras mot gatorna. 
Genom att orientera entréer mot gatorna bidrar bebyggelsen med liv och 
rörelse i gatumiljön och skapar på så sätt trygghet och trivsel.  
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Ritning som visar möjlig utformning av fasad. Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder AB 
Omdispositionen av områdets parkeringsytor innebär att carports får 
anläggas ca 10 meter från befintliga bostadshus. De behöver därför ges en 
omsorgsfull gestaltning som både skyddar befintliga bostäder från 
bländning av billyktor och ger genomsikt mellan bostäderna och skogen på 
andra sidan parkeringen. Carportarna ska göras som mindre enheter och 
utföras i trä och stål med vegetationstäckta tak, och kompletteras med häck 
eller staket mot befintlig bebyggelse.  
Den föreslagna bebyggelsen kommer vara synlig från Körfältsparken och 
bostäderna norr om denna genom att den sticker upp över befintlig 
bebyggelse. Den kommer också synas från högre liggande mark i norr, t ex 
från Ryttarvägen på norra delen av Remonthagen. Dessa vyer är inte särskilt 
känsliga, och tillägget bedöms inte inverka negativt på den bebyggelse och 
utemiljö som berörs.  

 
Modellvy från Körfältsparken som visar hur den föreslagna bebyggelsen syns ovanför 
befintliga bostadshus. Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder AB 

Utblickar från den befintliga bebyggelsen i norra delen av planområdet 
kommer också påverkas, antingen genom att nya bostadshus och 
bostadsgård eller utökad parkering anläggs i närheten. Gestaltningen av 
bostadsbebyggelse och carports ska anpassas för att minimera den negativa 
inverkan på befintlig bebyggelse. Ett mindre antal bostäder, exempelvis de 
som ligger mitt för tillkommande bebyggelses gavlar kommer dock 
ofrånkomligen bli påverkade. Modellstudier visar dock på att även de mest 
utsatta lägenheterna kommer ha utblickar mot gård och bevarad skog. Detta 
säkerställs genom att de nya bostadshusens storlek och placering regleras i 
planen.  
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Modellvy somvisar utsikt från lägenhet i bottenplan på befintligt bostadhus, (Vy nr 1 i 
kartan till vänster). Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder AB 

 
Planbestämmelser gällande placering, utformning och gestaltning 

De föreslagna bostadshusens byggrätt regleras genom planbestämmelser om 
största bredd (f2) och högsta nockhöjd (h1). Bebyggelsen kan endast placeras 
inom fyra mindre områden, därigenom säkerställs att gårdar skapas enligt 
samma mönster som i övriga Körfältet. Övrig mark kring den föreslagna 
bebyggelsen är reglerad som mark där byggnad inte får uppföras eller som 
mark där enbart komplementbyggnad får uppföras. Bestämmelsen om 
nockhöjd är utformad så att en viss del får uppföras till motsvarande fem 
våningars höjd och en del får uppföras till motsvarande sex våningars höjd, 
på så sätt möjliggörs en takvåning för exempelvis teknikutrymmen och 
förråd. Genom bestämmelsen s regleras att den översta våningen inte får 
användas som bostad.  

De föreslagna bostadshusens utformning styrs genom planbestämmelser om 
fasadmaterial och färg (f1 och f7), om hur fasaderna indelas (f6), att 
takvåningen ska vara indragen från övriga våningar (f3), att taken ska vara 
låglutande (o1) och att entréer på husen närmast lokalgatorna ska vara 
genomgående eller vända mot gata (b2).  

De föreslagna komplementbyggnadernas byggrätt styrs genom högsta 
nockhöjd (h2 och h3) och största byggnadsarea (e1-e3). Byggrätterna varierar 
beroende på om det är komplementbyggnad på ny eller befintlig gård, eller 
carport. Komplementbyggnadernas utformning styrs så att tak ska vara 
vegetationstäckta (f4). Utformning av carports styrs även genom en 
bestämmelse som anger att de ska vara genomsiktliga (f5).  

Befintlig bebyggelse 
För den befintliga bebyggelsen styrs placering och höjd till att vara sådan 
som den är idag genom att byggrätternas höjd (h4-h12) och utsträckning 
begränsas (omgivande mark planläggs som mark där byggnad inte får 
uppföras eller som mark där enbart komplementbyggnad får uppföras). För 
den befintliga bebyggelsen finns också en varsamhetsbestämmelse (k1) som 
preciserar vilka delar i utformningen som ska bibehållas för att områdets 
kulturhistoriska värden ska bestå.  
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I plankartan ges också byggrätt till en befintlig komplementbyggnad i norra 
delen av kvarteret Trossen och till de tre cykelförråd som är planerade att 
byggas och som har beviljat bygglov. För dessa komplementbyggnader 
planläggs en yta som mark där enbart komplementbyggnad får uppföras och 
de ges en största byggnadsarea (e4-e5) samt en högsta nockhöjd (h2).  

Kulturmiljö 

Körfältet är utpekat som ett särskilt värdefullt bebyggelseområde i 
Kulturmiljöprogram för tätorter, yttre stadsdelar och landsbygd, därmed 
ställs krav på att ändringar och tillägg i bebyggelsen ska göras varsamt så att 
befintliga karaktärsdrag respekteras och tillvaratas.  
I Kulturmiljöprogrammet beskrivs bebyggelsen och dess värden: 
”Bebyggelsen är tidstypisk med utanpåliggande balkonger i höga 
betongkonstruktioner strukturerade i ett färgkodat system där 
balkongfronternas kulörer är ömsom blå, bruna och röda på respektive 
gård. Fasaderna är i övrigt klädda med brunt fasadtegel. Arkitekturen är 
enkel och rationell med ett brutalistiskt anslag och saknar således rent 
dekorativa motiv och detaljer. Taken är synbart platta och entréerna är 
uppbyggda av betongelement. 
Körfältet är ett av Östersunds bidrag till den nationella berättelsen om 
miljonprogrammets bostadsområden. Skalan och enhetligheten vittnar 
tillsammans med den enkla arkitekturen om byggnadstekniken och 
planeringsidealen vid tiden för uppförandet. Området är mycket välbevarat 
och ett mycket bra exempel på storskaligt bostadsbyggande under sent 
1960- och tidigt 1970-tal. 
Var varsam med:  

• Det stora grönområdet 
• Kvarterets uppbyggnad 
• Gårdarna 
• Färgsättning och materialval 
• Husens enkla volymer” 

Den nya bebyggelsen föreslås i utkanten av Körfältsområdet och påverkar 
på så sätt inte de kulturhistoriska värdena inne i bostadsområdet. Den 
tillkommande bebyggelsens gestaltning föreslås ta upp drag från den 
befintliga bebyggelsen men inordna dem i en samtida gestaltning som blir 
en tydligt egen årsring i området. På så sätt kan en god och harmonisk 
helhetsmiljö skapas samtidigt som det är tydligt avläsbart vad som är ny och 
vad som är äldre bebyggelse.  
De kulturhistoriska värdena i den befintliga bebyggelsen föreslås skyddas 
med en varsamhetsbestämmelse (k1) som preciserar vilka karaktärsdrag och 
värden i den befintliga miljön som ska bibehållas. De fasadmaterial som 
pekas ut är rött tegel som huvudsakligt fasadmaterial, inslag av träpanel i 
dova och mörka färger i anslutning till fönster och på balkongfronter samt 
vitmålade betongelement vid balkonger. Tak ska vara låglutande med sarger 
vid husgavlarna och med utstickande takfot. Eftersom de kulturhistoriska 
värdena är kopplade till bebyggelsemiljön som helhet har även de friytor 
som ligger närmast den befintliga bebyggelsen bestämmelsen k1.   
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Mark och vegetation 
Naturmiljö 

Planområdet lutar svagt mot sydväst och nordöst med en höjdpunkt mellan 
Batterigränd och Trossgränd. Nivåskillnaden mellan områdets högsta och 
lägsta punkt är ca 6 meter.  
Inom planområdet finns befintliga bostadsgårdar, befintliga 
parkeringsanläggningarna med garagelängor och asfaltsytor, en gräsyta som 
skiljer parkeringsanläggningen från befintliga bostäder samt ett långsträckt 
skogsområde längs Inspektörsvägen. Skogen går inte ända fram till 
Inspektörsvägen, utan det finns en remsa med delvis slyig gräsmark närmast 
vägen.  

 
Fotografier från planområdet, medurs från övre vänstra: skogskant och gräsmark mot 
Inspektörsvägen, parkeringsytor mellan befintlig bebyggelse och skog, klippt gräsyta 
mellan befintliga hus och garage, stig i skogen. 

En naturvärdesinventering (Väg&Miljö AB 2022-02-22) som tagits fram 
under planarbetet har identifierat sex naturvärdesobjekt i eller i direkt 
anslutning till skogsområdet utmed Inspektörsvägen. Naturvärdesobjekten 
har vissa naturvärden (klass 4 enligt SIS-standard). De består av äldre 
tallskogsområden (NVO 4-6), områden med örtrik granskog (NVO 2-3) och 
ett gräsmarksområde (NVO 1). Utöver naturvärdesobjekten har ett 
landskapsobjekt med gräsmark identifierats utmed Inspektörsvägen. 
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Karta som visar de naturvärdesobjekt som avgränsats i naturvärdesinventeringen. Bild: 
Väg&Miljö AB.  

En bedömning av skogsområdets betydelse som spridningskorridor har 
gjorts inom ramen för naturvärdesinventeringen och där har områdets värde 
bedömts att sannolikt vara ringa. 
I planområdet finns sedan tidigare registrerade fynd av fjärilsarten violett 
guldvinge. Violett guldvinge är fridlyst genom 4§ artskyddsförordningen 
(2007:845). Arten hotas främst av förändrad markanvändning då den 
historiskt sett varit knuten till miljöer präglade av småskaligt jordbruk. En 
inventering och artskyddsutredning av violett guldvinge genomförd under 
sommaren 2022 (Väg&Miljö 2022-09-30) visar på förekomst av både en 
vuxen fjäril och ägg. Fynden är koncentrerade till den östra delen av 
landskapsobjektet utmed Inspektörsvägen. Gräsmarkerna här uppfyller de 
krav som violett guldvinge har på sin livsmiljö.  
Den föreslagna bebyggelsen bedöms inte äventyra populationen av violett 
guldvinge i och med att den placeras på norra sidan av skogen, som på 
grund av skuggning är mindre gynnsam för fjärilen. Skogen föreslås 
dessutom bevaras i hela sin bredd närmast landskapsobjektet och i större 
delen av sin bredd vid den föreslagna bebyggelsen, och kan därför antas ha 
kvar sin lägivande funktion. Det är dock viktigt gräsmarken utmed 
Inspektörsvägen sköts på ett sådant sätt att de egenskaper som gynnar violett 
guldvinge bevaras. Eftersom marken föreslås planläggas som Natur med 
kommunalt huvudmannaskap finns goda förutsättningar för en skötsel som 
gynnar arten.  
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Karta som visar fynd av violett guldvinge och bedömda habitat. Bild: Väg&Miljö AB. 

Bland naturvärdesobjekten med skog är tallskogsområdena viktigast att 
bevara ur ett ekologiskt perspektiv. Tallskogen bedöms ha störst möjlighet 
att överleva på sikt medan de naturvärdesobjekt som identifierats i 
granskogen kan klassas som relikter.   
Utöver funktionen som lägivande struktur för violett guldvinge är 
skogsområdets värden mer kopplade till rekreativa funktioner än ekologiska. 
Kvaliteter, förändringar och konsekvenser för de rekreativa funktionerna i 
skogsområdet behandlas vidare under rubriken Utemiljö och rekreation.  
Den tillkommande bebyggelsen innebär att skog behöver avverkas mellan 
Divisionsgränd och Batterigränd för att ge plats för de tillkommande 
huskropparna. Planen medger att naturområdets bredd som mest minskar 
med 15 m från ca 55 till ca 40 m i det här området. Bredden regleras genom 
gränsdragningen mellan kvartersmark för bostäder (B) och kommunal 
naturmark (NATUR). Mellan de föreslagna husen ska större befintliga träd 
bevaras och integreras i de nya bostadsgårdarna. Befintliga uppvuxna träd 
på bostadsgården utgör både en kvalitet för de boende och gör att skogen 
som helhet upplevs bredare. De träd som har störst kvaliteter har i planen 
fått bestämmelse om utökad lovplikt för fällning och krav på återplantering i 
det fall de fälls (n2 och a1). 
För att säkerställa skogens fortlevnad behöver byggnationerna utföras med 
hänsyn till befintliga träd. Arbetsområdet för byggnationerna ska avgränsas 
så att både den kommunala naturmarken och den vegetation som ska sparas 
inom kvartersmarken fredas. Dessa ytor får inte heller användas som 
upplagsytor, och ledningsdragningar ska anpassas så att de inte medför 
grävning genom de skogsområden som ska bevaras. Samma hänsyn ska tas 
vid anläggande av diken eller andra dagvattenanläggningar. Diken ska 
handgrävas vid särskilt värdefulla träd, rötter ska sågas av, inte brytas, 
beskärning av träd ska göras av behörig och utbildad personal och 
arbetsområdets avgränsning ska sammanfalla med gränsen mellan 
kvartersmark och naturmark.  
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Ingreppet i skogen mellan Divisionsgränd och Batterigränd bedöms 
godtagbart sett till både de ekologiska och rekreativa värden. De 
naturvärdesobjekt som identifierats där är vanliga sett till kommunen som 
helhet och bedöms inte som livskraftiga på sikt. De naturvärdesobjekt som 
kommer påverkas är framförallt NVO 2 och 3. NVO 1, 4 och 6 ligger till 
övervägande del inom den mark som planläggs som Natur och ges 
därigenom goda förutsättningar att bevaras. NVO 5 består av en grupp med 
tallar inom kvartersmark i anslutning till den utökade markparkeringen, och 
avses sparas genom att marken där planläggs som mark där byggnad inte får 
uppföras och träden förses med bestämmelse om utökad lovplikt.  
Skogen bedöms fortsatt fungera för exempelvis promenader och lek trots 
den avsmalning som den nya bebyggelsen medför.  
Naturvärdesinventering har avgränsats så att den berör de delar av 
planområdet där förändringar föreslås, och innefattar därför inte de 
befintliga bostadsgårdarna.  
 
Utemiljö och rekreation  

Skog och lokalgator 

Skogen längs Inspektörsvägen utgör tillsammans med befintliga 
bostadsgårdar den huvudsakliga rekreativa utemiljön i planområdet idag. 
Området används till promenader, cykling, kojbyggen och lek. Skogen 
fungerar också som ett välkommet grönt inslag i anslutning till Odenskogs 
industriområde som till övervägande del består av hårdgjorda markytor och 
saknar grönska. Parkeringsytorna och gräsytan mellan garage och befintliga 
bostäder har låga rekreativa värden.  
Skogen är idag sammankopplad med Körfältsparken genom gröna släpp 
som löper genom parkeringsytorna och mellan fastigheterna Väghyveln 5 
och 6, Batteriet 1 och 2 samt mellan Batteriet 3 och 4. Körfältsparkens 
gång- och cykelvägnät löper fram till vändplanerna i de fyra lokalgatornas 
ändar. Lokalgatorna är smala och saknar gångbana, men används av både 
fordonstrafik, kantstensparkering och fotgängare och cyklister. Av 
lokalgatorna leder Divisionsgränd till ett genomgående gång- och cykelstråk 
genom parken i nordlig riktning fram till Körfältsvägen och i förlängningen 
till en gångtunnel under Stuguvägen. Söderut övergår Divisionsgränd i 
Odenskogsvägen som är ett långt och gent stråk genom Odenskogs 
industriområde. Divisionsgränds läge och sammanhang med andra gator och 
stråk i omgivningen ger den potential att fungera som ett sammanlänkande 
stråk, och gatan upplevs som den mest välanvända av de fyra lokalgatorna 
när det gäller gång- och cykeltrafik.  
Lokalgatorna och de gröna släppen ger området god tillgång till närliggande 
natur och park och leder i förlängningen vidare till ÖSK/Spikbodarnas 
friluftsområde via gångtunneln under Stuguvägen och Remonthagen. Den 
goda tillgången till gång- och cykelvägar och närheten till natur- och 
friluftsområden är en kvalitet på platsen och underlättar fysisk aktivitet i 
vardagen. De befintliga utemiljöerna i omgivningen innebär att 
översiktsplanen Östersund 2040s riktlinjer om minst 50 meter till ett 
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grönområde uppnås. De ger också förutsättningar för ett rikt och varierat 
utbud av lek- och rekreationsmöjligheter för både barn och vuxna. 

 
Ortofoto som visar gång- och cykelvägar (rött) och gröna släpp mellan skogen och 
Körfältsparken (grönt). Streckad röd linje är sträckor på lokalgator som idag saknar 
separat gång- eller cykelbana.  

Planförslaget innebär att skogen till större delen bevaras och planläggs som 
naturmark (NATUR) med kommunalt huvudmannaskap. På så sätt 
säkerställs de möjligheter till lek och rekreation som finns idag.  
Divisionsgränds, Batterigränds och Trossgränds gatuområden föreslås 
breddas så att utrymme finns för anläggande av gång- och cykelbana. På så 
sätt ges förutsättningar att förbättra trafikmiljön och underlätta för gående 
och cyklister att ta sig genom planområdet. Planförslaget medger byggande 
av flerbostadshus med långsidan mot Divisonsgränd och Batterigränd, och 
bebyggelsens möte med gatumiljön behöver därför ges en genomtänkt och 
omsorgsfull utformning. Planen reglerar att entréer till trapphus ska vara 
vända mot lokalgatorna. Det gör att gatumiljön blir mer bevakad och 
befolkad och därigenom tryggare och mer trivsam. Utöver att entréer ska 
ordnas mot gatorna behöver även förgårdsmark och uteplatser utformas med 
omsorg. Inom förgårdsmarken ska förutom uteplatser även inrymmas en låg 
ramp till entrén samt regnbäddar för plantering och dagvattenhantering.  

Fasadutsnitt som visar den föreslagna bebyggelsens två nedersta våningar och dess 
förgårdsmark mot gata. Till vänster låg ramp till entré och till höger uteplatser, 
planteringar och dagvattenhantering. Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder AB 
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Skogen och lokalgatorna ska vara tydligt offentliga och inbjuda till 
användning av både boende i den föreslagna bebyggelsen, på Körfältet och 
övrig allmänhet. Offentligheten säkerställs genom att skogen ges en sådan 
bredd att personer som vistas där inte upplever att de gör intrång på de nya 
bostadsgårdarna. Bevarande av träd i enlighet med planförslaget bidrar till 
detta. I gatumiljön bidrar en väl utformad bottenvåning och förgårdsmark 
med tydliga gränser mellan privata och offentliga ytor till att gaturummet 
inbjuder till vistelse för alla.  
 
Bostadsgårdar 

  
Bild som visar utsnitt av illustrationsplan med möjlig utformning av föreslagna 
bostadsgårdar och grönstråk med områdesgemensamma uteplatser. Illustrationsplan: 
Arkitekterna Krook & Tjäder AB 

Den föreslagna bebyggelsen bildar två nya bostadsgårdar där boende ska ha 
möjlighet till lek, rekreation och social samvaro. Gårdarna föreslås delas 
upp i mindre rumsligheter genom planteringar och användning av olika 
naturliga material. Föreslagen bebyggelseplacering innebär att vissa 
balkonger beräknas överskrida gränsvärdena för maximal bullernivå (WSP 
22-03-24), och därför behöver det inom gården ordnas en uteplats med god 
ljudmiljö som kan fungera som de bullerutsatta lägenheterna primära 
uteplats. Utöver gemensamma ytor för vistelse ska gårdarna inrymma 
angöringsväg, tillgängliga parkeringsplatser, privata uteplatser i markplan, 
och ytor för dagvattenhantering. Angöringsvägarna styrs genom 
utfartsförbud till att placeras mellan ny och befintlig bebyggelse och upptar 
gårdarnas norra del. I anslutning till dessa ordnas angöringsplats och ett 
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mindre antal parkeringsplatser som i huvudsak är avsedda för 
rörelsehindrade. Söder om angöringsvägarna finns på respektive gård ytor 
för vistelse och dagvattenhantering. På den del av gårdarna som idag består 
av skog ska uppvuxna träd i stå stor utsträckning som möjligt bevaras. 
Parkering inom gårdarna föreslås begränsas så att gårdarna i övrigt kan 
användas till vistelse och dagvattenhantering.  
I och med placeringen av den nya bebyggelsen bildas en ny plats mellan 
befintliga och nya husgavlar. Den ligger utanför de egentliga gårdarna och i 
ett grönstråk som förbinder Körfältsparken med skogen. Gårdarna är tänkta 
att ha en privat karaktär och betjäna de boende i omkringliggande hus, men i 
utrymmet mellan gavlarna kan mer publika uteplatser skapas som kan 
användas av boende i hela området.  
 

Planbestämmelser gällande bostadsgårdarnas utformning 

Gårdarnas storlek säkerställs genom att byggrätter för de föreslagna 
bostadshusen begränsas till fyra mindre områden, samt att byggrätten för 
komplementbyggnader begränsas (e1). Obebyggd mark som inte är avsedd 
för parkering har som regel bestämmelsen n1 som innebär att enbart 
parkering för rörelsehindrade i begränsad omfattning får anordnas. Eftersom 
viss parkering, dels för rörelsehindrade men också ett begränsat antal 
bilplatser för exempelvis bilpool föreslås ordnas inom gårdarna är 
bestämmelsen n1 dock inte tillämplig där. Därför är gårdarna reglerade med 
en bestämmelse om att endast en begränsad yta får upptas av parkering (n3), 
samt att den parkering som ordnas ska lägga i gårdens norra del, i anslutning 
till angöringsvägen in från anslutande lokalgata. 

För att säkerställa en grön gård regleras en andel av marken till att vara 
genomsläpplig (b1), så att inte alltför stora ytor kan hårdgöras. Ett urval av 
befintliga träd inom gårdarna förses med en bestämmelse om att de inte får 
fällas så länge de inte sjuka eller utgör en säkerhetsrisk (n2), och eventuell 
fällning av dem kräver marklov (a1). Därigenom bevaras värdefull uppvuxen 
grönska på gårdarna. Även förändring av markens genomsläpplighet inom 
de delar som berörs av bestämmelsen b1 kräver marklov (a2).  

Bullerutredningen visar på en risk att balkonger som vetter mot lokalgatorna 
riskerar att överskrida gällande gränsvärden för maximal bullernivå, det 
innebär att en bullerskyddad gemensam uteplats behöver ordnas inom 
gårdarna. Detta regleras i plankartan genom bestämmelsen m1.  

Parkeringsytor 

En stor del av utemiljön inom planområdet kommer fortsatt upptas av 
parkeringsytor. För att inrymma det antal parkeringsplatser som krävs 
behöver ytorna göras längre och bredare. Den befintliga 
parkeringsanläggningen ligger på ett avstånd av ca 17 meter från befintlig 
bebyggelse. Planförslaget innebär att parkeringar får ordnas ca 10 meter från 
befintlig bebyggelse. För att minimera negativ inverkan på befintliga 
bostäder ska parkeringsytorna avgränsas med häck eller staket längs sin 



33 Samrådshandling 

norra sida, och carports ska ges en god gestaltning (se vidare under 
Beskrivning av planförslaget, Ny bebyggelse).  
Avgränsande häck eller staket ska utformas så att biltrafiken på 
parkeringsytorna inte ger upphov till ljusstörningar från billyktor för de 
närmast liggande lägenheterna. Parkeringsytorna ligger som regel lägre än 
de angränsade lägenheterna, vilket är gynnsamt ur ljusstörningssynpunkt.  

 
Bild som visar utsnitt av illustrationsplan med möjlig utformning av föreslagna breddade 
parkeringsytor. Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder AB. 
Parkeringsytornas längd begränsas i planen så att det fortsatt finns möjlighet 
för gående att passera mellan Körfältsparken och skogen utmed 
Inspektörsvägen på drygt 3 meter breda passager. Passagerna är smalare än i 
dagsläget, men det kan i viss mån kompenseras av att passagen mellan de 
nya bostadskvarteren görs tydligare och förses med gemensamma uteplatser.  

  
Bild som visar modellvy av föreslagna parkeringsytor med carports och deras förhållande 
till befintlig bebyggelse. Bild: Arkitekterna Krook & Tjäder AB 
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Runt de hårdgjorda parkeringsytorna behöver mark avsättas för 
dagvattenhantering. Dagvattenhanteringen föreslås ordnas med diken vars 
djup och bredd kan variera beroende på om det får en underbyggnad eller ej. 
Planen har därför ett ca 2,5 m brett släpp mellan parkeringar och skogskant 
där parkering inte får anordnas. Det finns dessutom utrymme för 
dagvattenhantering i utrymmet mellan de föreslagna parkeringsytorna och 
den befintliga bebyggelsen.  

 
Bild som visar principskiss över föreslagen dagvattenhantering och diken i anslutning till 
parkering. Bild: Sigma civil AB.  
 

Planbestämmelser gällande parkeringsytornas utformning 

Parkeringarnas utbredning styrs genom att marken runtom regleras med 
bestämmelsen n1, marken får inte användas för parkering, undantaget 
parkering för rörelsehindrade i begränsad omfattning. Parkeringsytorna och 
omkringliggande mark har bestämmelsen marken får inte förses med 
byggnad, förutom på norra delen av parkeringsytorna som har 
bestämmelsen marken får endast förses med komplementbyggnad. Carports 
utbredning och höj regleras genom bestämmelserna e2 och h3. 
Komplementbyggnaderna har också bestämmelsen f5 komplementbyggnad 
ska utformas som carport med genomsiktliga väggar, därigenom säkerställs 
att de utförs som carports och inte slutna garagelängor. I utformningen av 
carports är det viktigt att ljusstörningar undviks samtidigt som en 
genomsiktlighet och öppenhet bibehålls. 
 

Ekosystemtjänster 

Planområdet bidrar med ekosystemtjänster framförallt genom att 
skogsområdet längs Inspektörsvägen bevaras. Eftersom skogsområdet 
planläggs som naturmark med kommunalt huvudmannaskap ges kommunen 
rådighet att långsiktigt kunna förvalta och utveckla området. Planförslaget 
innebär därmed att ekosystemtjänster som finns inom skogsmarken bevaras. 
Nedan listas de ekosystemtjänster som identifierats. 
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• Reglerande 
Skogsområdet utmed Inspektörsvägen kan antas ha reglerande 
effekter för lokalklimat, vatten- och luftrening, infiltration av vatten 
och pollinering. Hantering av dagvatten och reglering av lokalklimat 
är särskilt viktiga eftersom planområdet gränsar till Odenskog där 
marken till stor del är hårdgjord.  

• Kulturella  
Skogsområdet har en positiv inverkan som buffert mellan Körfältets 
bostadsområde och Odenskogs industriområde. Skogen bidrar också 
till människors hälsa genom att erbjuda bostadsnära rekreation, 
sinnliga upplevelser och estetiska värden. Skogen bär tydliga tecken 
på att det används till lek och rastning av hundar exempelvis.   

• Stödjande 
Skogsområdet utgör livsmiljö för ett antal naturvårdsarter och stöder 
biologisk mångfald och pollinering. Förekomsten av violett 
guldvinge är av särskild betydelse med tanke på dess status som 
fridlyst och starkt hotad. 

Service 
Den föreslagna bebyggelsen ligger inom 600 meter gångväg från 
förskolorna Regnbågen i Körfältsskolans lokaler och Mosippan öster om 
Körfältsvägen.  
Närmaste skolor är Internationella engelska skolan (F-7) i före detta 
Palmcrantzskolans lokaler och Parkskolan (4-9). Gångavstånd till 
Internationella engelska skolan är ca 500 meter och till Parkskolan drygt 1 
kilometer. Närmaste kommunala skola för åldrarna F-6 är Fagervallskolan 
på knappt 2 kilometer avstånd. 
Regnbågens förskola och Internationella engelska skolan kan nås från 
planområdet utan att behöva korsa gator med biltrafik, vilket gör att 
skolvägarna kan anses som trygga ur ett barnperspektiv. För att nå övriga 
skolor och förskolor behöver man korsa trafikerade vägar i olika 
utsträckning. Det finns dock gång- och cykelväg till dem. Avstånden mellan 
bostäder och skola är sådant att skolskjuts inte kommer krävas.  
Dagligvarubutik finns på ca 700 meters gångavstånd i Lillänge och strax 
över 1 kilometers gångavstånd vid Tegelplan. Det finns gång- och 
cykelbanor som förbinder planområdet med båda dessa platser. Körfältet i 
stort har goda bussförbindelser med både Lillänges och den centrala stadens 
utbud av service. Den föreslagna bebyggelsens läge innebär ca 500 meter 
gångavstånd till närmsta busshållplats.  
I ett av husen i kvarteret Trossen finns ett särskilt boende. Särskilda 
boenden får ordnas i bebyggelse som är planlagd med användningen Bostad, 
och verksamheten påverkas därför inte av detaljplaneförslaget.  
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I den nya bebyggelsen finns möjlighet att inrymma LSS-boenden. Även 
LSS-boenden ryms inom användningen Bostad, så lägen för eventuella 
boenden preciseras inte i planen.  
 
Trygghet 

Planområdets är i dagsläget utformat så att det finns risk för 
trygghetsproblem. De stora parkeringsytorna, skogen, lokalgatorna och 
Körfältsparken kan upplevas som avsides och oövervakade kvällstid. 
Området är dessutom ett renodlat bostadsområde utan några andra 
verksamheter som kan bidra till liv och rörelse över längre period av dygnet.   
Planförslaget innebär att det stora parkeringsområdet delas upp i två mindre 
delar med ny bebyggelse i mitten. Det kan antas leda till ökad trygghet på de 
anslutande lokalgatorna och parkeringsytorna eftersom bebyggelsens entréer 
och fasader gör dessa utemiljöer mer övervakade. Entréer i markplan ska 
göras ljusa och uppglasade och bottenvåningens fasad i övrigt ska utformas 
med fönster och uteplatser så att de bidrar till trygghet och övervakning i 
gatumiljön.  
De delar av parkeringsytorna som ligger längre från bebyggelsen kommer 
fortsatt kunna upplevas som avsides och därigenom otrygga, men med en 
genomtänkt utformning av belysning och carports kan det motverkas.  
Den nya bebyggelsens och gårdarnas utformning ska göra att lokalgatorna 
upplevs som tydligt offentliga medan gårdarna upplevs som att de är till för 
de boende. Bebyggelsens placering möjliggör visserligen för utomstående 
att ta sig in på gårdarna, men genom sin utformning ska de tydligt signalera 
att de är till för de boende. Graden av skötsel spelar också in i att en 
gårdsmiljö känns tydligt privat och inbjuder till användning.  

Tillgänglighet 

Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för människors delaktighet 
i samhället. En otillgänglig omgivning inskränker rörligheten och 
valfriheten, med negativ påverkan på hälsan som en konsekvens. Grupperna 
funktionshindrade och äldre har en särställning i detta avseende. Även barns 
möjlighet till ohämmad lek utan vuxnas översyn påverkas av 
tillgängligheten. Tillgänglighet till skolor och fritidsaktiviteter är viktiga för 
barns möjlighet att själva förflytta sig. 
Den föreslagna bebyggelsen innebär ett tillskott av tillgängliga lägenheter 
till Körfältsområdet, där bebyggelsen i övrigt som regel inte har hiss. 
Utemiljön kring den nya bebyggelsen ska utformas i enlighet med gällande 
tillgänglighetskrav så att gårdsmiljöer och lokalgator går att använda för 
alla. Genom att bredda gatuområdena för lokalgatorna ges förutsättningar att 
skapa bättre tillgänglighet mellan Körfältsparken och Inspektörsvägen, se 
även avsnittet Utemiljö och rekreation, Skog och lokalgator.  
Området är generellt sett flackt, men även små nivåskillnader kan utgöra 
hinder för tillgängligheten, och utemiljön behöver därför utformas med 
hänsyn till det. Det är särskilt viktigt att beakta vid genomgående entréer 
mot lokalgator, där gårdarnas marknivå kan hamna högre än gatans nivå på 
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andra sidan byggnaden. För att säkerställa att entrén mot gata blir tillgänglig 
kan i sådana fall en låg ramp inom förgårdsmarken ordnas.   
Tillgängliga parkeringar och angöringsplatser till den nya bebyggelsen ska 
som regel ordnas på gårdarna i anslutning till angöringsvägarna, och 
placeras så att entréer nås inom 25 meter. De hus som ligger i närmast 
lokalgatorna kommer också vara möjliga att angöra från gatan, i vilken mån 
ytor ska avsättas för det behöver klarläggas i samband med att lokalgatornas 
utformning bestäms. Den befintliga bebyggelsen norr om planområdet har 
idag inga anvisade parkeringar för rörelsehindrade. I samband med att 
parkeringsytorna omdisponeras kommer i enlighet med kommunens 
parkeringspolicy 3% av platserna avsättas som sådana och ordnas i 
anslutning till lokalgatornas vändplaner. Det kommer inte leva upp till de 
krav som gäller vid nybyggnation om 25 meter mellan tillgänglig parkering 
och bostadsentré, men innebär en förbättring mot nuläget. Att ordna 
parkeringar inom 25 meter från den befintliga bebyggelsens entréer har 
bedömts medföra alltför stora nackdelar genom att biltrafik då behöver dras 
in på gårdarna.  
Sett ur barnperspektiv har den föreslagna bebyggelsen god tillgång till 
bilfria park- och naturområden. Både skogen utmed Inspektörsvägen och 
Körfältsparken kan genom det gröna stråket mellan de två gårdarna nås utan 
att korsa någon bilväg. Även bostadsgårdarna i sig föreslås erbjuda 
lekmöjligheter. Av de närliggande skolorna kan Internationella engelska 
skolan nås utan att behöva korsa någon gata. För att nå Parkskolan behöver 
man korsa gator, men det finns gång- och cykelbana utmed vägarna dit. 
Ur ett äldreperspektiv ger den föreslagna bebyggelsen en möjlighet till 
moderna och tillgängliga bostäder med hiss. Den flacka terrängen och 
närheten till gårds- park- och naturområden bedöms ge goda förutsättningar 
för äldre att utnyttja utemiljöerna i omgivningen.   
Den befintliga bebyggelsen är uppförd under tidigt 1970-tal och är generellt 
sett inte tillgänglighetsanpassad enligt dagens normer.  

Gator och Trafik  

Planförslaget innebär att nya bostäder byggs inom befintlig stadsstruktur i 
enlighet med översiktsplanen Östersund 2040:s mål. Planområdet har god 
tillgång till gång- och cykelvägnätet och relativt nära till busshållplatser 
med god turtäthet. Avstånden till målpunkter som centrala staden, större 
grönområden och Lillänges handelsområden är väl lämpade för cykling.  
Bebyggelsens placering inom planområdet innebär att målsättningen om att 
lokalisera bebyggelse inom 300 meter från busshållplats inte nås. Men den 
sammantagna bilden av kollektivtrafiken och gång- och cykelstrukturen i 
omgivningen är att området är väl försett med hållbara och energieffektiva 
kommunikationer.  
Lokalgatorna och de stora bilparkeringarna gör att planområdet idag till stor 
del präglas av bilar. Lokalgatorna utgör en bristfällig länk i gång- och 
cykelvägnätet, och en utbyggnad av gång- och cykelbana längs dem skulle 
göra nätet i närområdet mer sammanhängande. 
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Den föreslagna utbyggnadens trafikalstring har uppskattats till 4 bilresor per 
bostad och dygn, vilket innebär ca 550 resor per dygn. Den uppskattade 
trafikalstringen har räknats med i de trafikanalyser som genomförts för den 
intilliggande detaljplanen för sällanköpshandel på Betongen 1. De 
trafikanalyserna visar på att trafiklösning som redovisas i 
detaljplaneförslaget för Betongen 1 med dubbelfilig cirkulationsplats i 
korsningen mellan Hagvägen och Körfältsvägen avlastar Hagvägen, men att 
dagens problem med överbelastning i trafikplats Odenskog kvarstår.  
 
Gatunät 

Gatunätet i området är uppbyggt av lokalgatorna Stabsgränd, 
Divisionsgränd, Batterigränd och Trossgränd som grenar av från 
Inspektörsvägen. Lokalgatorna avslutas i vändplaner. Gatorna är smala med 
8 meter breda gatuområden och inrymmer idag dels dubbelriktad trafik och 
dels enkelsidig gatuparkering. De har inga gång- eller cykelbanor. Gatorna 
avgränsas mot intilliggande grönområden med kantsten. Från lokalgatorna 
sker infart till parkeringsytorna.  
Från lokalgatornas vändplaner löper gång- och cykelvägar vidare norrut mot 
Körfältsparken. Av dessa ligger gång- och cykelvägarna i Divisionsgränds 
och Trossgränds förlängning på allmän plats medan de i Stabsgränds och 
Batterigränds förlängning ligger på kvartersmark. Det finns också stigar 
mellan de befintliga parkeringsytorna som förbinder Körfältsparken med 
skogen.  
Planförslaget innebär att gatuområdena för Divisionsgränd, Batterigränd och 
Trossgränd breddas så att de kan inrymma gång- och cykelbana. En 
ombyggnad av de gator som ansluter till den föreslagna bebyggelsen 
bedöms behövas i samband med att de nya bostadshusen byggs, men det är 
oklart när en utbyggnad av Trossgränd kan ske. I övrigt föreslås inga 
förändringar i områdets gatunät. Möjligheten att passera igenom 
parkeringsytorna säkerställs genom att utrymme för passager avsätts i 
plankartan. Planen möjliggör också att ett bredare gångstråk från 
Körfältsparken till skogen utmed Inspektörsvägen utvecklas mellan de två 
föreslagna gårdarna.  
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Bild som visar möjlig ny och bredare gatusektion för Divisionsgränd, Batterigränd och 
Trossgränd. 

Gång- och cykeltrafik  

Planområdet har i dagsläget god tillgång till stadens gång- och cykelnät. 
Den genomgående cykelvägen i Körfältsparken leder dels in till centrala 
staden i sydvästlig riktning och dels mot Lillänges handelsområde i 
nordostlig riktning.  
Den breddning av lokalgatornas gatuområden som föreslås gör det möjligt 
att ordna gång- och cykelbana längs lokalgatorna och på så sätt binda 
samman gång- och cykelvägnätet i Körfältsparken med gångbanorna på 
Inspektörsvägen och det övriga gatunätet i Odenskog.  
 
Kollektivtrafik 

De busshållplatser som ligger närmast planområdet är på Körfältsvägen i 
nordöst och Palmcrantzskolans hållplats i sydväst. Hållplatserna trafikeras 
av busslinje 1 som har 20-minuterstrafik som tätast. Den föreslagna 
bebyggelsen ligger ca 400-600 m från hållplats Palmcrantzskolan och ca 
300-450 m från hållplats Körfältsvägen.  
Avståndet innebär att den föreslagna bebyggelsen ligger strax utanför 
kommunens mål om att nya bostäder ska nås inom 300 meter från 
busshållplats i tätort. Eftersom planområdet är så långsträckt finns det delar 
som ligger inom 300 m, men den byggnadsplacering som föreslås motiveras 
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av att den bedöms fungera med hänsyn till den befintliga skogen och att ett 
avstånd till de trafikintensiva miljöerna i Lillänge bedöms ge en bättre 
boendemiljö. Eftersom området har hög turtäthet och det finns flera 
hållplatser i närheten bedöms placeringen som godtagbar trots att den inte 
uppfyller målet om kollektivtrafiknära bostäder.  
Palmcrantzskolans hållplats omges av östra begravningsplatsen, 
Internationella engelska skolan samt villabebyggelsen i Blomängen. 
Körfältsvägens hållplats omges av Körfältets bostadsbebyggelse, 
skogsområdet längs Inspektörsvägen samt fastigheter med förskola och 
djursjukhus öster om Körfältsvägen. Båda platserna har bostäder i närheten 
och en blandning av verksamheter som ger förutsättningar för att de ska vara 
befolkade och använda över en stor del av dygnet. I båda fallen är 
bostäderna dock på ett visst avstånd, och det kan finnas risk att platserna 
upplevs som otrygga kvälls- och nattetid.  
Gångväg mellan den föreslagna bebyggelsen och hållplatserna finns dels 
genom Körfältsparken och dels längs Inspektörsvägen till Körfältsvägen. De 
kan upplevas som otrygga eftersom de går på ett visst avstånd från 
bostadsbebyggelsen och både Körfältsparken och Odenskogs 
industriområde kan vara ödsliga kvälls- och nattetid. 
 

Parkering, varumottag och utfarter  

Planområdet ligger i zon 3 enligt Parkeringspolicy för ett hållbart 
Östersund. Det innebär att 8 bilparkeringsplatser för boende och 1 för 
besökare ska ordnas för varje 1000 kvm BTA bostäder. Parkeringspolicyn 
medger att parkeringstalen kan reduceras om fastighetsägare vidtar 
mobilitetsåtgärder som gynnar hållbara transportlösningar. 
De gällande parkeringstalen innebär att befintlig bebyggelse (cirka 44000 
kvm BTA) och föreslagen ny bebyggelse (cirka 8000 kvm BTA) behöver 
468 parkeringsplatser för att leva upp till parkeringstalet utan några 
reduktioner. Planförslaget innehåller knappt 400 parkeringsplatser och 
förutsätter därmed att mobilitetsåtgärder tillämpas. Vilka åtgärder som är 
aktuella kommer utredas vidare, det kan vara exempelvis bilpool och 
förbättrade cykelfaciliteter. Åtgärderna ska vara tillgängliga för boende både 
i befintliga och nya hus. 
Bilparkeringarna ordnas till större delen inom de kvarvarande och utökade 
parkeringsytorna öster och väster om den föreslagna bebyggelsen. 
Utökningen innebär att parkeringsplatser och carports kommer cirka 7 meter 
närmare befintlig bebyggelse än idag, och då hamnar på ett avstånd av cirka 
10 meter. Se vidare under avsnittet Utemiljö och rekreation, Parkeringsytor.  
Parkering för rörelsehindrade ska utgöra minst 3% av det totala antalet 
bilparkeringar och förläggs för den tillkommande bebyggelsen inom 
bostadsgårdarna. Parkering för rörelsehindrade till den befintliga 
bebyggelsen föreslås ordnas i anslutning till lokalgatornas vändplaner. Det 
innebär att 10 tillgängliga parkeringsplatser tillförs till området, och att de 
hamnar relativt nära de befintliga bostäderna. I anslutning till den nya 
bebyggelsen kan parkering för rörelsehindrade ordnas inom 25 meter från 
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bostadsentréerna. Avsteg görs från detta för befintlig bebyggelse och 
parkering. Se vidare under avsnittet Tillgänglighet.  
Idag används lokalgatorna till enkelsidig gatuparkering. Den framtida 
utformningen av lokalgatorna är inte bestämd. Vid en ombyggnad av 
lokalgatorna kommer nyttan med gatuparkering behöva vägas mot andra 
behov av yta i gatumiljön, exempelvis dagvattenhantering och ytor för 
gående och cyklister. Det kan leda till att gatuparkeringar tas bort.  
Angöringsplatser till de föreslagna bostadshusen bör i första hand ordnas 
från gården. I det fall LSS-boende ordnas i de nedre våningarna av husen 
närmast lokalgatorna kommer bostadshusens huvudentré vara vänd mot 
gatan, och angöringsplats på gården kommer ligga längre än 25 meter från 
entrén. Då kan angöringsplats ordnas vid gatuhusets gavel. Det bör även i 
det fortsatta utformningsarbetet utredas i vilken mån det går att använda 
lokalgatorna för kortare stopp för angöring till fastigheterna.  
Cykelparkering för de föreslagna bostäderna ordnas i cykelförråd på 
gårdarna samt till viss del på gårdarna, och lever upp till parkeringspolicyns 
krav på 20 cyklar för boende inomhus och 15 cyklar för besökare utomhus 
per 1000 kvm BTA. Fördelningen mellan inomhus- och utomhusparkering 
avviker dock från parkeringsnormen genom att en större andel än föreskrivet 
ordnas inomhus. Eftersom planen möjliggör komplementbyggnader inom de 
befintliga gårdarna finns möjlighet att ordna cykelparkering inom dessa. Det 
är även planerat byggnation av tre cykelförråd utanför de befintliga 
gårdarna, vilket kommer ge ett tillskott på ca 80 väderskyddade 
cykelparkeringar för de befintliga bostäderna.  

Hälsa och Säkerhet 
Geotekniska förhållanden 

En geoteknisk undersökning (PM geoteknik och markteknisk undersökning, 
WSP 2022-04-12) visar på att marken inom undersökningsområdet är 
tämligen plan och består generellt av naturligt lagrad jord (förmodad 
lermorän, utan verifiering från laboratorieundersökning) ovan berg. Till 
följd av topografin förväntas inte skred i naturliga slänter, men vid 
schaktning behöver hänsyn tas till möjlig flytbenägenhet på grund av 
siltinnehållet. 
Jorden har en lagringstäthet som varierar mellan fast och mycket fast vid ca 
1,5-3,4 meters djup och vid ca 3,8-5,4 meters djup under markytan. Ett 
svagare skikt med några decimeters mäktighet med mycket lös till lös 
lagringstäthet ligger vid 3,4 meters djup samt ett ytterligare vid 5,4 meters 
djup. Den täta jordens infiltrationsförmåga är låg. Baserat på utförda 
undersökningar och beräkningar kan grundläggning med platta på mark vara 
ett grundläggningsalternativ för byggnaderna med avseende på markens 
bärighet. 
Utifrån ovanstående bedömer Samhällsbyggnad att marken är lämplig för 
bebyggelse, inför bygglov kan det krävas en mer förfinad 
grundundersökning för att närmare fastställa vilka byggnadstekniska 
lösningar som är lämpliga. Inför startbesked ska erforderliga 
projekteringsunderlag avseende de geotekniska förutsättningarna tas fram.  
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Radonförekomst  

När nya byggnader ska uppföras måste radon från marken beaktas, för att 
det inte ska leda till problem inomhus. Byggherren ansvarar för att 
byggnader uppförs så att gränsvärdet för radon inte överskrids.  
Markradon har inte uppmätts i samband med den geotekniska 
undersökningen eftersom den utfördes vintertid. Kompletterande 
radonmätning behöver därför utföras sommartid inför granskning. 
Planområdet är inte klassat som högriskområde för markradon, men i det 
fall förhöjda radonnivåer skulle påträffas vid senare undersökning ska 
bebyggelsens grundläggning utföras radonskyddat.  
 
Förorenad mark 

Eftersom området planeras innehålla bostäder krävs renhetsnivå för känslig 
markanvändning i området. En miljöteknisk markundersökning (Lektus, 
2022-04-25) har genomförts och visar på halter av arsenik, kvicksilver, 
nickel och bly i jordprover som överstiger riktvärdet för känslig 
markanvändning. Halterna bedöms generellt bero på naturligt 
förekommande bakgrundshalter, då Östersund med omnejd ligger i ett 
område med höga förekomster av arsenik, kvicksilver, bly och nickel i 
berggrunden.  
Den översiktliga riskbedömning som gjorts i samband med den 
miljötekniska markundersökningen visar på att de risker som finns i 
området är relativt små. De faktorer som är styrande för de olika ämnenas 
riktvärden är:  

• Arsenik – Intag av dricksvatten 

• Bly – Intag av jord 

• Kvicksilver – Inandning av ånga 

• Nickel – Skydd av markmiljö 
Det finns inga brunnar med dricksvattenuttag i planområdet och jorden är 
beväxt med gräs eller på annat sätt belagt, vilket minskar exponeringen för 
förhöjda halter i jord. I samband med en utbyggnad av området kan detta 
komma att ändras och ska tas i beaktande. När man anlägger de nya ytorna 
kan ett ytligt lager av jungfrulig jord läggas på för att minimera 
tillgängligheten av jord med förhöjda halter. 
I en av provpunkterna har signifikant förhöjda värden av bly uppmätts. 
Kompletterande provtagning har visat lägre halter, under riktvärdet för 
känslig markanvändning. Det förhöjda värdet bedöm därför bero på en 
mycket begränsad förorening eller en slumpmässigt förhöjd halt. Den 
förhöjda halten föreslås hanteras genom att området kring provpunkten 
schaktas ur till 1 meters djup i samband med byggnation och markarbeten. 
Massorna ska provtas innan de skickas till godkänd mottagare eller 
återanvänds inom området. Schaktning ska efterföljas av provtagning i 
schaktvägg och schaktbotten.  



43 Samrådshandling 

I grundvattnet har endast låga och måttliga halter av nickel och zink 
uppmätts. I samtliga grundvattenrör har låga halter av klorerade 
lösningsmedel uppmätts, dock har inga halter uppmätts i jord. De uppmätta 
halterna i grundvattnet kan vara en indikation på att det finns en förorening i 
närområdet. Vid eventuell pumpning av grundvatten på fastigheten finns det 
risk för att halterna ökar. Detta bör beaktas vid eventuell länspumpning i 
samband med exempelvis byggnation. Länshållningsvatten ska hanteras 
enligt följande:  

• Om länshållningsvattnet ska släppas på dagvattennätet eller till 
närliggande recipient ska det alltid provtas och analyssvaren 
rapporteras innan det får släppas ut. Provtagning krävs inte om 
länshållningvattnet ska infiltreras lokalt och det inte föreligger någon 
lokal föroreningsrisk (i området kring provpunkt 12 föreligger 
föroreningsrisk, så där ska även länshållningsvatten som infiltreras 
lokalt provtas).  

• Länshållningsvatten som ska släppas på dagvattennätet eller till 
närliggande recipient ska först genomgå ett sedimentationssteg, 
exempelvis genom att vattnet i låg hastighet kan passera genom 
containrar. Det är viktigt att verksamhetsutövaren har beredskap för 
de mängder som kan uppkomma.  

• Inget länshållningsvatten får släppas på dagvattennätet utan 
godkännande från den kommunala VA-enheten och 
tillsynsmyndigheten. Ofta är lokal infiltration att föredra för att 
minska risken för grumling vid utlopp. 

Den miljötekniska markundersökningen har avgränsats till de delar av 
planområdet där förändringar föreslås.  
 
Störningar 

Buller 

I planområdet och dess närhet finns potentiella bullerkällor i form av 
vägtrafik på anslutande gator och i form av industriverksamheter söder om 
Inspektörsvägen.  
Möjligheterna till uppförande av bostäder har bedömts efter riktvärdena i 
Trafikbullerförordningen SFS 2015:216, med förordningsändring SFS 
2017:359 och Boverkets rapport 2015:21 Industri- och annat 
verksamhetsbuller vid planläggning och bygglovsprövning av bostäder – en 
vägledning.  
En bullerutredning (WSP, 2022-03-24) visar på att riktvärdet 60 dBA 
ekvivalent ljudnivå från trafikbuller beräknas uppfyllas vid samtliga fasader. 
Det betyder att det inte finns några hinder från bullersynpunkt för att 
uppföra bostäder. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal 
ljudnivå överskrids dock på ett antal fasader som vetter mot 
Inspektörsvägen, Batterigränd och Divisionsgränd. Balkonger i dessa lägen 
överskrider då riktvärden för uteplats enligt 3§ i trafikbullerförordningen. 
Om en gemensam uteplats anordnas i ett läge som uppfyller 3§ kan övriga 
balkonger/altaner ses som ett komplement. Det finns ytor inom de 
föreslagna gårdarna som uppfyller riktvärdena och kan iordningställas för 
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att fungera som uteplats åt bebyggelsen. Vägtrafikbuller från Divisionsgränd 
och Batterigränd ger som mest upphov till 58 dBA ekvivalent ljudnivå vid 
fasad och 83 dBA maximal ljudnivå vid fasad. 
Några aktuella trafikmätningar har inte funnits tillgängliga vid tiden för 
bullerutredningen, och dagens trafikmängder på de aktuella gatorna har 
därför uppskattats enligt tabellen nedan och räknats upp till prognosår 2040. 
Trafikmätningar ska genomföras under hösten 2022 och bullerprognoserna 
ska vid behov ses över utifrån resultaten.  

 
Tabell som redovisar antagna trafikmängder på gatorna i området. Bild: WSP AB. 

För att säkerställa att riktvärden för ljudnivåer inomhus uppfylls avseende 
störning från bullerkällor utomhus bör en akustiker dimensionera 
ytterväggar och fönster i projekteringsskedet. Detta är av särskild vikt när 
ljudnivåerna utomhus överskrider ekvivalent ljudnivå 55 dBA och maximal 
ljudnivå 70 dBA vid fasad. 
Ljudnivåer från närliggande industrier söder om planområdet klarar 
riktlinjerna för zon A enligt Boverkets rapport 2015:21. Prognosticerade 
värden vid fasad är som högst 47 dBA dagtid och 44 dBA kvälls- och 
nattetid. Bullerberäkningen för industri- och verksamhetsbuller har gjorts 
med hjälp av schablonvärden enligt Centrum för arbets- och miljömedicin 
vid Stockholms läns landstings rapport 2016:04, Kartläggning av bullerfria 
områden - Metodbeskrivning för Stockholms län. 
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Högsta ljudnivå från industri/annan verksamhet enligt Boverkets rapport 2015:21. 
Frifältsvärde utomhus vid bostadsfasad. Bild: WSP AB. 

De östligaste av de befintliga bostäderna inom planområdet ligger nära 
Körfältsvägen. Körfältsvägen planeras i samband med utbyggnad av ny 
handel inom fastigheten Betongen 1 norr om planområdet göras om till 
bussgata, och beräknas därför ha mycket låga trafikmängder prognosåret 
2040. Den bullerutredning (Norconsult 22-08-29) som tagits fram i samband 
med detaljplanen för Betongen 1 visar på att gränsvärdet på 55dBA för 
befintlig bebyggelse beräknas klaras för samtliga bostäder längs 
Körfältsvägen under prognosåret.  
 
Luft och lukt 

Kommunen har mottagit klagomål om lukt från boende på Körfältet 
gällande verksamheter söder om Inspektörsvägen. Kommunen bedriver 
löpande tillsyn av verksamheterna och lukt får bara förekomma tillfälligtvis, 
och inte utgöra olägenhet för de närboende.  
Den tillkommande bebyggelsen är placerad något närmare Odenskogs 
industriområde är befintlig bebyggelse, men befinner sig inom spannet 50-
100 meter från industrifastigheterna, vilket gör att den föreslagna 
bebyggelseplaceringen bedöms som godtagbar.  
 
Reservanläggning fjärrvärme 

Jämtkraft har en reservanläggning för fjärrvärmenätet strax väster om 
planområdet inom fastigheten Väghyveln 10. Anläggningen används sällan, 
och bedöms inte medföra några störningar för befintlig bostadsbebyggelse. 
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Räddningstjänst 

Brandvatten 

Det finns brandposter med tillräcklig kapacitet (flöde minst 20 l/s) för den 
föreslagna bebyggelsen i änden av Divisionsgränd och Batterigränd. 
Anordnande av djupbehållare för avfall och nya sophus vid vändplanerna 
behöver samordnas med brandposternas placering. Om behov av att flytta 
brandpost ska det bekostas av exploatören.  

Utrymning och uppställningsplats 

 

Bild som visar föreslagen infartsväg och uppställningsplats för räddningstjänstens fordon. 
Illustrationsplan: Arkitekterna Krook & Tjäder AB.  

Angöringsvägarna in från lokalgatorna föreslås fungera som 
uppställningsplats för räddningstjänstens fordon, på så sätt nås den nya 
bebyggelsens entréer inom ca 25 meter. För att räddningstjänstens fordon 
ska kunna komma in på angöringsgatorna behöver infarterna utformas så att 
7 meters svängradie klaras.  

Bebyggelsen föreslås utformas med TR2-trapphus som kan fungera som 
bostädernas enda utrymningsväg. Räddningstjänstens utrustning kommer 
därför inte behöva användas vid utrymning. Det innebär att utrymmet 
mellan de två innersta husen inte behöver vara tillgängligt för 
räddningstjänstens fordon.  

I det fall en annan teknisk lösning för trapphusen väljs i 
genomförandeskedet behöver behovet av räddningsvägar ses över. Men i 
och med att utrymmet mellan de två innersta husen är planlagt som mark 
som inte får bebyggas bedöms det finnas goda förutsättningar för att ordna 
utrymning därifrån om det behövs. Åtkomst på alla sidor av bebyggelsen är 
generellt sett bra, men ställer högre krav på utformning av gång- och 
cykelvägen i det inre utrymmet samt på snöröjning av den.  

Om LSS-boende i mer än en våning ordnas i den föreslagna bebyggelsen 
behöver utrymningstrappa från övre plan ordnas. Planen möjliggör detta 
mot gårdssidan genom att det finns en viss marginal i byggrättens bredd.  
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För befintlig bebyggelse inom planområdet har Räddningstjänsten samma 
möjligheter till åtkomst som i dagsläget. Det kan uppstå behov av att ordna 
uppställningsplats för utrymningsstegar längs den befintliga bebyggelsens 
fasader, något som planen möjliggör.  

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 

Planområdet ligger inom Östersunds kommuns verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten. Det finns tillräcklig kapacitet i det befintliga 
ledningsnätet för påkoppling av de föreslagna bostäderna, både vad gäller 
spillvatten och dricksvatten.  

Dagvatten 

En dagvattenutredning har tagits fram som underlag för planförslaget 
(Sigma 2022-09-08). Utgångspunkten för kommunens arbete med dagvatten 
i den typ av bebyggelse som föreslås är att ett 2-årsregn ska kunna renas och 
fördröjas inom de enskilda fastigheterna och ett 20-årsregn ska kunna 
fördröjas inom planområdet.  
För planområdet har ett avsteg från kravet på att redovisa en fördröjning av 
20-årsregn gjorts för att istället utnyttja de möjligheter till rening och trög 
avrinning som befintlig naturmark i planområdet ger. Vid flödesberäkningar 
har en klimatfaktor på 1,25 använts. I första hand ska dagvatten 
omhändertas lokalt i öppna system eller andra fördröjande lösningar. 
Marken i området är tät och har låg infiltrationsförmåga. I dagsläget 
avvattnas de asfalterade parkeringsytorna och gräsytorna närmast befintliga 
bostadshus direkt till det kommunala dagvattennätet utan någon 
mellanliggande rening eller fördröjning. Skogsmarken avrinner mot sydväst 
och nordöst med en vattendelare mellan Batterigränd och Trossgränd. Den 
befintliga skogen har en positiv inverkan på dagvattenhanteringen idag 
genom att den tar upp vatten och att trädkronorna fördröjer 
vattennedkomsten.  
Kvartersmarken ligger genomgående på högre belägen mark än 
skogsmarken, och det föreslagna dagvattensystemet är uppbyggt så att 2-
årsregn renas och fördröjs med hjälp av nedan listade åtgärder inom 
kvartersmarken för att sedan brädda antingen till dagvattennätet eller till 
skogsmarken.  
De dagvattenåtgärder som föreslås på kvartersmark är: 

• Gröna tak på carports och förråd, och regnbäddar i anslutning till 
nya bostadshus för att hantera takavvattning 

• Nedsänkta regnbäddar, fördröjningsytor eller diken för att hantera 
markavvattning 

Diken kan göras med varierande djup och bredd beroende på vilken 
underbyggnad de ges, och om de är avsedda att fördröja vatten eller enbart 
leda det vidare till en fördröjningsyta. En underbyggnad med kross gör att 
dikenas öppna volym kan göras mindre och att de blir ett mindre 
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iögonfallande inslag i utemiljön. Marken i planområdet är dock inte 
gynnsam för djupa sådana magasin på grund av markens låga 
infiltrationsförmåga och den höga grundvattennivån.  
Större delen av planområdets allmänna platsmark utgörs av skogen utmed 
Inspektörsvägen. Här föreslås inte några anlagda åtgärder för att fördröja ett 
20-årsregn, utan avsikten är att naturmarken ska omhänderta dagvatten utan 
några större ingrepp i den befintliga naturen. Detta bedöms som en god 
lösning eftersom naturmarken ligger nedströms från övriga delar av 
planområdet och dagvatten på ett naturligt sätt kan brädda dit vid större 
regn. Marken antas även här ha låg infiltrationsförmåga, men 
avrinningsmönstren är meandrande och bedöms överlag ge en trög 
avrinning genom skogen. Det bedöms som en riktig prioritering att avstå 
från att anlägga fördröjningsåtgärder i skogen eftersom dessa skulle behöva 
göras grunda och över relativt stor yta, och därigenom innebära stora 
ingrepp i naturmarken. Bräddpunkter till naturmarken behöver studeras 
noga så att de hamnar i punkter som är gynnsamma sett till de vidare 
avrinningsvägarna. Dagvattenutredningen pekar på att skogsområdets 
västligaste och östligaste del är problematiska ur den här aspekten eftersom 
rinnvägarna därifrån är relativt korta innan de når angränsande gator. Dessa 
punkter behöver uppmärksammas särskilt i vidare utredning.  
Längs lokalgatorna föreslås att diken anläggs och kantsten tas bort för att 
fördröja dagvatten. En förändrad dagvattenlösning för lokalgatorna bedöms 
bli aktuell i samband med att de breddas och byggs om. Utformningen ska 
studeras i detalj samt samordnas med eventuellt breddad gång- och 
cykelbana och gatuparkering (se även under Gator och Trafik). 
Åtgärderna på kvartersmark uppfyller kommunens krav på fördröjning. För 
planområdet som helhet har det inte utförts någon beräkning av kapacitet att 
fördröja ett 20-årsregn, men utifrån det som är känt om skogsområdets 
avrinningsegenskaper bedöms den fördröjande effekten för 20-årsregn vara 
ändamålsenlig. Föroreningsberäkningarna visar på en förbättrad situation för 
samtliga beräknade ämnen utom kväve och fosfor som får ett oförändrat 
värde. Den nya markanvändningen inte förväntas ge upphov till något ökat 
utsläpp av PFOS, då detta ämne har varit förbjudet sedan 2008 och ingen 
känd källzon med PFOS-föroreningar finns inom området 
Planområdet ligger högt upp i sitt avrinningsområde och tar bara emot 
vatten från de närmast anslutande bostadskvarteren, en del av 
Körfältsparken och en mindre del av bebyggelsen norr om Körfältsparken. 
Planområdet avvattnas dels mots sydväst med Storsjön som recipient och 
dels mot nordöst med Lillsjön och Odensalabäcken och slutligen Storsjön 
som recipienter. Fastigheten Väghyveln 9 väster om planområdet har i 
dagsläget en problematik med instängda områden. Eftersom den föreslagna 
dagvattenlösningen har en högre reningskapacitet än nuläget bedöms 
påverkan på Storsjön, Lillsjön och Odensalabäcken vara positiv.  
Ur ett skyfallsperspektiv är området inte särskilt utsatt för inkommande 
dagvatten, och det som kommer bedöms kunna avledas runt planerad 
bebyggelse med diken mellan föreslagen och befintlig bebyggelse. 
Nedströms från planområdet finns en instängd yta i anslutning till 
bebyggelsen inom Väghyveln 9. För att förbättra den situationen skulle 
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naturmarken i planområdets sydvästra hörn kunna nyttjas till en 
skyfallslösning för vatten från Stabsgränd och Inspektörsvägen. Det skulle 
kräva åtgärder i området i form av anpassningar av marknivåer och 
byggande av rännstensbrunn. Om en sådan åtgärd ska anläggas behöver 
utredas vidare, men i och med att området planläggs som Natur med 
kommunalt huvudmannaskap medger planen detta. Diken längs 
lokalgatorna genom planområdet skulle också förbättra skyfallssituationen 
nedströms.  
I plankartan avsätts utrymme för diken och regnbäddar utifrån de 
dimensioner som anges i dagvattenutredningen. Utrymmet säkerställs 
genom bestämmelse att mark inte får förses med byggnad eller parkering, 
alternativt genom att byggrätt för komplementbyggnad begränsas. En 
utformningsbestämmelse om gröna tak på carports och 
komplementbyggnader finns också.  Det finns generellt sett god marginal 
för de föreslagna åtgärderna, men i bebyggelsens förgårdsmark och mellan 
parkeringsytorna och skogen är utrymmet begränsat. Det innebär att 
utformning och dimensionering behöver följas upp noga i kommande 
projektering och bygglovshantering. Egenskapsbestämmelser för dike har 
inte använts för att hålla öppet för alternativa lösningar som inte kunnat 
förutses i planarbetet.  
Dagvattenutredningen har avgränsats till de delar av planområdet där 
förändringar föreslås.  
 
Värme och kyla 

Den föreslagna bebyggelsen går enligt Jämtkraft att ansluta till 
fjärrvärmenätet.  
 
El och IT-struktur 

Den föreslagna bebyggelsen kan enligt Jämtkraft anslutas till elnätet utan att 
ytterligare transformatorstationer behöver anläggas. Den närmsta befintliga 
transformatorstationen ligger i änden av Batterigränd och har ledig kapacitet 
samt utrymme för en extra transformator.  

Den föreslagna bebyggelsen går att ansluta till stadsnät för fiber.  

Avfall 

Avfallshantering i området sker idag i miljöhus som angörs via 
vändplanerna i änden på lokalgatorna Stabsgränd, Divisionsgränd, 
Batterigränd och Trossgränd. Sophanteringen ska även fortsättningsvis 
skötas i anslutning till vändplanerna.  

För att klara av att hantera avfall från både den befintliga och den nya 
bebyggelsen föreslås djupbehållare för avfall och nya miljöhus ordnas vid 
var och en av vändplanerna, befintliga miljöhus föreslås rivas. 
Djupbehållarna är dimensionerade för att kunna rymma matavfall, restavfall, 
returpapper, pappersförpackningar, plastförpackningar, metallförpackningar, 
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ofärgat glas, färgat glas och wellpapp från både befintliga och nya bostäder. 
Utrymme för elavfall föreslås ordnas i miljöhusen och hämtning av 
grovsopor föreslås skötas genom att container placeras ut med jämna 
mellanrum. Djupbehållarna är dimensionerade för tömning två gånger i 
veckan. Vändplanerna utformas med utrymme för fordon som kräver 
vändradie 9 m med 1,5 m överhäng. 

 

Utsnitt av illustrationsplan visande föreslagna anläggningar för avfallshantering vid 
vändplan. Motsvarande lösning föreslås vid alla fyra vändplaner. Illustrationsplan: 
Arkitekterna Krook & Tjäder AB.  

Avfallshanteringens placering innebär att de inre av de föreslagna husen 
kommer ha ett avstånd som överstiger rekommendationen (BBR, allmänt 
råd 3:422) om högst 50 meter från bostadsentré till avfallsutrymme. 
Avståndet blir ca 60 m fågelvägen och ca 90 m gångväg, och är acceptabelt 
eftersom det innebär att sopbilar inte behöver trafikera gårdarna. Fördelen 
med minskad biltrafik i gårdsmiljön bedöms väga upp nackdelarna med att 
få längre gångväg till avfallsutrymmet.  

Administrativa frågor 
Utökad marklovplikt föreslås för fällning av värdefulla träd inom 
bostadsgårdarna (a1) och för förändring av markens genomsläpplighet inom 
delar av bostadsgårdarna (a2).  

Delar av de föreslagna ytorna för parkering föreslås få en bestämmelse om 
att marken ska hållas tillgänglig för gemensamhetsanläggning (g1). Motivet 
till det är att säkra tillgången till parkering för fastigheterna Batteriet 1 och 2 
i det fall någon eller några av fastigheterna i området byter ägare.  
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GENOMFÖRANDE 
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för att detaljplanen ska kunna bli 
verklighet. Genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan 
visar endast ett förslag på hur detaljplanen kan genomföras.  

Genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vunnit laga kraft. Ändring 
av detaljplanen får ske under genomförandetiden för att införa 
fastighetsindelningsbestämmelser. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmän plats inom planområdet. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 
Nedan redovisas detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser som i 
dagsläget kan bedömas för respektive fastighet.  

Markförvärv 

I dagsläget ligger skogsområdet utmed Inspektörsvägen inom sökandes 
fastigheter, men eftersom det planläggs som Natur med kommunalt 
huvudmannaskap ska marken överföras i kommunal ägo. Även mindre 
markområden utmed Divisionsgränd, Batterigränd och Trossgränd som idag 
ligger inom sökandes fastigheter föreslås planläggas som Gata med 
kommunalt huvudmannaskap och föras över i kommunal ägo för att medge 
breddning med gångbana. 
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Fastighetsbildning 

 
Översikt över fastighetsstrukturen i planområdet och föreslagna förändringar. Kommunens 
fastighet Odensala 14:1 är rödfärgad, sökandes fastigheter är gulfärgade och mark som 
föreslås lösas in är markerad blå linje. 

I dagsläget finns sju bostadsfastigheter i planområdet (gulfärgat i bilden 
ovanför), de är omgivna av kommunal gatu- och parkmark inom fastigheten 
Odensala 14:1 (rödfärgat i bilden ovanför) och till en mindre del av 
fastigheten Odensala 13:1 i korsningen mellan Divisionsgränd och 
Inspektörsvägen.  
Detaljplaneförslaget innebär att mark från fastigheterna Väghyveln 5-6, 
Batteriet 1-4 och Trossen 1 ska föras över i kommunal ägo. 
Fastighetsreglering föreslås göras genom att naturmark och mark för 
breddade lokalgatorna förs till Odensala 14:1. Mark som ska överföras i 
kommunal ägo är markerad med blå begränsningslinje i bilden ovanför och 
har en yta om cirka 29 200 kvadratmeter.   
Kostnaderna för fastighetsreglering i samband med utbyggnad av planen 
föreslås delas mellan kommunen och exploatören i enlighet med 
exploateringsavtal. Ansvaret för att ansöka om lantmäteriförrättning ligger 
på kommunen. 
 
Fastighetsindelningsbestämmelser 

Inom planområdet gäller fastighetsindelningsbestämmelser från 1969 med 
aktnummer: 2380K-32/1969, 2380K-239/1969 och 2380K-242/1969. Dessa 
styr fastighetsindelningen i området till nuvarande uppdelning i sju separata 

https://georgien.ostersund.se/ArkenService/DjVu?file=https://georgien.ostersund.se/ArkenService/23/2380K-32%2f1969
https://georgien.ostersund.se/ArkenService/DjVu?file=https://georgien.ostersund.se/ArkenService/23/2380K-239%2f1969
https://georgien.ostersund.se/ArkenService/DjVu?file=https://georgien.ostersund.se/ArkenService/23/2380K-242%2f1969
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fastigheter. Eftersom planområdet omfattar fastigheterna Väghyveln 5-6, 
Batteriet 1-4 och Trossen 1 i sin helhet kommer de gällande 
fastighetsindelningsbestämmelserna upphävas i samband med att den nya 
detaljplanen vinner laga kraft.  
Fastighetsindelningen kan komma att ändras i samband med genomförandet 
av detaljplanen, t ex genom att de olika bostadsfastigheterna slås samman 
till en eller flera större. Avsikten med en sådan sammanslagning är att kunna 
samordna parkering och solenergiproduktion inom bostadsområdet på ett 
bättre sätt än idag. Om och hur en sådan förändring av fastighetsindelningen 
ska göras är inte bestämt, men detaljplanen möjliggör det.  
 
Konsekvenser för respektive fastighet 

Väghyveln 5-6, Batteriet 1-4 och Trossen 1 

• Delar av fastigheterna planläggs som Natur med kommunalt 
huvudmannaskap och delar som Gata med kommunalt 
huvudmannaskap, detta medför att marken ifråga kommer överföras 
i kommunal ägo i samband med ett genomförande av detaljplanen. 
Den framtida fastighetsbildningen föreslås göras genom att mark 
som löses in förs till kommunens fastighet Odensala 14:1. Tabellen 
nedan redovisar konsekvenser för respektive fastighet. 

• Eftersom planförslaget innebär att befintlig parkering på Batteriet 1-
2 bebyggs behöver detaljplanen säkerställa att parkering hålls 
tillgänglig för boende på dessa fastigheter i det fall någon eller några 
av fastigheterna i planområdet skulle byta ägare. Det kan göras på 
olika sätt, exempelvis genom avtal mellan framtida köpare och 
säljare. I det fall tvist mellan framtida köpare och säljare skulle 
uppstå kan tillgången till parkering lösas genom att en 
gemensamhetsanläggning som innefattar delar av parkeringarna på 
Väghyveln 5-6, Batterier 3-4 och Trossen 1 bildas.  

Fastighet Konsekvens 

Väghyveln 5 Ca 4400 kvm överförs till 
Odensala 14:1 och planläggs 
som Natur 

Väghyveln 6 Ca 4500 kvm överförs till 
Odensala 14:1 och planläggs 
som Natur 

Batteriet 1 Ca 3300 kvm överförs till 
Odensala 14:1 och planläggs 
som Natur 
Ca 200 kvm överförs till 
Odensala 14:1 och planläggs 
som Gata 
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Batteriet 2 Ca 3200 kvm överförs till 
Odensala 14:1 och planläggs 
som Natur 
Ca 200 kvm överförs till 
Odensala 14:1 och planläggs 
som Gata 

Batteriet 3 Ca 4500 kvm överförs till 
Odensala 14:1 och planläggs 
som Natur 

Batteriet 4 Ca 4500 kvm överförs till 
Odensala 14:1 och planläggs 
som Natur 

Trossen 1 Ca 4150 kvm överförs till 
Odensala 14:1 och planläggs 
som Natur 
Ca 200 kvm överförs till 
Odensala 14:1 och planläggs 
som Gata 

 

Odensala 14:1 

• Odensala 14:1 är en stor kommunal fastighet som inom planområdet 
innehåller de fyra lokalgatorna med vändplaner och gång- och 
cykelvägarna i Divisionsgränds och Trossgränds förlängning. I 
samband med ett genomförande av planen kommer fastigheten 
utökas med ytterligare gatumark längs lokalgatorna och med 
naturmark enligt tabellen ovan.  

Odensala 13:1 

• En mindre del av Odensala 13:1 finns inom planområdet, i 
korsningen mellan Divisionsgränd och Inspektörsvägen. Det föreslås 
inga förändringar för den fastigheten.  

Rättigheter 

Inom planområdet finns fyra servitut som alla är till förmån för Jämtkraft 
AB.  

• 23-IM1-70/1246.1 har som ändamål tillträde mm, är till förmån för 
Jämtkraft AB och belastar Batteriet 1-2 

• 23-IM1-68/1566.1 har som ändamål kraftledning 
(jordkabelledningar, transformatorstation), är till förmån för 
Jämtkraft elnät AB och belastar batteriet 1-4 och Odensala 14:1 

• 23-IM1-71/2838.1 har som ändamål tillträde mm, är till förmån för 
Jämtkraft AB och belastar Batteriet 3-4 och Trossen 1 
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• 23-IM1-70/34.1 har som ändamål förbud värmecentral mm, är till 
förmån för Jämtkraft AB och belastar Väghyveln 5-6 

Tekniska anläggningar och ledningar 
Östersunds kommun, Teknisk förvaltning är huvudman för allmänna 
dricksvatten-, spillvatten- och dagvattenledningar samt anordnar vid behov 
brandposter i samråd med Jämtlands Räddningstjänstförbund. 

Östersunds kommun, Avfall VA ansvarar och bekostar utbyggnad av 
allmänt dricks- spill- och dagvattennät. Den föreslagna bebyggelsen ska 
anslutas till det kommunala nätet för dricksvatten, spillvatten och dagvatten. 
Varje anslutning debiteras fastighetsägaren en anläggningsavgift 
(engångskostnad) samt en brukningsavgift (rörlig årskostnad). 

Dagvattenåtgärder inom planområdet innefattar framförallt diken och 
fördröjningsytor på kvartersmark som bekostas av exploatören. En 
ombyggnad av lokalgator kan innebära att vissa dagvattenanläggningar 
hamnar på allmän platsmark, kostnader för dessa fördelas enligt 
exploateringsavtal. 

Jämtkraft AB ansvarar för allmänna el- och fjärrvärmeledningar. 

IP Only ansvarar för allmänna fiberoptiska ledningar. 

Eventuell investeringskostnad för nya brandposter bärs av exploatören. 
Kostnaderna regleras i avtal mellan exploatören och Teknisk förvaltning.  
Drift och underhållskostnaden belastar Teknisk förvaltning. 

Detaljplaneförslaget innebär att en befintlig tele-ledning längs 
Divisionsgränd och att befintliga elledningar till belysning på 
parkeringsytorna behöver flyttas. Utöver detta finns risk att ledningar för 
dagvatten, spillvatten och dricksvatten samt två brandposter i anslutning till 
lokalgatornas vändplaner behöver flyttas. Dessa ledningsflyttar bekostas av 
exploatören.  

Det finns elledningsdragning inom naturmarken väster om Divisionsgränd 
som härrör från när området användes till tillfälliga bostäder. Om de 
behöver tas bort åligger det kommunen att bekosta det.   

Ansvarsfördelning och ekonomiska frågor 
Planekonomisk bedömning 

Ett genomförande av detaljplanen innebär kostnader för kommunen på 
grund av inlösen eller köp av Natur- och Gatumark, del av 
förrättningskostnaderna för detta, del av framtida ombyggnad av 
lokalgatorna med gångbanor samt skötsel av denna mark. Genomförandet 
skapar intäkter genom anslutningsavgifter och brukningsavgifter för VA och 
fjärrvärme. Inlösen av naturmarken säkerställer också kommunens tillgång 
till långsiktiga värden i form av ekosystemtjänster. Skogsområdet kommer t 
ex omhänderta dagvatten från planområdet och därigenom minska behovet 
av anlagda dagvattenåtgärder.  
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Exploatören får intäkter genom framtida hyror för bostäder och 
parkeringsplatser samt genom inlösen av Natur- och Gatumark. 
Exploatörens bekostar del av ombyggnad av lokalgator, del av 
förrättningskostnaderna för överförande av mark i kommunal ägo, 
utbyggnad och ledningsflyttar inom kvartersmark, anslutningsavgifter till 
allmänna ledningsnät, avgifter för nödvändiga lantmäteriförrättningar samt 
underhåll, avgifter och taxor kopplade till den framtida driften av 
bebyggelse och omgivande utemiljöer. Den miljötekniska 
markundersökningen visar endast på en avgränsad förorening i anslutning 
till den planerade bebyggelsen, sanering av den bekostas av exploatören.  

En tidig kostnadsuppskattning av ombyggnad av lokalgator pekar på en 
kostnad omkring 1 miljon kronor per gata i 2022 års prisnivå.  

Inlösen  

Kommunen är skyldig att på fastighetsägarens begäran lösa in den planlagda 
naturmarken samt gatumark för breddning av lokalgator enligt PBL 14 kap 
14 §. Kommunen ansvarar för fastighetsrättsliga åtgärder kopplade till 
inlösen av natur- och gatumark. 

Drift allmän plats  

Eftersom det är kommunalt huvudmannaskap på allmän plats (Natur, Gata) 
inom planområdet ska driften av denna bekostas av kommunen. Andelen 
kommunal natur- och gatumark föreslås öka och det kommer innebära en 
ökad skötselkostnad för Teknisk förvaltning, sektor Gata och Fritid. 
Förekomsten av violett guldvinge innebär att skötseln av delar av 
naturmarken behöver anpassas så att markens kvaliteter som habitat för 
arten bibehålls.  

Gemensamhetsanläggningar 

Eftersom planförslaget innebär att befintlig parkering på Batteriet 1-2 
bebyggs behöver detaljplanen säkerställa att parkering hålls tillgänglig för 
boende på dessa fastigheter i det fall någon eller några av fastigheterna i 
planområdet skulle byta ägare.  

Det kan göras genom att bilda en gemensamhetsanläggning där boende på 
Batteriet 1-2 ges rätt att nyttja parkeringsytor på Väghyveln 5-6, Batteriet 3-
4 och Trossen 1. En gemensamhetsanläggning behövs först i det fall någon 
av fastigheterna byter ägare, och behöver inte inrättas så länge fastigheterna 
har samma ägare. Tillgången till parkering kan också regleras genom 
avtalsservitut, om det sker behöver inte heller gemensamhetsanläggning 
bildas.  

Ytor som föreslås utgöra markreservat för gemensamhetsanläggning är 
försedda med bestämmelsen g1 i plankartan. Bestämmelsen finns på de ytor 
som är tänkta för markparkering utomhus (med prickar försedd yta) och 
innefattar inte de ytor som kan bebyggas med carports (med kors försedd 
yta). Anledningen till det är att Batteriet 1-2:s behov av parkering bedöms 
kunna tillgodoses inom ytorna som är avsedda för markparkering utomhus. 
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Avtal och tidplan 
Ett avtal har upprättats mellan Östersunds kommun och sökande för att 
reglera kostnaden för upprättandet av detaljplanen. Därmed tas ingen 
planavgift ut i bygglovsskedet.  

Ett exploateringsavtal ska upprättas mellan Östersunds kommun och 
sökande. Syftet med detta avtal är att reglera planens genomförande samt 
hur kostnaderna för genomförandet ska fördelas mellan parterna. Viktiga 
frågor i exploateringsavtalet är kostnadsfördelning för ombyggnad av 
lokalgator, formerna för överföring av mark till kommunal ägo samt 
fördelning av förrättningskostnader för detta.  

Ett utkast till exploateringsavtal är framtaget till samrådsskedet och ska 
färdigställas och godkännas av kommunstyrelsen innan antagande av 
detaljplanen. Enligt aktuellt utkast till exploateringsavtal ska kostnaderna 
för genomförandet fördelas mellan exploatören och kommunen.  

Detaljplanesamråd genomförs under hösten 2022, granskning planeras till 
våren 2023 och antagande till sommaren 2023. Förutsatt att detaljplanen 
vinner laga kraft under 2023 kommer byggstart preliminärt ske under 2025 
eller 2026.   
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer och program 

Planområdet berörs av följande översiktliga planer och program.  
• Översiktsplan Östersund 2040 
• Kulturmiljöprogram etapp 2, Tätorter, yttre stadsdelar och landsbygd 

Översiktsplan och fördjupande översiktsplaner 

Översiktsplan Östersund 2040 

Översiktsplanen Östersund 2040 och dess bilagor är kommunens vision och 
viljeinriktning om hur marken, vattnet och den bebyggda miljön ska 
användas och bevaras. 
Kommunens övergripande mål och vision är:  
Ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart Östersund.  
Grunden är att den strategiska fysiska planeringen måste rymmas inom de 
ekologiska ramarna. Kommunen ska sedan sträva efter en socialt hållbar 
utveckling med de ekologiska ramarna som grund. Ekonomin ska användas 
som ett medel för att uppnå social och ekologisk hållbarhet utan att påverka 
dessa aspekter negativt.  
Översiktsplanen pekar ut en utvecklingsinriktning för hur staden ska 
utvecklas och bli mer attraktiv och hållbar. Sammantaget bedöms 
planförslaget vara i linje med utvecklingsinriktningen, nedan följer en 
genomgång av de delar av utvecklingsinriktningen som bedöms vara särskilt 
relevanta för planförslaget.  
Skapa en funktionstät struktur 

Den föreslagna bebyggelsen innebär ett byggande inom befintlig 
samhällsstruktur och medger att bland annat befintliga gator, gång- och 
cykelvägar, kollektivtrafik och service kan nyttjas mer effektivt.  
Grönstruktur och allmänt tillgängliga friytor är också en del av 
samhällsstrukturen och planområdet ligger inom gång- och cykelavstånd 
från Körfältsparken och rekreationsområdet ÖSK-Spikbodarna. 
Erbjud en mångfald av boendetyper 

En förtätning ger möjlighet att diversifiera Körfältets bostadsutbud med 
moderna och tillgänglighetsanpassade lägenheter. Förtätningen gör det 
också möjligt att förlägga LSS-boende i området och på så sätt blanda upp 
bostadsbeståndet. 
Förtäta staden på ett bra sätt 

Översiktsplanen anger att parker, kvalitativa grönområden och gröna/vita 
stråk inte ska tas i anspråk för förtätning, medan lågkvalitativa grönytor kan 
bebyggas. En förutsättning för att bebygga grönytor är att de inte bedöms 
tillföra miljön tillräckliga kvaliteter och att man vid ett ianspråktagande 
kompenserar genom att höja kvaliteten i kvarvarande grönområden. Den 
föreslagna förtätningen innebär att gräsytor längs den befintliga bebyggelsen 
minskas och att en del av skogen utmed Inspektörsvägen tas i anspråk. 
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Samtidigt säkerställs skogens långsiktiga fortlevnad genom att den 
planläggs som Natur och kvalitativa gårdsmiljöer skapas kring de nya 
bostäderna. 
Förtätning ska enligt översiktsplanen anpassas till platsens karaktär och ta 
hänsyn till kulturhistoriska och arkitektoniska värden. Planförslaget är 
utformat för att ha ett släktskap med befintlig bebyggelsemiljö på Körfältet 
men ändå upplevas som en ny årsring 
Utveckla stadens attraktivitet 

Körfältet är socialt och ekonomiskt mindre gynnat än staden i genomsnitt 
och det är därför av särskilt stor vikt att utveckla attraktiva miljöer utifrån 
invånarnas önskemål och behov. Planförslaget syftar till att göra det genom 
att bland annat skapa nya utemiljöer som är tillgängliga för de boende i 
området och möjliggöra för en uppgradering av lokalgatorna. 
Utgå från stadens karaktärsdrag 

Utbyggnaden av staden ska ta fasta på stadens karaktärsdrag och 
landskapets förutsättningar. Det innebär att förtätningen måste förhålla sig 
till Körfältets karaktär i övrigt. Det görs genom att föreslagen bebyggelse 
utformas med ett släktskap till befintlig bebyggelse och att dess höjd 
begränsas.   
Bygg energisnålt och hållbart 

I detaljplan finns begränsade möjligheter att reglera vilken byggnadsteknik 
som ska användas, men planen möjliggör träbyggnation och anläggande av 
solceller på tak. Det finns också möjlighet att ansluta den föreslagna 
bebyggelsen till fjärrvärmenätet och på så sätt få en miljöanpassad 
uppvärmning.  
   
Kulturmiljöprogram 

Körfältet är ett enhetlig och välbevarat bostadsområde och är utpekat som 
särskilt värdefullt i Kulturmiljöprogram etapp 2, Tätorter, yttre stadsdelar 
och landsbygd. Värdet består i skalan och enhetligheten som tillsammans 
med den enkla arkitekturen vittnar om dåtidens byggnadsteknik och 
planeringsideal. Följande punkter är särskilt viktiga att iaktta varsamhet 
med:  

• Det stora centrala grönområdet 
• Kvarterens uppbyggnad 

• Gårdarna 

• Färgsättning och materialval 
• Husens enkla volymer 

Den stora Körfältsparken och den enhetliga tegelbebyggelsen är de centrala 
delarna i områdets kulturhistoriska värden. I och med att den föreslagna 
förtätningen ligger i områdets utkant och inte förändrar befintlig park eller 
bebyggelsestruktur bedöms Körfältets kulturhistoriska värden bestå. 
Detaljplanen reglerar den tillkommande bebyggelsen så att den har ett 
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släktskap med övriga Körfältet och inte blir alltför avvikande både vad 
gäller placering, byggnadsvolym och färg- och materialval. 
De kulturhistoriska värdena i befintlig miljö säkerställs genom en 
varsamhetsbestämmelse och beskrivs närmare under avsnittet Beskrivning 
av planförslaget, Kulturmiljö.  
   
Övriga planer och styrdokument 

Plan för naturvård och park 

I kommunens sektorsplan för naturvård och park finns tre prioriterade 
utvecklingsområden: biologisk mångfald, ekosystemtjänster och folkhälsa. 
Planförslaget bidrar på olika sätt till dessa tre, främst genom att den 
befintliga skogen planläggs som naturmark med kommunalt 
huvudmannaskap.  
Den biologiska mångfalden gynnas av att kommunen får rådighet över ett 
skogsområde som idag är i privat ägo. Det möjliggör för kommunen att 
anpassa skötseln för att öka den biologiska mångfalden genom att t ex 
tillföra eller låta död ved ligga kvar. 
Planförslaget möjliggör för ekosystemtjänster genom att kvarters- och 
naturmark samt till viss del gröna tak föreslås användas för 
dagvattenhantering och att ett bevarande av skogen längs Inspektörsvägen 
bidrar till rening av luft och klimatutjämning, särskilt för det 
Odenskogsområdet som innehåller mycket hårdgjorda markytor.   
Folkhälsa gynnas av att tillgången till ett bostadsnära naturområde för 
rekreation och lek säkerställs för framtiden. I Plan för naturvård och park 
finns ett gränsvärde på max 50 m mellan bostäder och mindre grönområden, 
och 300 m till större grönområden vilket uppnås i planförslaget. Barn- och 
ungas användande av natur- och parkområden ges särskild vikt i Plan för 
naturvård och park. Skogsområdet kan också fungera som en resurs för 
omkringliggande skolor och förskolor, och användas i pedagogiken 
 

Plan för trafik 

Kommunens sektorsplan för trafik är har fem prioriterade 
utvecklingsområden: trafiksäkerhet och trygghet, tillgänglighet och 
framkomlighet, miljö och folkhälsa, demokrati och inflytande och 
bemötande och kompetens. Av dessa har de tre första koppling till den 
fysiska planeringen.  
Planförslaget innebär att utrymme skapas för utbyggnad av gång- och 
cykelbana längs lokalgatorna. Det bidrar till utvecklingsområdet 
Trafiksäkerhet och trygghet genom att cykelnätet kan bli mer ihoplänkat och 
tryggheten för fotgängare och cyklister kan ökas. En ombyggnad kommer 
med stor sannolikhet innebära att gatuparkering på hela eller delar av 
lokalgatorna tas bort på grund av platsbrist. En sådan prioritering har stöd i 
Plan för trafiks strategi kopplat till Tillgänglighet och framkomlighet, där 
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det anges att gående och cyklister ska prioriteras före biltrafikanter om de 
olika trafikslagens anspråk på framkomlighet står i konflikt.   
 

Klimatprogram och klimatstrategi 

Klimatprogrammet och Klimatstrategin antogs av Kommunfullmäktige den 
26 september 2019. Klimatprogrammet anger att de fossila 
koldioxidutsläppen ska minska med 100 % till år 2030. 
Energiförbrukningen ska minska med 30 % till år 2030 och växthusgaserna 
ska minska med 60 % mellan 1990–2020. Färdmedelsfördelningen i 
Östersunds tätort ska vara 40 % bil, 20 % kollektivtrafik och 40 % aktiva 
transporter år 2030. Klimatprogrammet har kompletterats med en 
klimatstrategi som innehåller prioriterade satsningar under perioden 2019–
2023. En av de utpekade åtgärderna är att kommunen ska öka möjligheterna 
att parkera cyklar säkert både inom Östersunds tätort och vid 
kollektivtrafikstråk. Kommunen ska också stimulera ett hållbart byggande 
och föra dialog med byggherrar för att öka användningen av klimatsmarta 
byggnadsmaterial. 
Planförslaget bedöms bidra till Klimatprogrammet och Klimatstrategins 
målsättningar genom att goda möjligheter för cykelparkering föreslås skapas 
och att flexibla parkeringstal i enlighet med parkeringspolicyn föreslås 
tillämpas. Genom att den föreslagna byggnationen är en förtätning inom 
befintlig struktur bedöms det också finnas goda möjligheter för framtida 
boende att välja hållbara transportmedel och därigenom bidra till 
målsättningen om förändrad färdmedelsfördelning.  
 
Strategi för bostadsförsörjning 2021-2025 

Bostadsförsörjningsstrategin pekar på att Östersunds kommun i nuläget inte 
har någon underliggande eller strukturell bostadsbrist. Men fördelningen av 
bostäder och blandningen i beståndet bör öka för att bättre motsvara 
efterfrågan på bostäder. Småhus och billiga nyproducerade bostäder är de 
bostadstyper som framförallt efterfrågas. Strategin pekar också på vikten av 
en god planberedskap för att ge kommunen utrymme för flexibilitet i 
planeringen.  
Planförslaget innebär ett tillskott av moderna och tillgängliga bostäder i 
Körfältsområdet. Det breddar Körfältets bostadsutbud och möjliggör 
flyttkedjor som kan bidra till ökad rörlighet på bostadsmarknaden.  
Planen reglerar inte om det är hyresrätter eller bostadsrätter som ska byggas 
men nuvarande fastighetsägare har för avsikt att bygga små 
hyresrättslägenheter. Det går därför inte att peka på att den planerade 
bebyggelsen bidrar till bostadsförsörjningstrategin genom att öka 
blandningen vad gäller upplåtelseformer. Däremot bidrar planförslaget till 
bostadsförsörjningsstrategins mål om att ge förutsättningar för 
bostadssociala insatser genom att planen utformas så att det är möjligt att 
inrymma LSS-boenden.  
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Parkeringspolicy 

Kommunfullmäktige antog i april 2016 en parkeringspolicy. Den innebär att 
parkering ska användas som ett styrmedel för att nå en hållbar 
samhällsutveckling i kommunen. Policyn innehåller även parkeringstal för 
cyklar och bilar kopplat till olika verksamheter och områden i kommunen. 
Möjligheten att använda flexibla parkeringstal redovisas också. Enligt 
parkeringspolicyn räknas antalet parkeringsplatser fram utifrån bruttoarean 
(BTA) för användningen. Parkeringspolicyn är vägledande vid 
bygglovsprövning och planläggning. 
Planförslaget utgår från att flexibla parkeringstal används, och att åtgärder 
som gynnar ett hållbart resande tillhandahålls till både befintlig och 
föreslagen bebyggelse. Se vidare under Beskrivning av planförslaget, Gator 
och Trafik.  
 
Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt 2022-2026 

Näringslivsstrategin ska bidra till en hållbar befolkningstillväxt med målet 
om att bli 75 000 invånare fram till år 2040. Följande fem 
utvecklingsområden är prioriterade:  

• Företagande och arbete i omställning 
• Ett bra företagsklimat i hela kommunen 
• Platsunika kvalitéer och upplevelser 
• Innovation och entreprenörsskap  
• Kompetensförsörjning 

Planförslaget bidrar till området Kompetensförsörjning eftersom det innebär 
att nya bostäder skapas i staden och därigenom förbättrar förutsättningarna 
för inflyttning.  

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Gällande detaljplan 

För planområdet gäller detaljplan 173 Ändring och utvidgning av 
stadsplanen för Körfältet och Erikslund mm, laga kraftdatum 20 maj 1968. 
Planen anger att kvartersmarken inom planområdet är mark som inte får 
bebyggas och mark som får användas till parkeringsändamål. Den 
övergripande markanvändningen för kvartersmarken är bostadsändamål. 
Lokalgatorna med vändplaner är planlagda som allmän plats, gata.  

Detaljplanen innefattar hela Körfältsområdet och reglerar områdets 
utformning enligt dåtidens rådande planeringsideal. Körfältsvägen och 
Inspektörsvägen fungerar som matargator varifrån kortare säckgator går in i 
området till en krans av markparkeringar. Innanför markparkeringarna 
ligger i huvudsak bilfria bostadskvarter och den stora Körfältsparken. 
Områdena för parkering är större än de faktiska parkeringsytor som 
anordnats och sträcker sig en bit i den befintliga skogen längs 
Inspektörsvägen.  
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Parallellt med detaljplanen gäller fastighetsindelningsbestämmelser för 
Väghyveln 5-6, Batteriet 1-4 och Trossen 1. 
Fastighetsindelningsbestämmelserna upphävs i samband med laga kraft för 
den föreslagna detaljplanen. 

Vattenskyddsområde Minnesgärdet 

Planområdet ligger inom primärt vattenskyddsområde för Minnesgärdets 
ytvattentäkt. Vattenskyddsområdet är till för att skydda dricksvattentäkten 
och är uppdelat på primär och sekundär skyddszon. De olika skyddszonerna 
har olika utgångspunkter och föreskrifter. Den primära skyddszonen ska 
skapa rådrum i händelse av akut förorening medan den sekundära är till för 
att bibehålla en hög yt- och grundvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten.  

  

Planområdet ligger inom primär skyddszon för vattenskyddsområde (markerat med svart 
linje). Ungefärligt läg för planområdet markerat med blå linje.  

Enligt föreskrifterna gäller förbud, tillstånds- eller anmälningsplikt för 
hantering av petroleumprodukter, växtskyddsmedel, växtnäringsämnen, 
dagvatten, miljöfarlig verksamhet, upplag och deponier, täkter, andra 
schaktarbeten och markarbeten, skogsbruk, djurhållning, vattenbruk, 
transporter av farligt gods, kalkning eller annan behandling av sjöar, och 
vattendrag.  

Undersökning av behov av strategisk miljöbedömning  
Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34§ och Miljöbalken 6 kap 5§ ska alla 
detaljplaner föregås av en undersökning för att göra bedömningen om 
planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Syftet med undersökningen är att tidigt i planprocessen integrera 
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miljöaspekter för att främja en hållbar utveckling. En undersökning är det 
underlag som analyserar och avgör om planförslaget kan antas påverka 
miljön på sådant sätt att en miljöbedömning och miljökonsekvens-
beskrivning behöver upprättas 

Ställningstaganden och skälen till bedömningen 

Det är kommunens bedömning att ett genomförande av planen inte kommer 
att innebära en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att tas 
fram. Miljö- och samhällsnämnden beslutade den datum § xxx att en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Länsstyrelsen skriver i 
sitt yttrande över kommunens undersökning att ett genomförande av planen 
ska antas medföra betydande miljöpåverkan om det finns risk för att en 
population av violett guldvinge påverkas negativt eller helt försvinner. Den 
utredning om violett guldvinge som tagits fram (Väg&Miljö, 2022-09-30) 
anger att exploateringen inte bedöms vara av sådan omfattning att den 
kontinuerliga ekologiska funktionen för arten äventyras, och kommunen 
delar den bedömningen. Undersökningen om behov av strategisk 
miljöbedömning bifogas.  

I övrigt angavs i undersökningen anpassning till den befintliga bebyggelsen 
på Körfältet och eventuella störningar från Odenskogs industriområde 
bedöms vara de största riskerna för negativ miljöpåverkan kopplade till 
planförslaget. Framtagna utredningar och förslag visar på att planförslaget 
ur alla tre aspekter får en god miljö. Se vidare under Beskrivning av 
planförslaget - Ny bebyggelse, Hälsa och säkerhet – buller och Hälsa och 
säkerhet – luft och lukt.  

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken, MB 
Här beskrivs detaljplanens förenlighet med kapitlen i miljöbalken. Kapitel 3 
och 4 innehåller riksintressen. Ett riksintresse är ett geografiskt område som 
är av nationell betydelse.  

Kapitel 5 innehåller miljökvalitetsnormer som anger den lägsta godtagbara 
miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla.  

Riksintressen enligt 3 kap MB  

Riksintresse för totalförsvaret 

Programområdet berörs av riksintresset genom att det ligger inom 
påverkansområde för civil flygplats och inom påverkansområde för 
väderradar. Samhällsbyggnads bedömning är att ett genomförande av 
planförslaget inte kommer leda till skada på riksintresset. De aktuella 
påverkansområdena riskerar att skadas av vindkraftverk och bebyggelse 
högre än 45 m inom sammanhållen bebyggelse. Bebyggelse eller 
anläggningar av den arten ingår inte i planförslaget.   
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Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB 

I Östersunds kommun finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft, fisk- och 
musselvatten, och vattenförekomster. 

Utomhusluft 

De ämnen i utomhusluft som regleras genom miljökvalitetsnormer är halter 
av kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Normerna är 
gränsvärdesnormer som ska följas vid planläggning. Om en 
miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas ska 
åtgärdsprogram upprättas. I Östersund har gränsvärdena överskridits ett 
flertal gånger under 2020 vid mätningar i gatumiljö och kommunen kommer 
att upprätta en åtgärdsplan med förslag på insatser för att minska halterna av 
partiklar. Höga partikelhalter kan ofta kopplas samman med trafiken, där 
partiklar kommer från dubbdäck, uppslitna vägpartiklar, sandning och från 
förbränningsmotorer.  

En utredning av luftkvalitet har genomförts i samband med det pågående 
detaljplanearbetet för sällanköpshandel på Betongen 1. Utredningen ingår i 
miljökonsekvensbeskrivning av planförslaget (Tyréns, 2022-09-19) och 
innefattar de delar av planområdet som ligger närmast föreslagna 
högtrafikerade vägar i Lillänge-området. Den påvisar att 
miljökvalitetsnormerna för luft i de delarna underskrids både i 
nollalternativet och i planförslaget.  

Vatten 

Miljökvalitetsnormer finns för kvaliteten på fisk- och musselvatten samt för 
yt- och grundvattenförekomster.  
Planen är belägen inom avrinningsområde som har Storsjön som slutlig 
recipient. Större delen av planområdet avvattnas direkt mot Storsjön, men 
en mindre del leds först i östlig riktning till Lillsjön för att sedan nå Storsjön 
via Odensalabäcken.  
Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) uppnår Storsjön måttlig 
ekologisk status. Storsjön uppnår inte god kemisk status på grund av 
förekomsten av bland annat bly, kvicksilver, bromerade difenyletrar, 
tributyltenn och PFOS. Storsjöns vattenkvalitet påverkas bland annat av 
orenat ytvatten från trafikanläggningar och tidigare förorenade 
markområden. Lillsjön har otillfredställande ekologisk status och uppnår 
inte god kemisk status. Odensalabäcken har måttlig ekologisk status och 
uppnår ej god kemisk status.  
Miljökvalitetsnormer enligt förordningen om fisk- och musselvatten 
(2001:544) gäller för Storsjön. Idag ligger halterna under de gränsvärden 
och riktvärden som anges i förordningen.  
Enligt planförslaget ska dagvatten fördröjas och renas inom planområdet, 
och avrinningen mot recipienten ökar inte. Några kända mänskligt tillförda 
föroreningar av betydelse finns inte inom planområdet. Samhällsbyggnad 
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bedömer att planförslaget inte innebär någon risk för försämring av 
Storsjöns, Lillsjöns eller Odensalabäckens statusklassning och inte heller att 
möjligheten att nå en bättre statusklass äventyras. Planområdet avvattnas 
idag direkt till dagvattennätet och vidare till recipient, men i och med 
planförslaget kommer dagvattnet istället passera minst ett reningssteg inom 
planområdet. Se vidare under Teknisk försörjning – Dagvatten. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Medverkande från Östersunds kommun 

Saga Walldén, Samhällsbyggnad, Plan och Bygg – planfrågor 

Emma Ödéen, Samhällsbyggnad, Plan och Bygg – bygglovsfrågor 

Simon Hammar, Samhällsbyggnad, Plan och Bygg – bygglovsfrågor 

Jenny Dahlén Vestlund, Samhällsbyggnad, Plan och Bygg – 
kulturmiljöfrågor 

Johan Persson, Samhällsbyggnad, Miljö och hälsa – störningar från buller 
och verksamheter 

Hanna Modin, Samhällsbyggnad, Miljö och hälsa – förorenad mark och 
naturvärden/ekologi 

Matilda Segersäll, Samhällsbyggnad, Miljö och hälsa –  naturvärden/ekologi 

Tore Johansson, Teknisk förvaltning, Avfall/VA – dagvatten, VA och 
avfallsfrågor 

Martin Blick, Teknisk förvaltning, Trafik/EL – trafikfrågor  

Carola Jonsson, Teknisk förvaltning, Trafik/EL – trafikfrågor  

Kerstin Blomqvist, Teknisk förvaltning, Mark/Anläggning – 
grönstrukturfrågor 

Mattias Persson, Teknisk förvaltning, sektor fastighet – frågor om särskilda 
boenden 

Patrik Larsson, Vård- och omsorgsförvaltningen – frågor om särskilda 
boenden 

Jessica Näsström, Kommunledningsförvaltningen, Mark och exploatering – 
genomförandefrågor  

Medverkande från Krook&Tjäder arkitekter 

Jens Setterberg, arkitekt  

Monica Tjäder, arkitekt 
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Agnes Monié, landskapsarkitekt 

Lovisa Ohlsson, arkitekt 

Medverkande från Rikshem AB 

Robin Ljunggren Bergström 

 

Östersund den 12 oktober 2022 

 

 

Maria Boberg  Ivar Suneson 

Stadsarkitekt   Planarkitekt 

 

 

Bengt Gryckdal 

Mark- och Exploatering 



Detaljplan för del av Väghyveln 5 mfl 
BOSTÄDER PÅ KÖRFÄLTET 
Östersunds kommun 
 
 
 
 

 
 
 
 
UNDERSÖKNING AV BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
 
Upprättad av samhällsbyggnad den 31 januari 2022 

  

Dnr MSN 167-2021 
Dnr ByggR:    P 2021-17 
 



2 

 

 
UNDERSÖKNING AV BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN .................... 3 

SAMLAD BEDÖMNING .................................................................. 3 

DETALJPLANENS SYFTE ............................................................. 3 

PLANOMRÅDET ............................................................................. 4 

MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE ........................................... 6 

FÖLJANDE FRÅGOR KOMMER ATT BEHANDLAS VIDARE I 
DETALJPLANEN ........................................................................... 6 

CHECKLISTA FÖR UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN ......................................................................... 7 

Naturvård .................................................................................... 7 

Övriga grundläggande hushållningsbestämmelser ............................ 8 

Friluftsliv och rekreation ............................................................... 9 

Kulturmiljö ................................................................................... 9 

Landskapsbild ............................................................................ 10 

Människors hälsa ........................................................................ 12 

Mark ......................................................................................... 13 

Luft ........................................................................................... 13 

Vatten ........................................................................................ 14 

Miljömål .................................................................................... 15 

Ekosystemtjänster ...................................................................... 17 

 

 
 
 
 
  



3 

 

UNDERSÖKNING AV BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN  
 
En undersökning är det underlag som analyserar och avgör om planförslaget 
kan antas påverka miljön på sådant sätt att en miljöbedömning och 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas. Enligt Plan- och bygglagen 
4 kap 34§ och Miljöbalken 6 kap 5§ ska alla detaljplaner föregås av en 
undersökning om dess genomförande kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan.  
 

SAMLAD BEDÖMNING  
Det är Östersunds kommuns bedömning att ett genomförande av planen inte 
kommer att innebära en betydande miljöpåverkan. Ingen strategisk 
miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer 
därför att upprättas. Ifall länsstyrelsen anser att en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas vill kommunen samråda om 
omfattning och detaljeringsgrad. Se vidare under Motiverat 
ställningstagande. 
 

DETALJPLANENS SYFTE 
1. Planens syfte 

Detaljplanen syftar till att förtäta bostadsområdet Körfältet med 
flerbostadshusbebyggelse i 5-6 våningar samt att omstrukturera 
befintliga parkeringsytor och bevara större delen av ett skogsområde 
utmed Inspektörsvägen. 
 
Omfattning och placering av den tillkommande bebyggelsen ska 
utredas vidare under planarbetet. Bebyggelsen kommer fördelas 
inom ett spann av ca 4 och 8 huskroppar. Tillkommande bebyggelse 
avses placeras söder om befintlig bebyggelse. Tillkommande 
bebyggelse bedöms kunna innehålla mellan 100 och 250 bostäder. 
 
En viss del av skogsområdet kommer behöva tas i anspråk för att 
rymma den nya bebyggelsen, men avsikten är att bevara skogen i så 
stor utsträckning som möjligt och i huvudsak bebygga befintlig 
markparkering. Den skog som bevaras avses planläggas som Natur 
och föras över i kommunal ägo.  
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Skiss som visar 4 tillkommande huskroppar, den tillkommande bebyggelsens 
omfattning ska utredas under planarbetet.  

 
Skiss som visar 8 tillkommande huskroppar, den tillkommande bebyggelsens 
omfattning utreds under planarbetet.  

 
2. Planförfarande som tillämpas 

Standardförfarande 
 

PLANOMRÅDET 
1. Planområdets lokalisering och omfattning  

Föreslaget planområde omfattar del av fastigheterna Väghyveln 5, 6, 
Batteriet 1-4 och Trossen 1 och är ca 5,6 ha stort. 
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Planområdets läge (röd markering) 

 
1. Nuvarande markanvändning 

Inom planområdet finns dels en befintlig parkeringsanläggning med 
garagelängor och markparkering, en gräsyta som skiljer 
parkeringsanläggningen från befintliga bostäder samt ett långsträckt 
skogsområde närmast Inspektörsvägen. Lokalgatorna Stabsgränd, 
Divisionsgränd, Batterigränd och Trossgränd löper genom 
planområdet. 
 

2. Planförhållanden – gällande dp, ÖP/FÖP, program, 
fastighetsplan/tomtindelning 

Översiktsplan 
Den kommuntäckande översiktsplanen, antagen 2014, anger att 
kommunen är positiv till förtätning av staden. Principer för hur 
förtätning ska genomföras anger att stadens parker och grönområden 
inte ska tas i anspråk. Anledningen till detta är att de är viktiga som 
lugna oaser i en livfull stad samt att de ger förutsättningar för en 
biologisk mångfald i staden.  
Tillgången till gröna områden är ojämnt fördelade i staden och i 
områden byggda under andra halvan av 1900-talet finns ofta stora 
grönytor, dock ibland med låga kvalitéer. Inom dessa områden är det 
möjligt att förtäta om kompensationsåtgärder utförs för att höja 
kvaliteten i områdets kvarvarande grönområden.  

Detaljplan 
För området gäller detaljplan för Körfältet och Erikslund m.m. i 
Östersund, antagen 1968. Området är planlagt som parkering, 
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lokalgata samt kvartersmark bostad. Kvartersmarken för bostad 
utgörs av prickmark.  
 
 

 

MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE  
Utifrån den sammanställning som gjorts i checklistan bedömer Östersunds 
kommun att planförslaget inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan.  
 
Inverkan på naturvärden och rekreativa värden i skogsområdet, anpassning 
till befintlig kulturhistoriskt värdefullt bebyggelseområde på Körfältet och 
eventuella störningar från Odenskogs industriområde utgör de största 
riskerna för negativ miljöpåverkan. Frågorna utreds inom planarbetet och 
det bedöms möjligt att anpassa planförslaget på ett sådant sätt att 
miljöpåverkan inte blir betydande.  

FÖLJANDE FRÅGOR KOMMER ATT BEHANDLAS VIDARE 
I DETALJPLANEN 
Miljöfrågor som ändå är aktuella kommer att hanteras vidare under det 
fortsatta planarbetet. I planarbetet ska frågor om buller från trafik och 
angränsande industriverksamheter, påverkan på naturvärden och rekreativa 
värden i skogsområdet, eventuella markföroreningar, geotekniska 
förhållanden, dagvatten och förhållande till befintlig kulturhistoriskt 
värdefullt bebyggelseområde på Körfältet hanteras vidare. 
 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN  
Undersökningen har tagits fram av:  
Ivar Suneson, planarkitekt 
Matilda Segersäll, kommunekolog 
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CHECKLISTA FÖR UNDERSÖKNING OM BETYDANDE 
MILJÖPÅVERKAN 
 

Naturvård 

Bedöms planen påverka: Kommentar 
Riksintresse naturvård 
3 kap. 6 § MB.  
 

Nej   

Natura 2000 
7 kap. 4 § MB (SFS 
1998:1252) 
 
 

Nej  

Naturreservat 
7 kap. 4 § MB (SFS 
1998:1252) 

Nej  

Naturminne 
7 kap. 10 § MB (SFS 
1998:1252) 

Nej  
 

Biotopskyddsområde 
7 kap. 11 § MB 

Nej  
 

Generellt biotopskydd 
7 kap. 11 § MB 
(förteckning i SFS 
1998:1252 bilaga 1) 

Nej  

Strandskyddsområde 
7 kap. 13-18 §§ MB 

Nej  

Naturvårdsarter 
 

Eventuel
lt 

En naturvärdesinventering som tagits fram 
under planarbetet har påvisat förekomst av 
naturvårdsarterna rosenticka, ullticka, 
brudborste, kransrams, käringtand, omrot, 
prästkrage, ärenpris, björktrast, kråka och 
skogsstjärna. Arterna är kopplade till 
naturvärdesobjekt i eller i direkt anslutning 
till skogsområdet utmed Inspektörsvägen.  
 
En bedömning av skogsområdets betydelse 
som spridningskorridor har gjorts inom ramen 
för naturvärdesinventeringen och där har 
områdets värde bedömts att sannolikt vara 
ringa. 
 
Planförslaget kommer påverka skogsområdet 
utmed Inspektörsvägen och därmed de 
naturvårdsarter som identifierats. Avsikten är 
dock att anpassa planförslaget så att skogen i 
så stor utsträckning som möjligt kan bevaras. 
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Bedöms planen påverka: Kommentar 
De naturvärdesobjekt som påträffats har vissa 
naturvärden (klass 4 enligt SIS-standard)   
 
I planområdet finns sedan tidigare 
registrerade fynd av violett guldvinge. 
Eventuell förekomst har inte kunnat 
klarläggas pga att naturvärdesinventeringen 
utfördes under hösten. I NVI:n har ett 
landskapsobjekt avgränsats som eventuellt 
skulle kunna hysa arten, det området avses 
bevaras. Inventeringen behöver dock 
kompletteras gällande violett guldvinge under 
sommaren 2022, och ytterligare anpassningar 
kan behöva göras utifrån det.  

Annan värdefull natur  
 

Nej  

 
 

Övriga grundläggande hushållningsbestämmelser 
Bedöms planen påverka: Kommentar 

3 kap. 4 § jordbruk och 
skogsbruk av nationell 
betydelse,  
 

Nej  

Riksintresse rennäringen3 
kap 5§,  

Nej  
 

Riksintresse yrkesfiske, 3 
kap 5§,  

Nej  
 

Riksintresse 3 kap 7§, 
värdefulla ämnen eller 
mineraler,  

Nej  
 

Riksintresse 3 kap 8 § 
industriell produktion 
energidistribution, 
energiproduktion 
(vindkraft, vattenkraft), 
kommunikationer (väg, 
järnväg, flyget) 
avfallshantering. 

Nej  

Riksintresse totalförsvaret 
3  
kap § 9 

Nej Planområdet ligger inom påverkansområde civil 
flygplats och påverkansområde för väderradar. 
Riksintresset bedöms inte påverkas.  
Detta ska dock utredas vidare i planarbetet.   
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Friluftsliv och rekreation  
 
Bedöms planen påverka: 

 
Kommentar 

Riksintresse friluftsliv 
3 kap. 6 § MB 
Riksintresse turism och 
rörligt friluftsliv 
4 kap 2 § MB 

Nej   

Rekreationsområde, led, 
skolskog etc. 

Ja Föreslagen bebyggelse kommer påverka 
skogsområdet utmed Inspektörsvägen. 
Skogen innehåller stigar och kojor vilket 
tyder på att den används som närnatur av 
boende, arbetande och/eller förskolorna i 
området. Planförslaget avses utformas så att 
skogens nuvarande utbredning och karaktär 
kan bevaras i så stor utsträckning som 
möjligt, men vissa ingrepp i den nordvästra 
sidan av skogen kommer göras.  

Övriga friluftsintressen Nej  
 

 
 

Kulturmiljö 
 
Bedöms planen påverka: 

 
Kommentar 

Riksintresse kulturmiljö  
3 kap 6§ MB 

Nej  

Värdefull kulturmiljö.  
2 kap. 6§ PBL 

Ja Körfältet är utpekat som ett särskilt värdefullt 
bebyggelseområde i Kulturmiljöprogram för 
tätorter, yttre stadsdelar och landsbygd.  
 
Planförslaget avses anpassas för att inte 
inverka negativt på den värdefulla 
kulturmiljön. Den tillkommande 
bebyggelsens disposition och gestaltning ska 
utredas i det vidare planarbetet. 

Skydd i gällande 
detaljplan och Värdefulla 
byggnader/ 
skyddsföreskrifter 
8 kap. 13§, 8 kap. 17§ 
PBL 

Nej  

Byggnadsminne/Kyrkomil
jö 
3 kap KML (SFS 
2013:558) 
4 kap KML 

Nej  

Fornlämning/Skog o Hist Nej Inga kända fornlämningar finns inom eller i 
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Bedöms planen påverka: 

 
Kommentar 

2 kap KML anslutning till planområdet. 

Särskilt värdefull enl 2 
kap. 6§ PBL (Sista 
stycket). Krav på skydd av 
kulturvärden som uppnår 
PBL 8 kap. 13§) 

Ja Körfältet är utpekat som ett särskilt värdefullt 
bebyggelseområde i Kulturmiljöprogram för 
tätorter, yttre stadsdelar och landsbygd  
därmed ställs krav på att ändringar och tillägg 
i bebyggelsen ska göras varsamt så att 
befintliga karaktärsdrag respekteras och 
tillvaratas.  
 
Planförslaget avses anpassas för att inte 
inverka negativt på den värdefulla 
kulturmiljön. Den tillkommande bebyggelses 
disposition och gestaltning ska utredas i det 
vidare planarbetet. 

Interiörer Nej   

 
 

Landskapsbild 
 
Bedöms planen påverka: 

 
Kommentar 

Landskaps-/stadsbild Ja Körfältet är ett enhetlig och välbevarat 
bostadsområde och är utpekat som särskilt 
värdefullt i Kulturmiljöprogram för tätorter, 
yttre stadsdelar och landsbygd. Värdet består 
i skalan och enhetligheten som tillsammans 
med den enkla arkitekturen vittnar om 
dåtidens byggnadsteknik och planeringsideal. 
Följande punkter är särskilt viktiga att iaktta 
varsamhet med:  

• Det stora centrala grönområdet 
• Kvarterens uppbyggnad 
• Gårdarna 
• Färgsättning och materialval 
• Husens enkla volymer 

Skogsområdet utmed Inspektörsvägen är 
värdefullt eftersom det utgör en grön ridå 
mellan bostadsområdet och Odenskogs 
industriområde, och erbjuder grönska och 
närnatur till både bostäder och arbetsplatser i 
omgivningen. 
  
Planförslaget kommer inte ändra befintliga 
byggnader eller struktur, men kommer utgöra 
ett tillägg till den värdefulla miljön och 
behöver anpassas så att befintliga 
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Bedöms planen påverka: 

 
Kommentar 
karaktärsdrag respekteras och tillvaratas. 
Initialt avses bebyggelsen utföras som en 
förlängning av områdets befintliga gårds- och 
kvartersstruktur med en ny rad byggnader 
söder om befintlig bebyggelse (se tidiga 
skisser på s. 4). Tillkommande bebyggelse 
kommer troligast vara i 5-6 våningar och 
därmed 2-3 våningar högre än den närmast 
anslutande befintliga bebyggelsen. 
Tillkommande bebyggelse kommer placeras 
så att så mycket som möjligt av skogsområdet 
utmed Inspektörsvägen bevaras.  
  
Påverkan på stads- och landskapsbild bedöms 
kunna göras varsam. Omfattning, disposition 
och gestaltning av tillkommande bebyggelse 
ska utredas vidare i planarbetet. 
Tillkommande bebyggelse kommer vara 
synlig på håll från t ex Körfältsparken och 
Remonthagen, och påverkan på stadsbilden 
sett från dessa platser ska studeras.  

In- och utblickar Ja Planförslaget innebär att tillkommande 
bebyggelse hamnar i nära anslutning till 
befintliga bostäder.  
 
Den tillkommande bebyggelsen bedöms 
initialt kunna placeras utan att befintlig 
bebyggelse påverkas påtagligt negativt. 
Eventuell insyn och skuggning ska dock 
studeras i det vidare planarbetet, och 
planförslaget ska anpassas så att god sikt- och 
ljusförhållanden uppnås.  
 
Planförslaget innebär att en del av de ytor 
som ligger intill befintlig bostadsbebyggelse 
kommer tas i anspråk för utökad 
markparkering. Markparkeringen bedöms 
initialt kunna gestaltas och placeras på ett 
sådant avstånd till bebyggelsen att den utgör 
en god närmiljö.  

Historiska samband Nej Planförslaget utgör ett tillägg till ett enhetligt, 
välbevarat och kulturhistoriskt värdefullt 
bebyggelseområde. Initialt bedöms förslaget 
kunna anpassas så att det lever upp till krav 
om varsamhet samtidigt som det är läsbart 
som en ny årsring på Körfältet.  
 



12 

 

 
Bedöms planen påverka: 

 
Kommentar 
Omfattning, disposition och gestaltning av 
tillkommande bebyggelse ska utredas vidare i 
planarbetet. 

 
 

Människors hälsa 

Finns det risk för: Kommentar 
Buller 
SFS (2015:216) om 
trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, SFS 
(2004:675) om 
omgivningsbuller 

Eventuel
lt 

Anslutande gator har generellt sett låga eller 
måttliga trafikmängder som inte bedöms 
skapa bullerstörningar för planförslaget.  
 
Planområdet angränsar till Odenskogs 
industriområde där t ex trafik, fläktar och 
lastning/lossning kan ge upphov till 
industribullerpåverkan. Bebyggelsen avses 
placeras minst 50 m från 
industrifastigheterna.  
 
Trafik- och industribullerutredning kommer 
tas fram inom ramen för detaljplanearbetet 
och kan ge upphov till anpassningar av 
planförslaget. 

Vibrationer Nej   

Risk (farligt gods, 
miljöfarlig verksamhet) 
2 kap 5 § samt 4 kap 12 § 
PBL och 2 kap 6 § MB 
samt Lag 2003:778 om 
skydd mot olyckor, 
Seveso-lagen (1999:381) 

Nej  

Ljus 
2 kap. 9§ PBL 

Nej  

Strålning  
(radon, kraftledning) 

Nej Området ligger inte inom högriskområde för 
radon. En geoteknisk utredning ska tas fram 
inom ramen för planarbetet, och kommer visa 
på radonhalt i marken. Om förhöjda halter 
påvisas ska byggnader utföras radonskyddade. 
 

Djurhållning/allergi 
PBL, MB 

Nej  

Lukt 
2 kap. 9§ PBL 

Nej Kommunen har mottagit klagomål om lukt 
från verksamheter söder om Inspektörsvägen. 
Kommunen bedriver tillsyn av 
verksamheterna och lukt får bara förekomma 
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Finns det risk för: Kommentar 
tillfälligtvis, och inte utgöra olägenhet för de 
närboende.     

 
 

Mark 
 
Finns det risk för: 

 
Kommentar 

Ras, skred, erosion 
2 kap. 5§ PBL 

Nej Geoteknisk undersökning ska göras inom 
ramen för detaljplanen. Planområdet är flackt 
och risk för ras och skred bedöms inte 
föreligga.  

Förorenade områden 
26 kap. 9§ MB, 10 kap. 
MB 

Eventuel
lt 

Körfältet har enligt uppgift från fd A4:s 
kamratförening använts för militär 
övningsverksamhet med hästar och fordon. 
Det har enligt dem inte förekommit 
bränslecisterner eller genomförts 
brandsläckningsövningar. 
 
Inom ramen för planarbetet ska en 
markmiljöteknisk undersökning göras och 
marken ska vid behov saneras till nivå KM 
(Känslig Markanvändning). Undersökningen 
ska inriktas mot oljeföroreningar och 
metaller.  

 

 
 

Luft  
 
Finns det risk för: 

 
Kommentar 

Föroreningar luft 
EU direktiv 2008/50/EG, 
2004/107/EG, 5 kap MB 

Nej Planområdet och dess direkta omgivning har 
en relativt öppen bebyggelse och låg 
trafikbelastning. Det innebär att risken för 
försämrad luftkvalitet bedöms som låg.   

Miljökvalitetsnormer/miljö
-mål  
Miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft (SFS 
2010:477), 2 kap. 10 § 
PBL, 5 kap MB 

Nej Se Föroreningar luft ovan.  
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Vatten 
 
Finns det risk för: 

 
Kommentar 

Verksamhetsområde Nej Området omfattas av kommunalt 
verksamhetsområde för drick- spill- och 
dagvatten.  

Dricksvattenförsörjning 
3 kap. 8§ MB 

Nej   

Skyddsområde vattentäkt 
7 kap 21 § MB, 
föreskrifter för 
vattenskyddsområden. 

Nej Ligger inom primär zon för skyddsområde 
vattentäkt. Planförslaget bedöms inte påverka 
vattenskyddsområdet. Föreskrifterna ska 
beaktas vid genomförandet. 
 

Grundvatten Nej  
 

Ytvatten Nej Dagvattenutredning ska tas fram inom ramen 
för detaljplanen. Rening till motsvarande nivå 
som nuläget eller bättre är en förutsättning för 
de dagvattenlösningar som föreslås.  

Dagvatten Nej Dagvattenutredning ska tas fram inom ramen 
för detaljplanen. Rening till motsvarande nivå 
som nuläget eller bättre samt fördröjning av 
2-årsregn inom kvartersmark, 20-årsregn 
inom planområdet samt säker avledning av 
skyfall är en förutsättning för de 
dagvattenlösningar som föreslås.  
 
Andelen hårdgjorda ytor kommer öka pga 
tillkommande bebyggelse och parkeringsytor, 
men planområdet som helhet bedöms kunna 
inrymma en hållbar dagvattenlösning. Planen 
ska säkerställa tillräckliga ytor för 
dagvattenhanteringen. 

Översvämning 
2 kap. 5§ PBL, NFS 
2009:1 

Nej Ska klarläggas i dagvattenutredning, men 
området ligger högt. Kommunens 
skyfallskartering pekar på vattenansamlingar i 
skogsområdet vid skyfall, höjdsättning och 
utformning av bebyggelsen avses anpassas till 
detta.  

Föroreningar 
vatten/dagvatten 

Nej Se under Dagvatten. 

Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer SFS 
2004:660, 2 kap 10§ PBL 
 

Nej Planområdet avvattnar delvis till 
Lillsjön/Odensalabäcken och delvis till 
Storsjön. Alla tre är känsliga recipienter, och 
rening och fördröjning av dagvatten inom 
planområdet är därför särskilt viktigt. 
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Finns det risk för: 

 
Kommentar 
 
Dagvattenutredning ska tas fram inom ramen 
för detaljplanen. Rening till motsvarande nivå 
som nuläget eller bättre är en förutsättning för 
de dagvattenlösningar som föreslås. 

 

Miljömål 
 
Miljömål  Kommentar  
Frisk luft Planområdet och dess direkta omgivning har en relativt 

öppen bebyggelse och låg trafikbelastning. Det innebär 
att risken för försämrad luftkvalitet bedöms som låg. 
Planförslagets påverkan på miljömålet Frisk luft bedöms 
som neutral eller försumbar.    

Grundvatten av god 
kvalitet 

Bedöms inte påverkas av planförslaget. Geoteknisk 
utredning och Dagvattenutredning görs inom ramen för 
planarbetet.  

Levande sjöar och 
vattendrag 

Bedöms inte påverkas av planförslaget. 
Dagvattenutredning görs inom ramen för planarbetet.   

Myllrande våtmarker Bedöms inte påverkas av planförslaget. 
Dagvattenutredning görs inom ramen för planarbetet.  

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

Ej relevant. 

Ingen övergödning Bedöms inte påverkas av planförslaget. 
Dagvattenutredning görs inom ramen för planarbetet.   

Bara naturlig försurning Ej relevant. 

Levande skogar Skogsområdet utmed Inspektörsvägen innehåller 
naturvärdesobjekt med visst värde enligt 
naturvärdesinventeringen. Skog med vissa rekreativa 
värden tas i anspråk, men en stor andel av den skog som 
är värdefull för rekreation sparas för detta ändamål. 
Planförslaget bedöms kunna anpassas så att ingreppen i 
skogen görs så små som möjligt så att dess kvaliteter kan 
bibehållas. Planförslagets påverkan på 
miljömålet Levande skogar bedöms som neutral eller 
försumbar. 

Ett rikt odlingslandskap Ej relevant.  
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Miljömål  Kommentar  
God bebyggd miljö Planförslaget bidrar till att till att miljömålet God 

bebyggd miljö kan nås genom att det:  
1. Kan bidra till en långsiktigt hållbar bebyggelsestruktur 
2. Utgör del i en sammanhållen planering  
3. Nyttjar befintlig infrastruktur  
4. Ger nya bostäder med tillgång till attraktiv 
kollektivtrafik och effektiva gång- och cykelvägar. 
5. Innehåller bostadsnära natur- och grönområden  
6. Anpassar ny bebyggelse till omgivningarna med 
särskild hänsyn till den värdefulla kulturmiljön på 
Körfältet 
7. Utgår från och stöder människans behov och bidrar till 
ett varierat utbud av bostäder i Östersund 
8. Innebär inga eller försumbara hälso-/ säkerhetsrisker, 
förhållandet till eventuella störningar från Odenskogs 
industriområde behöver dock utredas inom ramen för 
planarbetet 
9. Kan bidra till god hushållning med energi, mark och 
naturresurser, genom punkterna 1–5 ovan samt punkt 10 
nedan  
10. Innefattar planering för hållbar avfallshantering 

Giftfri miljö Inom ramen för planarbetet ska en markmiljöteknisk 
undersökning göras och marken ska vid behov saneras till 
nivå KM (Känslig Markanvändning). Planförslagets 
påverkan på miljömålet Giftfri miljö bedöms som neutral 
eller något positiv.  

Säker strålmiljö Markens radonhalter ska utredas inom ramen för 
geoteknisk utredning. Exponeringen för 
elektromagnetiska fält i övriga miljön är så låg att 
människors hälsa och den biologiska mångfalden inte 
påverkas negativt. Planförslagets påverkan på miljömålet 
Säker strålmiljö bedöms som neutral. 

Skyddande ozonskikt Ej relevant. 

Begränsad klimatpåverkan Planförslaget innebär klimatpåverkan genom byggande av 
bostäder och parkeringsplatser samt genom att ge upphov 
till en viss ökning av biltrafiken.  
 
Planområdet ligger dock inom befintlig stadsstruktur med 
goda gång-, cykel- och kollektivtrafikförbindelser. 
Planförslagets kan därför förväntas vara positivt för att 
begränsa klimatpåverkan genom det ligger i ett centralt 
läge med god tillgång till hållbara kommunikationer.  
 
Planförslagets bedöms ha både positiv och negativ 
inverkan på miljömålet Begränsad klimatpåverkan. 
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Miljömål  Kommentar  
Ett rikt växt och djurliv  Planförslaget avses anpassas utifrån framtagen 

Naturvärdesinventering så att befintliga naturvärden till 
stor del kan bevaras. Skogsområdet utgör tätortsnära 
natur och avses att i så stor utsträckning som möjligt 
bevaras och planläggas som Natur. Planförslagets 
påverkan på miljömålet Ett rikt växt- och djurliv bedöms 
som neutral eller försumbar.  

 

Ekosystemtjänster 

 Kommentar  
Ekosystemtjänster Reglerande 

- Befintliga ekosystemtjänster: Skogsområdet 
utmed Inspektörsvägen kan antas ha reglerande 
effekter för lokalklimat, vatten- och luftrening, 
infiltration av vatten och pollinering.  

- Påverkan: Skogsområdet avses bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt. Det bedöms som 
möjligt att utforma planförslaget så att befintliga 
ekosystemtjänster kan finnas kvar. 

 
Kulturella  

- Befintliga ekosystemtjänster: Skogsområdet har 
en positiv inverkan som buffert mellan Körfältets 
bostadsområde och Odenskogs industriområde. 
Skogen bidrar också till människors hälsa genom 
att erbjuda bostadsnära rekreation, sinnliga 
upplevelser och estetiska värden. 

- Påverkan: Skogsområdet avses bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt. Det bedöms som 
möjligt att utforma planförslaget så att befintliga 
ekosystemtjänster kan finnas kvar. 

 
Stödjande 

- Befintliga ekosystemtjänster: Skogsområdet utgör 
livsmiljö för ett antal naturvårdsarter och stöder 
biologisk mångfald och pollinering.  

- Påverkan: Skogsområdet avses bevaras i så stor 
utsträckning som möjligt. Det bedöms som 
möjligt att utforma planförslaget så att befintliga 
ekosystemtjänster kan finnas kvar. 
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Samhällsbyggnads förslag till beslut 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-10-12 
Diarienummer 

MSN 00155-2020 

 P 2020-29 

 

Förslag till beslut - Detaljplan - Brunflo-
Viken 2:25 m.fl - samråd 

Sammanfattning av ärendet 

Mark- och exploatering har ansökt om att en detaljplan upprättas som 

medger bostäder på fastigheten Brunflo-Viken 2:25 m.fl.  

Planområdet löper utmed Mariebyvägen i Brunflo och sluttar svagt mot 

Storsjön. Mellan planområdet och Storsjön ligger ett större område 

hyresrätter från sjuttiotalet.  Mariebyvägen ligger i öster, panncentralen i 

söder och hyreslängor i två plan i riktning mot Storsjöns sluttning i väster 

och äldre gårdsmiljö inklusive bäck i norr. Planområdet gränsar till 

Gustabäcken. 

 

Planområdet består av Brunflo-Viken 2: 25, 2:26, 2:72, 2:73, 2:27, samt 

delar av 2:101. Samtliga fastigheter är kommunalt ägda.  

 

Planområdet har en area om cirka 0,7 hektar och på den finns idag parkmark. 

Planområdet angränsar till en äldre gård belägen på en höjd.  

Bedömning 

Förslaget bedöms ha stöd i översiktsplanen Östersund 2040 med 

möjliggörande av boenden med färre kvadratmeter. En förtätning i centrala 

delar av Brunflo är också i linje med kommunens strategi och tillväxtmål att 

bygga i redan bebyggda områden samt att tillgängliggöra lägenheter för 

yngre och äldre.  Planförslaget innebär att högre bostadsbebyggelse i 

attraktivt läge kan tillskapas och komplettera övrig bebyggelse i Brunflo 

genom att erbjuda lägenhetshus med hiss.  Lägenheterna kommer att 

komplettera ett i övrigt homogent Brunflo med i huvudsak villor. Planen 

medger både vanliga bostäder och LSS-boende  

  

Planområdet medger byggnation som kan resultera i två flerbostadshus där 

det ena föreslås bli fyra våningar och det andra fyra plan plus 

suterrängvåning. De nytillkommande bostadshusen kommer att bli ett nytt 

landmärke i Brunflo med 3000 BTA i blandade storlekar. 

 

Andelen hårdgjord yta hålls nere för att möta klimatmålen och för största 

möjliga infiltration. Byggnation av fler bostäder i området kommer att ge 

större underlag för planerad utbyggnad av gång- och cykelstråk utmed 

Mariebyvägen och förbättrar områdets redan centrala läge med ytterligare 

kommunikationsmöjligheter.  

 

 



 

Datum 

2022-10-12 
 Sida 

2(3) 

 

 

Fastigheten Brunflo-Viken 2:27 kommer fortsatt att vara parkmark. 

Höjdskillnader gör att parkmarken inte naturligt används för vistelse men bör 

finnas kvar för en nära tillgång till naturmiljö för boende i området. 

Strandskyddet längs Gustabäcken upphävs på del av den nytillkomna 

bostadsfastigheten. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1.  Det redovisade planförslaget godkänns som underlag för samråd. 

2. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte medföra någon 

betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning behöver 

därför inte upprättas. 

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-12 

Samhällsbyggnads förslag till detaljplan 

Undersökning – behov av strategisk bedömning 

Bakgrund 

Ekosystemtjänsterna på platsen kommer att finnas kvar om än i begränsad 

skala. Syftet är att skapa en boendemiljö i form av ett mindre bostadskvarter 

som utnyttjar det fördelaktiga läget för att skapa bostäder för ett stort antal 

människor på liten yta och samtidigt behålla kvalitet i grönstrukturen i 

området. En fysisk struktur eftersträvas som ger underlag för en trygg 

utemiljö. 

 

En minskning av parkyta kompenseras med säkrande av allmän plats PARK 

inom planområdet. Ytterligare grönska säkras genom prickmark, mark som 

inte får bebyggas samt trädrad mot Mariebyvägen. 

Takhöjden i markplan är förhöjd så att planen blir flexibel nog att inrymma 

andra typer av lokaler i markplan om behov uppstår.    

 

Östersunds ökade bostadsbehov gör att kommunen vill möjliggöra fler 

bostäder i strategiska lägen som kan nyttja samhällets service.  Planområdet 

är centralt beläget i Brunflo med gångavstånd till stationen, närhet till 

busshållplats och mitt i ett väl utvecklat cykelvägnät med närhet till skola 

och service. Planområdet är dessutom beläget i en sluttning med möjlighet 

till utsikt över Storsjön och närhet till rekreation i grönstråk och 

strandområde. 

 

Planen handläggs med standard planförfarande.  

Beslutet skickas till  

 Sökanden 

 



 

Datum 

2022-10-12 
 Sida 

3(3) 

 

 

Underskrifter 

Maria Boberg 

Stadsarkitekt 

Anna Synderå 

Planarkitekt 
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Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig inom
användningsområdet.

b2 Terränganpassning ska ske med stor hänsyn till befintlig mark.
Endast mindre utfyllningar och schaktningar tillåts.

b3 Souterrängvåning ska finnas.

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 10 §

n1 Parkeringsytorna ska brytas upp i mindre fraktioner.
n2 Trädrad ska finnas.

Stängsel och utfart,  4 kap. 9 §

Utfartsförbud

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid ,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.

Ändrad lovplikt ,  4 kap. 15 § 1 st 3 p.

a1 Marklov krävs även för förändring av markens genomsläpplighet
inom användningsområdet.

Markreservat ,  4 kap. 6 §

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Strandskydd,  4 kap. 17 §

a2 Strandskyddet är upphävt.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
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27 Minsta takvinkel är 27 grader
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Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Minst 20 % av byggnaden ska ha en varm kulör. En varm kulör
innebär att rött eller gult dominerar färgkoden.

f2 Fasad ska utformas utan synliga elementskarvar och modulskarvar,
alternativt ska fasader ha en tydlig mönsterverkan inom vilken
dessa inarbetats.

f3 Minst 50% av entrépartiet ska vara genomsiktligt.
f4 Gavlar ska ha fönster på samtliga våningsplan. Minst 15% av
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f5 Största bredd på byggnad är 12 meter. Balkonger och
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2 Samrådshandling 

 

HANDLINGAR 
 
De handlingar som ni fått visar ett förslag till de förändringar som föreslås 
för området. Till förslaget hör: 
 
Planbeskrivning  
Plankarta med planbestämmelser 
Illustrationskarta 
Volymillustrationer 
Undersökning om betydande miljöpåverkan 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta 
 
Utredningar som tagits fram under planarbetet är:  
Geoteknisk utredning, Sweco 2021‐05‐21 
Arkeologisk undersökning, Jamtli 2021‐10‐04 
Trafikrapport, Östersunds kommun 2021‐10‐21 
 
 

PLANPROCESSEN STANDARDFÖRFARANDE 
 
 
Samråd: myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna 
sina synpunkter på planförslaget. 
 
Granskning: planförslaget hålls tillgängligt för granskning Det är sista 
tillfället att påverka förslaget. 
 
Antagande: miljö‐ och samhällsnämnden eller kommunfullmäktige antar 
detaljplanen. 
 
Laga kraft: planen vinner laga kraft ungefär en månad efter antagandet om 

den inte överklagas.  
 
 
 

 

 
 

tidsåtgång ca 9‐12 månader 

Samråd   Granskning   Antagande   Laga kraft  Överklagan  

här är vi nu 

▼ 
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PLANBESKRIVNING 
 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen av planförslaget. Det är en 
beskrivning av nuläget, förändringarna som föreslås samt konsekvenserna 
av dessa. Planbeskrivningen ska redovisa planens syften, förutsättningar och 
eventuella avsteg från kommunens översiktsplan eller planprogram.  

 

SYFTE OCH HUVUDDRAG 

 
Östersunds ökade bostadsbehov gör att kommunen vill möjliggöra fler 
bostäder i strategiska lägen som kan nyttja samhällets service.  Planområdet 
är centralt beläget i Brunflo med gångavstånd till stationen, närhet till 
busshållplats och mitt i ett väl utvecklat cykelvägnät med närhet till skola 
och service. Planområdet är dessutom beläget i en sluttning med möjlighet 
till utsikt över Storsjön och närhet till rekreation i grönstråk och 
strandområde. 
 
 Syftet är att skapa en boendemiljö för många människor med en fysisk 
struktur som ger underlag för en trygg miljö samt en känsla av samhörighet 
och en halvprivat sfär. 
 

 Grönstråket utmed Mariebyvägen såväl som utmed bäcken ska 
bevaras för de gröna värdena, ekosystemtjänster samt för 
upplevelsen av parkmiljö. Utsiktsläget ska tas tillvarata som 
boendekvalitet.  
 

 Befintlig parkmark ska kompenseras med förhöjd kvalitet eftersom 
befintlig parkyta försvinner. Lokala lättskötta träd som behåller 
befintliga biotoper såsom sälg, hägg, rönn och asp förordas.  

 
 Boende med i huvudsak mindre lägenheter och gemensamma lokaler 

och ytor för samnyttjande. 
 

 Andelen hårdgjord yta begränsas för infiltration, reglering av 
dagvatten samt temperaturreglering. 

 
 Trygghetsaspekter med god översyn med hjälp av genomsiktlighet 

vid entrépartier eventuellt även genomsiktliga trapphus samt fönster 
på gavlar.  
 

Planen handläggs med PBL 2010:900. Planarbetet är påbörjat genom 
planavtal den 25 september 2020. 
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Särskilda frågor för bygglovet 

Hela planbeskrivningen gäller som underlag för bygglovsprövning men 
följande frågor poängteras särskilt, se vidare under respektive rubrik. 
 
- Dagvatten, markgenomsläpplighet 
- Färg och fasadgestaltning 
 

PLANDATA 

Lägesbestämning, areal och markägoförhållanden 

 Området är centralt beläget i Brunflo, utmed Mariebyvägen. Arealen 
är ca 7500 kvm Vattenområde ingår.  

 Mariebyvägen ligger i öster, panncentralen i söder och hyreslängor i 
två plan i riktning mot Storsjöns sluttning i väster och äldre 
gårdsmiljö inklusive bäck i norr. Planområdet gränsar även till 
Gustabäcken. 

 Parkmark 2:27 inkluderas för att kunna genomföra 
kompensationsåtgärder på parkmark inom planområdet.  

 

 
 

 
Samtliga fastigheter inom planområdet 
är kommunägda.  
 

Befintlig plan 

I gällande plan upprättad den 2 april 1985, B 68 Backenområdet, Viken 1:10 
m fl. är större delar av planen markerad som parkmark eller plantering. 
Fastigheten 2:26 upptar på andra sidan områdesgränsen enligt befintlig plan 
30 % prickmark och 10% av sin yta byggrätt för bostad en våning.   
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PLANFÖRSLAG 

Planbestämmelser med motiv  

 
Planbestämmelse  Motivering  

B  Användningen är bostäder.  

C  Användningen är även centrumverksamhet. Det kan innebära 
kombinationer av handel, service, tillfällig vistelse, 
samlingslokaler, kontor och annan jämförlig verksamhet som 
ligger centralt eller på annat sätt ska vara lätta att nå.  

e1  Bestämmelsen begränsar bruttoarean till 3000 kvm. 3000 kvm 
motsvarar 30 parkeringsplatser. Fler parkeringsplatser än så 
får inte plats på utan att nagga alltför mycket av friytan. 
 

e2  Största byggnadsarea är 330 kvm per sammanhängande 
byggnad. Anledningen till att begränsa sammanhängande 
byggnad är att minska risken för att skapa barriäreffekter.  

e3  Största byggnadsarea är 200 kvm per fastighet för 
komplementbyggnader. Byggrätten begränsar för att få 
tillräckligt med friyta.  

h  Högsta nockhöjd är 17 meter. Utöver angiven nockhöjd får 
maximalt 50% av byggnasarean inom egenskapsområdet 
uppföras till en nockhöjd om maximalt 20 meter. Högsta 
nockhöjd möjliggör och begränsar höjden. Syftet är att locka 
byggaren till att bygga högt snarare än att bre ut sig på 
marken. Samhällsbyggnad har gjort bedömningen att det på 
denna plats kan vara lämpligt med landmärke. 

Kryssmark  Kryssmarken indikerar lämplig placering av 
komplementbyggnader, för att omhänderta visst buller samt 
för att hålla undan carportar från entreernas absoluta närhet.  

Prickmark  Prickmark, marken får inte förses med byggnad. Prickmarken 
indikerar att huvudbyggnad/byggnader på den här fastigheten 
ska hållas till fastighetens mitt och möjliggöra grönska samt 
rörelse omkring byggnaderna.  

f1  Minst 20 % av byggnaden inklusive taket ska ha en varm 
kulör. En varm kulör innebär att rött eller gult dominerar 
färgkoden. Bestämmelsen syftar till att ge byggnaden en 
utformning anpassad till Brunflo vars byggnader mestadels 
har varma färgtoner som exempelvis rött tegel, trä, falurött, 
gult. 

f2  Fasad ska utformas utan synliga elementskarvar och 
modulskarvar, alternativt ska fasader ha en tydlig 
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mönsterverkan inom vilken dessa inarbetats. Byggnaderna 
ska ha hög arkitektonisk kvalitet. 
 

f3  Minst 50% av entrepartiet ska vara genomsiktligt. Syftet med 
bestämmelsen är att skapa en trygg entrézon. 

f 4  Gavlar ska ha fönster på samtliga våningsplan. Minst 15% av 
fasaden på respektive våningsplan ska vara uppglasad. Syftet 
med bestämmelsen är att skapa trygghet i utemiljön med hjälp 
av social kontroll och uppsyn. Bestämmelsen bidrar även med 
gestaltningskvalitet på en byggnad som med sin höjd kommer 
att bli ett landmärke i Brunflo, samt upplevelse till att 
byggnaden är anpassad till platsen.  

f 5  Största bredd på byggnad är 12 meter. Balkonger och 
utrymningstrappor får kraga ut till ett djup av 1,6 meter 
utöver bredden. Byggnaderna får inte upplevas tunga och 
klumpiga. 

f 6  Tak på carportar, garage och sophus ska vara 
vegetationsklädda. Syftet med bestämmelsen är att behålla 
upplevelsen av park.  

b1  Minst 50% av marken ska vara genomsläpplig inom 
användningsområdet. Bestämmelsen syftar till att skapa en 
parkliknande utemiljö, öppna dagvattenlösningar samt till att 
aktivt jobba med t.ex. betonggräs och mer genomsläppliga 
material. 

b2  Terränganpassning ska ske med stor hänsyn till befintlig 
mark. Endast mindre utfyllningar och schaktningar tillåts. Att 
skapa platåer ska undvikas.  

b3  Souterrängvåning ska finnas. Souterrängvåning ska finnas. 
Soutterängvåning i sluttande terräng ger en bättre 
platsanpassning och man kan således undvika utslätning av 
mark och avläsbarheten av terrängen. En terrängvåning ger 
naturliga möjligheter att lägga in funktioner utöver 
bostadslägenheter. 

n1  Parkeringsytorna ska brytas upp i mindre fraktioner. Syftet är 
att bryta ner skalan och omfattningen av antalet 
parkeringsplatser och undvika monotoni.  
 

n2  Trädrad ska finnas. På platsen naturliga trädslag förordas 
såsom hägg, rönn, asp eller sälg till fördel för den lokala 
biodiversiteten.  

Minsta 
fastighetsstorlek är 
3500 kvm 

Bestämmelsen syftar till att byggnation av sammanhållen 
struktur ska skapas inom området och att byggnationen inte 
delas upp i flera fastigheter. 
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a1  Marklov krävs även för förändring av markens 
genomsläpplighet inom användningsområdet. Bestämmelsen 
innebär en ändrad lovplikt utifrån att en viss 
genomsläpplighet krävs av dagvattenskäl. Likaså ger den här 
bestämmelsen utrymme att kontrollera n1, Parkeringsytorna 
ska brytas upp i mindre fraktioner.  

u1  Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar. 
Ledningar finns här.  

a2  Strandskyddet är upphävt. 

 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

 
Översiktliga planer, program och styrdokument 
 
Nedan redovisas de översiktliga planer och program som berör 
planområdet/förslaget. Planförslaget är i linje med samtliga planer och 
program.  
 
Översiktsplan, Östersund 2040 
Gällande översiktsplan är Östersund 2040. Ett ställningstagande för 
kommunens tätorter är att kommunen bör ha planberedskap för utökad 
bostadsbebyggelse i centrala och kollektivtrafiknära lägen för att stödja den 
service som finns. Ett tydligt mål i översiktsplanen är också att bygga vidare 
på befintlig infrastruktur, vilket innebär att bygga inifrån och ut. Det bidrar 
till både god resurshållning och ger korta avstånd och bättre underlag för 
kollektivtrafik och service.  
 
I översiktsplanen belyser även att den fysiska planeringen ska ta hänsyn till 
klimatförändringarna, då dessa förväntas medföra ökade 
nederbördsmängder med fler intensiva regn och ökade översvämningsrisker. 
Tätorternas grönstruktur kan fungera som en buffert mot kraftiga regn och 
översvämningar, rena vatten och luft samt ha en temperaturreglerande effekt 
i tätortsmiljöer som ofta har hårdgjorda ytor.  
 
Den fysiska planeringen ska ta hänsyn till möjliga riskområden vid skyfall 
för att dels undvika att infrastruktur, bebyggelse och andra känsliga miljöer 
påverkas negativt, samt dels för att möjliga översvämningsytor bevaras eller 
tillskapas. I enlighet med översiktsplanens intentioner utgör planområdet del 
i en sammanhållen bebyggelse, där nya bostäder kan tillskapas i ett 
attraktivt och strategiskt läge. Förslaget tar hänsyn till kommande 
klimatutmaningar och beaktar därför bevarandet av naturmark och 
vegetation för att främja en hållbar dagvattenhantering.  
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Planförslaget bedöms ha stöd i översiktsplanen. Området ligger inom ett 
område utpekat för stadsutveckling. Goda möjligheter finns att färdas på 
cykel och det är gångavstånd till Brunflo centrum. Turtätheten och 
möjligheten att åka kollektivt behöver alltid förbättras. Förtätningen 
anpassas till platsens karaktär och gröna värden säkerställs.  
 
Plan för naturmiljö och friluftsliv 
Plan Naturmiljö och friluftsliv är en bilaga till översiktsplanen Östersund 
2040. Naturmiljöerna har stor betydelse för att kommunen ska vara attraktiv 
för boende, besökare och människor som funderar på att flytta hit. De 
stadsnära naturområdena och parkerna ger också möjligheter till idrott, 
motion, rekreation och lek. Det är viktigt för både barns, vuxnas och äldres 
utveckling och välbefinnande.  
 
Planförslaget innebär att parkmark försvinner. Till följd av att parken 
minskas pågår diskussioner kring kompensationsåtgärder. Del av befintlig 
parkmark sparas. Den innehar fornminnen men har även en viktig funktion 
för dagvatten, då den delen som avses sparas sluttar mot bäcken, men även 
som spridningskorridor och kulturmiljön.  
 
Plan för naturvård och park 
I kommunens övergripande plan för naturvård och park, som antogs av 
Kommunfullmäktige 14 mars 2013, föreslås målsättningar och strategier 
inom flera områden för att uppnå ett hållbart samhälle. 
 
Planförslaget erbjuder i enlighet med planen för naturvård och park, 
grönytor och parkmark som fortsatt kan som rena dagvatten och luft, och en 
begränsad hårdgjord yta för att fortsatt säkerställa lokalt omhändertagande 
av dagvatten. 
 
Planen uppfyller gränsvärdet om högst 50 meter till fastighetsnära grönytor 
och högst 300 meter till större grönområden vid nybyggnation av bostäder. 
 
Bebyggelsen placeras så att bra sol- och vindförhållanden uppnås och 
dagvattnet fördröjs med metoder som förskönar utemiljön. Hänsyn tas till 
grön-/vitstrukturen så att natur och platser för lek, sport och rekreation 
fortsatt finns i närområdet. Området ligger inom bebyggt område och vatten 
samt avloppsförsörjning. Planförslaget bedöms vara förenligt med 
styrdokumentet Plan för naturvård och park.  

 
Klimatprogrammet/ klimatstrategin 
Klimatprogrammet och klimatstrategin antogs av Kommunfullmäktige den 
26 september 2019.  
En av de utpekade åtgärderna är att kommunen ska öka möjligheterna att 
parkera cyklar säkert både inom Östersunds tätort och vid 
kollektivtrafikstråk, stimulera ett hållbart byggande och föra dialog med 
byggherrar för att öka användningen av klimatsmarta byggnadsmaterial, 
samt byggande av passivhus, aktivhus och användande av solenergi; bevaka 
och utveckla trädplanteringar i parker och gatumiljö med fokus på 
ekosystemtjänster och ekologisk kompensation samt att sträva efter att minst 
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25% av parkeringsplatserna vid nyproduktion ska ha laddinfrastruktur för 
elfordon. 
 
Planförslaget bedöms ligga i linje med målbilderna i klimatprogrammet 
eftersom det innebär en förtätning i ett centralt läge med väl utvecklad 
infrastruktur och goda kommunikationer. Förslaget har också anpassats för 
att möjliggöra samt skydda viss grönstruktur i centrala Brunflo. Upplevelsen 
av parkstråk bevaras och återplantering av lokala biotoper uppmuntras.  
 
Östersunds strategi för bostadsförsörjning 2021-2025  
Kommunen ska genom ett kontinuerligt utbud av attraktiva tomter och 
bostäder liksom god social och teknisk infrastruktur vara ett starkt alternativ 
till storstaden. Planförslaget bidrar till målet genom att möjliggöra för 
mindre lägenheter med hiss i Brunflo.  
 
Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt 2022‐2026 
Näringslivsstrategin ska bidra till en hållbar befolkningstillväxt med målet 
om att bli 75 000 invånare fram till år 2040. Fem utvecklingsområden är 
prioriterade; företagande och arbete i omställning, ett bra företagsklimat i 
hela kommunen, platsunika kvalitéer och upplevelser, innovation och 
entreprenörskap och kompetensförsörjning.  
 
Föreslagen detaljplan bidrar med bostäder i ett strategiskt och centralt läge 
med närhet till service och allmänna transportmedel samt höga kvaliteter 
och möjligheter att röra sig i befintliga parker och grönområden.  
 
Den här detaljplanen når de övergripande tillväxtmålen genom att 
bostadsbyggande möjliggörs i stationsnära läge med god tillgång till 
utvecklad infrastruktur, närhet till bussar samt ett utvecklat cykelvägnät. 
 
Bostadskvarteret ska skapa en fysisk grund för trygghet både i den 
halvprivata gårdsmiljön men även utanför kvarteret med uppsikt samt 
inbjuda till att röra sig till fots.  
 
Parkeringspolicy 
Kommunfullmäktige antog i april 2016 en parkeringspolicy. Den innebär att 
parkering ska användas som ett styrmedel för att nå en hållbar 
samhällsutveckling i kommunen. Policyn innehåller även parkeringstal för 
cyklar och bilar kopplat till olika verksamheter och områden i kommunen. 
Enligt parkeringspolicyn räknas antalet parkeringsplatser fram utifrån 
bruttoarean (BTA) för användningen. Parkeringspolicyn är vägledande vid 
bygglovsprövning och planläggning. 
 
Ortsanalys Brunflo med fördjupande utredning 
Under 2017 beställde Kommunledningsförvaltningen/Mark och 
exploatering en ortsanalys för Brunflo. Ortsanalysen skulle ge en bild av 
orten Brunflo idag och peka på vad som är viktigt att ta fasta på för en 
positiv utveckling på sikt. Ortsanalysen togs fram med utgångspunkt från 
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Översiktsplan 2040. Målen i ÖP 2040 är att skapa en positiv utveckling av 
Brunflo med nya attraktiva bostäder, service, natur och rekreation.  

 
Inom Brunflo samhälle finns grönområden med olika karaktär. 
Grönområdena hänger delvis samman så att det går att röra sig mellan dem.  
attraktivt boende, ett levande centrum och en hållbar mobilitet.   
 
Handelspolicy 
Kommunfullmäktige i Östersunds kommun antog under 2020 en ny 
handelspolicy. Handel ska kunna nås enkelt och säkert av alla invånare, nya 
etableringar ska lokaliseras där god tillgänglighet till kollektivtrafik finns. 
Handelspolicyn nämner även ”vårda, laga, dela, låna” som en del av vårt 
framtida konsumtionsmönster och hållbarhet för klimatet. För huset 
gemensamma lokaler kan nyttjas för dessa behov. Ett C är tillagt till 
bestämmelsen B för bostäder. I dagsläget planeras bostäder. Möjligheten till 
andra verksamheter läggs till 
 

Detaljplaner och förordnanden 

Gällande detaljplan 
Befintlig detaljplan vann laga kraft den 2 april 1985. Markanvändningen på 
angiven yta är allmän plats PARK. Ett hörn av 2: 26 har även prick mark 
samt bostadsmark tillhörande intilliggande gård på Viken 1: 10.  
 
Syftet med befintlig detaljplan var att skydda den vackra gårdsbildningen 
med upprustade bostadshus på Viken 1:10. Gården på Viken 1:10 omgavs 
av träd- och häckvegetation som bidrog till att förhöja områdets värde och 
fick i samband med fastighetsbildandet i den förra planen ingå i och tillhöra 
gårdsmiljön. Syftet med planen var även att ändra användning på de gamla 
arbetarbostäderna på Viken 1:29.  
 
Diagonalt över parkmarken var en gång- och cykelväg tilltänkt för att 
tillgodose områdets behov. Den långsiktiga planen med parkytan var att 
spara denna för eventuella framtida behov av förskola. 
 
Strandskydd 
Planområdet gränsar till Gustabäcken som omfattas av strandskydd enligt 7 
kap MB. Strandskydd gäller hundra meter från Gustabäcken och behöver 
därför upphävas på kvartersmark.  
 
Strandskyddets syfte är att trygga förutsättningarna för allemansrättslig 
tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för djur. Och 
växtlivet på land och i vatten.  
 
Samhällsbyggnad bedömer att det finns särskilda skäl att upphävs 
strandskyddet.  
 



12 Samrådshandling 

Undersökning av behov av strategisk miljöbedömning  
Kommunens bedömning är att ett genomförande av planen inte kommer att 
innebära en betydande miljöpåverkan utifrån någon av de omständigheter 
som anges i 2§, 5§ och 6§ Miljöbedömningsförordningen (2017:966).  
 
En strategisk miljöbedömning med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning 
kommer därför inte att upprättas. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning. Undersökningen om behov av strategisk miljöbedömning 
bifogas under samrådet.  
 
Påverkan på människors hälsa, mark, och vatten bedöms inte betydande. 
Påverkan från buller och ökad trafikmängd bedöms liten. 
 
En geoteknisk utredning utreder om marken bedöms lämplig samt att inga 
kända föroreningar finns i området.  
 
Ställningstaganden och skälen till bedömningen 
Det är kommunens bedömning att ett genomförande av planen inte kommer 
att innebära en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att tas 
fram. Undersökning om ovanstående bifogas samrådshandlingarna till 
miljö- och samhällsnämnden.  
 
Kommunen begärde enligt 6 kap.6 § Miljöbalken (1998:808) samråd med 
Länsstyrelsen om ett genomförande av detaljplanen skulle antas medföra 
betydande miljöpåverkan. I ett yttrande 2021-05-06 gjorde länsstyrelsen 
bedömningen att detaljplanen inte antas medföra betydande miljöpåverkan 
och gav råd inför kommande planprocess.  

Kommunala beslut i övrigt 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken, MB 
Här beskrivs detaljplanens förenlighet med kapitlen i miljöbalken. Kapitel 3 
och 4 innehåller riksintressen. Ett riksintresse är ett geografiskt område som 
är av nationell betydelse.  
 
Kapitel 5 innehåller miljökvalitetsnormer som anger den lägsta godtagbara 
miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla.  
 
Riksintressen enligt 3 kap MB  
Riksintresse för kulturmiljövården (Z 25 Storsjöbygden).  
Riksintresset består av det öppna jordbrukslandskapet med radbyar och 
äldre gårdar med 1800-talsgården som dominerande gårdstyp på höjd- och 
sluttningslägen med vida utblickar, medeltida kyrkor och kyrkoruiner.  
 
Gårdsmiljön intill planområdet är en äldre gård på en höjd med vida 
utblickar. Gården är av riksintresse för kulturmiljövård och även den 
närmsta miljön och grönskan runtomkring. Passage förbi området samt 
parkområde jämsides med gården på Viken 1:10 bevaras. Siktlinjer från 
gårdsmiljö förändras ej. Planområdet har ett attraktivt läge och är en utblick 
från Mariebyvägen mot Storsjön. Parkmarken i sig själv har begränsat med 
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utblickar från marknivå men utblickar kan skapas från platsen i ett 
bostadshus. Bebyggelsestrukturen i Brunflo kommer att förändras i och med 
att planområdet medger högre bostadsbebyggelse än övrig bebyggelse i 
Brunflo.   
 
Bevarande av viss grönska utmed Mariebyvägen samt lummigheten utmed 
bäcken och kring gårdsfastigheten Viken 1:10 ger tillsammans med 
bevarade/utvecklade gång- och cykelstråk fortsatt god tillgänglighet till 
parkmark för allmänheten. Friluftsliv som till exempel fiske, båtsport, natur- 
och kulturstudier samt cykling påverkas ej. Inte heller har förslaget en 
negativ påverkan på naturupplevelser genom friluftsliv, naturstudier eller 
estetiska värden. 
 
Förtätning i det här läget gör istället att fler får ta del av fördelarna med det 
nära friluftslivet. Parkmark med viss växtlighet och stråk bevaras och tät 
bebyggelse gör att fler får tillgång till det.  
 
Riksintresse för friluftsliv och kulturmiljö  
Området omfattas av riksintresse för friluftsliv samt kulturmiljö enligt 3 kap 
§6 miljöbalken. Planförslaget bedöms inte försvåra tillgången till 
friluftsområden eller Storsjöns stränder och inte heller innebära någon 
påtaglig skada på kulturmiljön i området.  
 
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB  
I Östersunds kommun finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft, fisk. Och 
musselvatten, och vattenförekomster.  
 
Utomhusluft 
De ämnen i utomhusluft som regleras genom miljökvalitetsnormer är halter 
av kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Normerna är 
gränsvärdesnormer som ska följas vid planläggning. Om en 
miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas ska 
åtgärdsprogram upprättas. 
 
 Under det senaste året har mätningar av luftkvaliteten gjorts på några 
platser i Östersund. Mätningarna visar på problem längs utsatta stråk (delar 
av Rådhusgatan), men för så kallad urban bakgrund (mätt vid Zätagränd) har 
halterna varit lägre. För utsatta lägen arbetar kommunen med ett 
åtgärdsprogram.  
 
Fler bostäder i detta område innebär fler transporter per bil och därmed 
också mer utsläpp av skadliga partiklar, dock inte i så hög grad att 
miljökvalitetsnormerna riskerar att överskridas. Bedömningen i det här fallet 
är att förhållandena lokalt snarast är jämförbara med urban bakgrund och att 
miljökvalitetsnormer för luft sannolikt inte överskrids där idag eller riskerar 
att överskridas till följd av ett genomförande av planförslaget. 
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Vatten 
Miljökvalitetsnormer finns för kvaliteten på fisk- och musselvatten samt för 
yt- och grundvattenförekomster.  
 
Planområdet ligger i nära anslutning till Storsjön i en sluttning som är 
recipient för avrinning inom området. Området är ett bostadsområde utan 
kända mark- eller grundvattenföroreningar i anslutning till planområdet. 
Området behövs inte för att rena vatten från exploateringar högre upp i 
området. Strömningsförhållanden kommer att öka men avrinningsområdena 
kommer att vara desamma som innan genomförandet av planen. I planen 
regleras andel hårdgjord yta för att bibehålla en fortsatt god infiltration.  
 

FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Naturmiljö 

Befintliga mark och vegetation 
Terrängen för föreslagen kvartersmark sluttar mot sydväst. Befintlig yta 
består av allmän platsmark PARK som slås en gång om året. Området består 
av en öppen yta som har enstaka buskar och träd.  
 
Påverkan på mark och vegetation 
En öppen parkyta bebyggs och blir bostadsmark. Utblickar mot Storsjön 
försvinner men upplevelsen av parklandskap utmed Mariebyvägen kan 
bevaras genom att några utvalda träd fortsättningsvis står kvar på parkmark. 
Bevarad parkmark kommer fortsättningsvis att vara sammanhängande.  
 
Ekosystemtjänster 
Begreppet ekosystemtjänster används för att synliggöra den nytta 
människan får från naturen helt gratis. Stödjande, reglerande, försörjande, 
och kulturella ekosystemtjänster finns i området.  
 
Detaljplanen innebär påverkan på ekosystemtjänster i området. 
 
Stödjande ekosystemtjänster finns: Förutsättningarna för biologisk mångfald 
kommer att försämras något då naturmark tas i anspråk. Dock kommer 
parkmark att sparas och en ny trädrad av sälj, asp , hägg eller rönn att 
planteras samlingar av träd att sparas vilket ger goda förutsättningar för den 
biologiska mångfalden i området.  
 
Reglerande ekosystemtjänster finns: Gräsytan infiltrerar vatten och renar 
vatten vid extremregn. Till viss del huserar även pollinerare inom 
planområdet eftersom gräset endast slås en gång/år. Träd inom parkmark 
och nyplanteringar inom kvartersmark verkar temperaturreglerande och 
erbjuder skugga och visst vindskydd i närområdet. Växterna förhindrar 
också erosion, lockar bin och andra pollinerande insekter och bidrar till 
fröspridning. Växtligheten stödjer också bildande av ny jord och syresätter 
luft som bidrar till kretsloppet och den biologiska mångfalden.  
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Parkmarken närmst bäcken sparas och kan utvecklas med mer 
växtlighet/träd och fungera reglerande genom att filtrera luft samt bidra till 
ytterligare fördröjning av dagvatten mot bäck.  
 
Genomsläppliga ytor, såsom gräsmattor, planteringar eller armerat 
gräs/betong istället för asfalt är viktiga för att kunna fördröja dagvatten och 
förhindra översvämningar av fastigheter och anläggningar nedströms. Vid 
kraftiga regn kommer vattnet rinna av ytligt och inte infiltreras, även om det 
är grus eller betongarmering. Mindre hårdgjord yta är däremot jättebra för 
”normalregnen”. 
 
Ekosystemtjänster blir generellt starkare med lokal artsammansättning där 
de ekologiska sambanden mellan arterna har utvecklats genom evolutionen.  
Enligt ÖP 2040 ska exploaterad parkmark kompenseras Sökande 
uppmuntras ersätta det som tas ned och vid markplantering plantera i 
huvudsak sälj, hägg, rönn och asp. 
 
I dagsläget finns även kulturella ekosystemtjänster på plats. Här upplever 
man utblickar, rastar hunden samt genar till busshållplatsen. Avsikten är att 
man på ett smidigt sätt även fortsättningsvis ska ta sig till busshållplatsen.  
 
Växtligheten bidrar också till stadsgrönska som ökar upplevelsen av hälsa, 
välbefinnande och mental återhämtning. Både på parkmark och 
kvartersmark planeras för återplanteringar av lokala växtarter även om den 
allmänna tillgängligheten minskar till viss mån.   
 
Planområdet innehar inte försörjande tjänster idag men det är fullt möjligt 
att erbjuda odlingsmöjligheter både inom kvartersmark och på parkmark.  
 
Den kulturella ekosystemtjänsten av yta att rasta hunden på kan 
kompenseras genom att fortsatt behålla tydliga stråk genom allmän plats 
park. 
 
Kvartersmark kan delvis fortsättningsvis behålla befintlig karaktär och 
biodiversitet med hjälp av återplantering av lokala arter inom kvartersmark 
samt parkmark.  
 
Upplevelsen av parkområde kommer fortsättningsvis att finnas närmst 
Mariebyvägen med hjälp av att träd sparas och planteras och ett visst 
avstånd hålls från Mariebyvägen. Bebyggelsen kommer inte att bestå av tät 
byggnadsstruktur utan kommer att lämna luft mellan huskropparna.  
 
Vattenrening och infiltration kommer till viss del att försvinna i området 
men tack vare att man håller nere andel asfalt och istället lägger in armerat 
gräs så kommer delar av vattenflödet fortfarande kunna infiltreras /fördröjas.  
 
Inom planområdet kommer en öppen dagvattenlösning att finnas i det 
sydvästra hörnet.  
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Jordbruksmark 
Planområdet brukas ej för jordbruk idag men föreslagen användning hindrar 
framtida brukande av marken. Möjligheten finns dock fortsättningsvis för 
mindre odlingslotter för personligt bruk endast.  
 
Strandskydd 
Planområdet ligger inom strandskyddsområde för Gustabäcken, ett 
vattendrag som rinner vid planområdets gräns. Strandskyddet syftar till att 
långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänrättslig tillgång till 
strandområden, och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och 
i vatten. Strandskyddet omfattar normalt land- och vattenområdet intill 100 
meter från strandlinjen vid medelvattenstånd (strandskyddsområde).   
Strandskyddets syfte att långsiktigt trygga allmänhetens tillgång till 
strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och 
vatten bedöms inte påverkas negativt av ett genomförande av detaljplanen.  
 
Vattendraget planläggs som allmän plats, Park, och ett avstånd om 65 meter 
hålls mot kvartersmarken. Ytterligare 15 meter in på kvartersmarken hålls 
fri från huvudbyggnad genom prickmark och kryssmark. Inom parkmark 
ska vegetation bibehållas för att säkerställa dess värden i form av 
exempelvis skuggning och biologisk mångfald. Miljön och kvalitén på 
parkmark närmast bäck kommer att kunna höjas genom att ianspråktagande 
av parkmark leder till kompensationsåtgärder som kan lyfta bäckmiljön 
ytterligare. 
 
 

 
 
 
Utmed befintligt bäckområde löper grönstråk inklusive cykelväg på ena 
sidan och en lite brantare bäckravin på den andra. Människor och djur 
kommer fortfarande att kunna röra sig utmed bäcken och i dess närmiljö. 
Den allemansrättsliga tillgängligheten till bäcken samt tillgängligheten för 
växt- och djurliv är fortsatt god.  

 
Fri passage säkerställs utmed bäcken enligt 7 kap. 18 f § 
 
Det särskilda skäl (7 kap. 18 c-e §§ MB) utifrån strandskyddets syften, som 
kommunen bedömer föreligger för upphävande av strandskyddet är behovet 
av ökat bostadsbyggande i centrala Brunflo med smålägenheter i strategiska 
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områden med närhet till service och kollektivtrafik. 7 kap 18 c § punkt 5, 
området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt 
intresse som inte kan tillgodoses utanför området. På samtliga platser som i 
dagsläget bedöms vara möjliga att bebygga i Brunflo pågår det redan 
parallella planprocesser. 
 
Planbestämmelserna främjar en byggrätt med fler antal våningar och som 
därmed tar mindre markyta i anspråk än om byggnationen hade varit lägre 
och brett ut sig över större del av kvartersmarken. Parkyta kommer fortsatt 
att finnas kvar. Marken inom det område som planläggs som kvartersmark 
lutar från bäcken och påverkar således inte avrinningen till bäckområdet.  
 
Samhällsbyggnad bedömer att ianspråktagande av området innebär 
begränsad påverkan på strandskyddets syften, främst gällande påverkan på 
växt- och djurlivet, men att det finns särskilda skäl för att upphäva 
strandskyddet inom kvartersmarken.  
 
På plankartan regleras upphävt strandskydd genom bestämmelse a1 – 
Upphävt strandskydd gäller 35 m in på kvartersmarken. Under planarbetet har 
områdets betydelse för strandskyddets syften vägts mot det allmänna intresset 
av bostäder enligt 4 kap. 17 § PBL. Strandskyddet föreslås endast upphävas i 
de delar av planområdet där det bedöms nödvändigt för att möjliggöra att 
bostäder kan byggas.  
 
Geotekniska förhållanden 
En översiktlig mätning av markradon har utförts i två punkter, 
mätningsresultat redovisas i Markteknisk undersökningsrapport Sweco 
Sverige AB 2021-05-21(MUR), bilaga. Karakteristiska värden för jordens 
tunghet, hållfasthet- och deformationsegenskaper har bestämts med ledning 
av utförda hejarsonderingar, erfarenhetsvärden samt SIG Information. Med 
hänsyn till rådande geotekniska förhållande så föreligger det ingen risk för 
ras eller sättning om förutsättningar enligt kap 11 följs.  
 
Området klassas som normalradonmark. Grundläggning ska ske 
radonskyddat.  

 
Geotekniska förutsättningarna inom det undersökta området bedöms vara 
gynnsamma för planerad byggnation och grundläggningsnivå men i detta 
skede kan bara allmänna rekommendationer ges. Tyngre konstruktioner 
grundläggs på förekommande bottenmorän eller på packad fyllning ovan 
berg. Jordlagren utgörs av måttligt – mycket tjällyftande jordar. 
Grundläggning ska därför utföras frostskyddat. Grundläggning får ej ske på 
tjälad eller störd jord.  

 
Förekommande berg består av lerskiffer som bedöms kunna svälla då det 
reagerar med syre. Om grundläggning av byggnader sker närmare bergets 
överyta än 0,5 m ska urgrävning till bergnivån utföras och bergytan ska 
isoleras mot svällning enligt bilaga1 ” Isolering mot svällande lerskiffer”.  
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Mätning av grundvattenrör har bara skett en gång. Grundvattennivån ska 
förväntas variera med årstider och nederbörd. Grundvattenavläsning bör ske 
under en längre tid.  
 
Utifrån ovanstående bedömer Samhällsbyggnad att marken är lämplig för 
bebyggelse, inför bygglov kan det krävas en mer förfinad grundundersökning 
för att närmare fastställa vilka byggnadstekniska lösningar som är lämpliga. 

Kulturmiljö 

Kulturhistoriskt värdefulla miljöer 
Planområdet gränsar till den kulturhistorierika gården och lämningar från 
”Viken” 
 

 
Den första bilden är en karta från 1800-talet, den andra ett flygfoto från 1963 och den 
tredje från 2008. 
 
Fornlämningar 
En arkeologisk undersökning genomfördes av Jamtli under hösten 2021.  
 
Utredningen omfattade arkivstudier (kända fornlämningar och historiska 
kartor), kartering och metalldetektering samt sökschaktning. Karteringen 
påvisade tre stenansamlingar. Stenansamlingarna har tolkats som sentida 
röjningsrösen, d.v.s. att man i modern tid har röjt undan äldre, mindre rösen. 
Eftersom ingen fornlämning kunde konstateras förekomma inom 
utredningsområdet rekommenderas inga vidare åtgärder före en eventuell 
exploatering. 
 
Yngre kartor och flygfotografier visar att tomten inom utredningsområdet 
var bebyggd vid 1900-talets mitt. Ett bostadshus samt en ekonomibyggnad 
kan ses på den ekonomiska kartan Brunflo 18F9a från 1969 (figur 7), och 
även på ett historiskt ortofoto från 1960. På ett senare ortofoto från 1975 är 
byggnaderna borta.  

Bebyggelse  

Föreslagen användning innebär en förtätning med mer folk i rörelse i 
centrum och fler personer som bor nära service.  
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Genaste vägen till busshållplatsen och Brunflo centrum. Hundrastningsyta 

 

 
Utsikt mot Storsjön 
 

Befintlig bebyggelse 
Planområdet kantas av hyreslägenheter från tidigt 1970-tal i sluttning mot 
Storsjön. Hyreshuslängor i brunt tegel med en färgskala med dova murriga 
färger och vita fönsterfoder. Byggnaderna har viss barriäreffekt mot 
Storsjön och placeringen av husen är i sluttningsläge med tydliga smala raka 
siktlinjer i riktning mot Storsjön. Möjligheten att nyttja sluttningslägen för 
utsikt redan från plan två inom planområdet är goda. Sammanhängande 
garagelängor samt parkeringsytor i riktning mot planområdet försvårar 
skapandet av en tilltalande gatumiljö samt utemiljö i markplan. 
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Mariebyvägen med planområdet till höger i bild.  
 
Skolan på motsatt sida Mariebyvägen är en tegelbyggnad från tidigt 
sjuttiotal väl inbäddad i uppvuxen grönska. Området har fornminnen i 
marken och stora ytor för bollsport och annan rekreation.  
 

        
Sjöviksvägen i riktning mot Mariebyvägen samt gården på Viken1:10. 
 
Befintliga plats/platser 
Idag består planområdet av parkmark. Intill befintlig gårdsbildning står 
uppvuxna träd och buskar. Där har barn setts leka och klättra i träd. På den 
mer öppna ytan rastas hundar och man genar över gräsytan för att nå 
busshållplatsen på Mariebyvägen.  

Utformning 

Ny bebyggelse 
Byggnaden förväntas anpassas till omgivningen genom att låta 
landskapsformen ligga kvar och plocka upp en varm kulör från 
kringliggande bebyggelse, Planen möjliggör bostadsbebyggelse som är 
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högre än övriga byggnader i Brunflo och kommande byggnader kan komma 
att bli ett nytt landmärke.  

 
 
Detaljplanen ska möjliggöra byggnation av bostäder inom en kategori som 
inte finns i Brunflo i dagsläget, i detta fall mindre lägenheter som möter upp 
bostadsbehovet för unga. Det är lämpligt att skapa LSS exempelvis i de två 
första våningarna. Byggnationen styrs av BTA och begränsas av antalet 
parkeringsplatser samt tillgång till friyta inom planområdet.  
 
Planbestämmelser styr fönster på gavlar, vilket är ett visst mått på lägstanivå 
gällande anpassning av byggnad till platsen och tillför trygghet till 
utemiljön. 
 
Gemensamma lokaler interiört och/eller platsbildning exteriört hjälper till att 
göra boende på mindre yta mer hållbar över tid. Gemensamma lokaler kan 
bestå av samlingslokal/festlokal eller andra utrymmen som innehållet 
exempelvis snickerimöjligheter för att laga och bygga av det man har istället 
för att konsumera nytt. Gemensamma lokaler kan även vara utrymmen där 
du vallar skidor/lagar cykeln eller en gemensam tvättstuga. Detta möjliggör 
handelspolicyn 2020 som nämner ”vårda, laga, dela, låna” som en del av 
vårt framtida konsumtionsmönster och hållbarhet för klimatet. 
Gemensamma lokaler kan också ha andra funktioner om byggnaden 
kommer att användas för LSS verksamhet under en tid.  

 
Gestaltning  
Planområdet möjliggör bostadsbebyggelse som höjder sig över befintlig 
bebyggelsestruktur i Brunflo och skapar en ny siluett. Stadsbilden kommer 
att förändras och det här kvarteret kommer att bli ett landmärke i Brunflo 
där byggnationen i övrigt är förhållandevis låg. Gestaltningen är extra noga 
när stadssiluetten kan påverkas. Siktstudier bifogas i samband med 
samrådssutskick. Strukturen kan vara uppförd på god ekonomisk grund, 
men detaljeringen behöver vara mer påkostad, färgsättningen mer 
genomtänkt, entréer, balkonger och räcken ska ha god arkitektonisk 
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utformning och materialverkan. Omsorg om detaljerna ger en mer trivsam 
utemiljö och en ökad vilja att nyttja platsen även när det efter några år inte 
längre är nytt och fräscht.  
 
Avsikten är att balkongerna ska utföras så att bakomliggande fasader är 
tydligt avläsbara som bebyggelsens huvudfasader. 
 
Balkongers utförande behöver vara väl övervägda. Balkongräcken görs med 
fördel lätta och genomsiktliga för att underordna sig byggnaden som helhet, 
t ex som pinnräcken eller motsvarande lösning med väl avvägda 
dimensioner. Djupa inglasade balkonger riskerar upplevas som stora egna 
volymer. Balkongers undersida bör målas i en kulör som ansluter till 
fasadens.  
 
Balkongernas djup begränsas till 1,6 m och bostadshusens gavelfasader är 
inte bredare än 12 m.  
 
Minst 20 % av byggnaden ska ha en varm kulör. Bebyggelsen i Brunflo har 
genomgående i huvudsak varma kulörer.  
 
Om fasadelement medför skarvar bör de döljas alternativt hanteras som en 
del av utformningen i form av materialbyten. Fasad ska utformas utan 
synliga elementskarvar och modulskarvar, alternativt ska fasader ha en 
tydlig mönsterverkan inom vilken dessa inarbetats.  
 
Största byggnadsarea är 330 per sammanhängande byggnad.  
Största byggnadsarea är 200 kvm för komplementbyggnad. Största 
bruttoarea är 3000 kvm.  

 
Förslag på sektioner 
 



23 Samrådshandling 

 
Referensbilder, enhetlig monokrom färgsättning där sockeln går ton i ton och accentfärg 
vid balkonger.  
 
Nya platser 
Det aktuella kvarteret ligger centralt i Brunflo som får anses vara både en 
förort till Östersund men en egen mindre ort i sig självt med egen service.  

 
Strukturen inom planområdet ska inge en känsla av gemenskap för de 
boende vilket kräver en kombination av gemensamma utrymmen interiört 
och exteriört.  

 
Kvartersmarken ska ha gott om halvprivat yta omsorgsfullt utformad och 
reserverad för de boende mellan husen i markplan.  
 
Minst 50 % av marken ska vara genomsläpplig inom användningsområdet.  
 
Sol och skuggning 
Den södra av de två tillkommande byggnaderna kommer till viss del att 
skugga gården stora delar av året. Uteplatser för sol och uteplatser för mer 
skuggig aktivitet kan anpassas efter. Avståndet mellan byggnaderna är i 
illustrationen placerade så att byggnaderna ej påtagligt skuggar varandra. 
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Service 

Föreslagen användning ger möjlighet till bostadsnära kommunal service, 
förskola och skola.  
 
Planområdet är centralt placerat i Brunflo med goda förutsättningar att ta sig 
vidare med buss in till Östersund. Skolor från förskola till och med 
högstadienivå finns på gångavstånd. Skolorna ligger inom rimligt avstånd, 
och klarar gränsavstånden mellan hem och anvisad skola utan att skolskjuts 
behöver erbjudas är max 2 km för barn upp till åk 3. För åk 4-6 gäller max 3 
km och för åk 7-9 gäller max 4 km. (ej fågelvägen)  
 
Närmaste väg till anvisad skola är på andra sidan Mariebyvägen. Tunnel 
under väg finns men en genare väg är att korsa Mariebyvägen intill 
planområdet. Övergångsställe föreslås för tryggare skolväg. Övriga gång- 
och cykelvägar till anvisade förskolor är trygga och säkra.  

 
Planområdet har god tillgänglighet till dagligvarubutik inom 1 km. 

 
Mötesplats såsom bibliotek finns inom 500 m från planområdet.  
 
Planområdet och läget för bostäder får anses som god ur ett 
jämställdhetsperspektiv. 
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Tillgänglighet 

Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för människors delaktighet 
i samhället. En otillgänglig omgivning inskränker rörligheten och 
valfriheten, med negativ påverkan på hälsan som en konsekvens. Grupperna 
funktionshindrade och äldre har en särställning i detta avseende. Även barns 
möjlighet till ohämmad lek utan vuxnas översyn påverkas av 
tillgängligheten. Tillgänglighet till skolor och fritidsaktiviteter är viktiga för 
barns möjlighet att själva förflytta sig. 
 
Tillgängligheten är god för gående, cyklister, bilister och resande med 
kollektivtrafik. Mariebyvägen breddas med en trottoar för att skapa en 
fortsatt god tillgänglighet till busshållplats. Likaså säkras en allmän 
gångpassage genom kvartersmark. Den diagonala stig som löper över 
området idag ersätts med en gång- och cykelväg utmed Mariebyvägen som 
leder fram till närmsta busshållplats.  
 
Föreslagen användning rymmer en barnvänlighet i möjligheten att själv ta 
sig från bostaden till närliggande lek- och skolområden utan att korsa hårt 
trafikerade gator eller gator med höga hastigheter. Planområdet ligger intill 
ett hyreshusområde med lekplatser som upplevs allmänna samt tillgängliga. 
En planskild korsning leder cykelvägen under Mariebyvägen över till 
skolområde. En ny cykelväg samt nytt övergångställe föreslås över 
Mariebyvägen i anslutning till planområdet.  
 
Plats för angöring och handikapparkering finns inom 25 meter från varje 
entré. Även plats för lek och utevistelse finns. Nivåskillnaderna på tomten 
bör anpassas så att de inte blir ett tillgänglighetshinder.  
 

Friytor 

Lek och utemiljö 
Fysisk aktivitet är en förutsättning för en god fysisk, mental och social 
hälsoutveckling. Människors hälsa formas i samspel mellan individuella 
förutsättningar och den omgivande sociala miljön. Barn och äldre är 
särskilda grupper som vinner på nära tillgänglighet. Det är av stor vikt att ge 
barn och ungdomar möjlighet att få eget utrymme för kreativitet och eget 
skapande i olika verksamheter för att skapa trygga och goda uppväxtvillkor 
samt en meningsfull fritid. Lekplatsen är inte bara en fysisk miljö utan 
framför allt en social miljö för barn där många hittar sina kamrater som 
sedan följer en långt upp i åren. Barn med funktionshinder går dock ofta 
miste om den möjligheten då lekplatser ofta inte är tillgängliga för dem. 
 
Riktlinjen från ÖP 2040 med ett gränsvärde om 50 meter till gröna miljöer 
uppfylls. WHO rekommenderar högst 300 m till ett större grönområde vilket 
också uppfylls. Del av planområdet planläggs som parkmark. Där finns 
tillräckligt stor friyta som är lämplig för lek och utevistelse i enlighet med 
PBL 8 kap 9 kvm/barn.  
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Rekreation och idrott 
Områden för motion och rekreation finns inom eller i närheten till 
planområdet. Både vandringsleder, skidspår och stadsnära skog ligger inom 
300 meters avstånd.  
 
Skolgården tvärs över gatan har område för rekreation och promenadstråk 
finns utmed vattnet 200 meter från planområdet. Grön- och vattenområden 
bevaras och planeras utvecklas för god tillgång för alla. 

 
Området används ej för utövande av idrott på platsen idag. Området sluttar 
för mycket för bollsport. Möjligtvis används ytan idag för att rasta hunden 
samt för löpträning i backe.  
 
Grönområden sparas och utvecklas, det hjälper människor att vara fysiskt 
aktiva i enlighet med folkhälsostrategin 2019-2023.  

Gator och Trafik  

Enligt kommunens klimatstrategi ska de fossila koldioxidutsläppen minska 
med 100% till 2030 i Östersunds kommun. Färdmedelsfördelningen i 
Östersunds tätort ska vara 40% bil, 20% kollektivtrafik och 40% aktiva 
transporter (gång, cykel) år 2030. 

 
Detaljplanen bidrar till att nå klimatstrategins mål gällande ett 
fossilbränslefritt och energieffektivt 2030 genom goda förutsättningar för 
miljöanpassade transporter. Planområdet ligger på gång- och cykelavstånd 
till centrum, järnvägsstation, nära anslutning till kollektivtrafik samt ett väl 
utvecklat gång- och cykelstråk där detaljplanens förslag om trottoar utmed 
Mariebyvägen, ett nytt övergångsställe samt cykelställ och goda möjligheter 
att ta väl hand om sin cykel.  
 
Standarden på allmän plats är asfalt. Sjöviksvägen. 
 
 
 

 
Vinterväghållen cykelväg, trafikvägnät, gångtrafik i anslutning till planområdet. 
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Gång‐ och cykeltrafik  
 

 Gång- och cykelvägarna är säkra, tillgängliga och ger gena vägar till 
busshållplats samt övriga vägnätet.  
 

 Gång och cykeltrafiken separeras ej, övergångsställe för gång- och 
cykel tillkommer som blir den genaste vägen till skolan tvärs över 
Mariebyvägen. En kombinerad gång- och cykeltrottoar tillskapas 
utmed Mariebyvägen.  

 
Kollektivtrafik 
En busshållplats finns längs Mariebyvägen, inom 300 meter från den nya 
bebyggelsen. Busskurerna är genomsiktliga och upplevs därför som trygga. 
Inga buskage är närmre busshållplatsen än 10 meter. Detaljplanen bidrar till 
att målet om ej längre än 300 m till busshållplats uppnås. Detaljplanen 
uppfyller målet om att ny bebyggelse ska uppföras i kollektivtrafiknära 
läge.  
 
Parkering, varumottag och utfarter  
Behovet av parkeringsplatser kan förses i markplan. Antal parkeringsplatser 
som ryms inom kvartersmark på ett tillfredsställande sätt motsvarar antalet 
p-platser som krävs enligt kommunens p-policy för 2000 BTA. Parkering 
för rörelsehindrade går att ordna inom 25 m från alla entréer och lutningen 
på förflyttningsvägen mellan bilplatsen och entrén får ej överstiga 1:50. 
Cykelparkeringar går att anordna med god kvalitet. Plats finns för 
skärmtak/cykelförråd. 
 
Bestämmelsen ”ej parkering” står där parkering ej är önskvärt på grund av 
friyta, dagvattenhantering eller bevarande av grönska.  
 



28 Samrådshandling 

 
 

Hälsa och Säkerhet 

 
Räddningstjänst 
 
Brandvatten 
Strax norr om järnvägen finns en brandpost med en kapacitet på 20 l/s vilket 
bedöms vara tillräckligt för att klara släckbehovet för 4-5 våningar höga 
byggnader i detta läge.   
 
Uppställningsplats finns för räddningstjänsten.   
 

Den nya bebyggelsen nås enkelt från befintligt vägnät. Det är möjligt för 
räddningsfordon att parkera så nära entréer att man inte behöver dra slang 
och transportera materiel mer än 50 meter. Gångavståndet är mindre än 50 
meter vid utrymning med bärbara stegar. Utrymning förutsätts ske med 
hjälp av räddningstjänstens utrustning och befintligt gatunät samt på 
infart/genomfart på kvartersmark.  

 
Räddningsvägar ska också ha uppställningsplatser där höjdfordon får plats. 
Dessa bör inte luta mer än 8,5 % i någon riktning.  
 
I det fall det är aktuellt med LSS-boende inom fastigheten ska byggnaden 
uppfylla BBR:s krav på denna typ av verksamhet. 
Brandskyddsprojekteringen ska utföras genom förenklad dimensionering. 
En fullständig brandskyddsbeskrivning ska upprättas av brandkonsult för att 
bifogas i bygganmälan/bygglovansökan.  
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Att beakta inom brand vid LSS boende är utformningen av brandlarm, 
sprinklersystem samt övrigt brandskydd.  
 
Buller  
Under hösten 202 utfördes en trafikmätning på Mariebyvägen. Skyltad 
hastighet på Mariebyvägen är 40 km/h och medelhastigheten uppmättes till 
47 km/h. Av de bilar som passerade överträdde 76% den skyltade hastighet.  
Andelen tung trafik uppmättes till 7,9 %, av den totala trafiken. Enligt 
beräkningar kommer bullernivån vid den nya bebyggelsens fasad uppgå till 
ca 54, 6 dB (A) och maxnivån till 74,6 dB (A). Riktvärdena för 
trafikbullernivåer vid fasad riskerar alltså inte att överskridas, men en 
skyddad uteplats behöver anordnas på kvartersmarken.  
 
Värmeverket genererar inte buller i den utsträckning att riktvärdena för 
industribuller riskerar att överskridas.  
 
Krav ställs på tyst uteplats eftersom bullernivåerna överskrider 50 dBA 
ekvivalent nivå och 70 max. Kryssmärke mot Mariebyvägen uppmuntrar 
placering av komplementbyggnader som kan ge det skydd uteplats kräver.  
 
Radonförekomst  
Radon mättes i samband med geoteknisk utredning (Sweco 2021-05-21) 
Området klassas som normalradonmark. Grundläggning ska ske 
radonskyddat. Mätningen i undersökningen är generell och lokala 
variationer kan förekomma inom planområdet. Byggherren ansvarar för att 
byggnader uppförs så att gränsvärdet för radon inte överskrids.  
 
Förorenad mark 
Området har varit ängsmark och ett bostadshus har stått på höjden. Ingen 
verksamhet med risk för föroreningar har varit verksam inom planområdet 
eller uppströms.  
 
Störningar 
Risk för störning i form av lukt, utsläpp, vibrationer eller buller är mycket 
begränsad efter bedömning på plats tillsammans med miljö.  
 
Trygghet 
Bestämmelser som påverkar människors upplevda trygghet i närmiljön är 
krav som är ställd på viss genomsiktlighet på entrépartier samt krav ställda 
på att fönster ska finnas på marknivå även mot gavlar. 

 
Övriga uppmaningar vad gäller trygghetsaspekter i en boendemiljö såsom 
som eventuellt kan komma att ha LSS-boende som användning alternativt 
många ensamhushåll:  
 

- Genomtänkt placering av komplementbyggnader 
- Genomsiktlighet hissar 
- Genomsiktlighet vid byggnadens entréparti  
- Fönster på byggnaders gavlar så att uppsikt över utemiljön är möjlig  
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Referensbilder, uppglasad entré samt fönster på gavlar. 

 
Material, ytor samt skötsel spelar roll vad gäller upplevelsen av trygghet. En 
ostädad miljö som signalerar att den inte omhändertas ökar även 
otryggheten. De exteriöra byggnadsmaterialen ska åldras vackert eller vara 
av ett material som kan omhändertas.  
 

Teknisk försörjning 

Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom Östersunds kommuns verksamhetsområde för 
vatten och spillvatten. Utbyggnad för VA finns i området. Tillräcklig 
kapacitet finns i befintligt nät/anläggningar.  
 
Dagvatten 
En dagvattenutredning kommer att tas fram under granskningsskedet.  
Utgångspunkten är att motsvarande ett 2-årsregn ska kunna fördröjas inom 
respektive fastighet och 20-årsregn inom planområdet. Vid 
flödesberäkningar kommer en klimatfaktor på 1,25 användas för att skapa 
större marginal mot framtida klimatförändringar. I första hand ska dagvatten 
omhändertas lokalt i öppna system eller andra fördröjande lösningar. 

I samband med granskningsskedet kompletteras planhandlingar med 
föreslagen dagvattenlösning anpassat för exploateringen och områdets 
möjligheter inklusive renings- och fördröjningskrav. 

Under granskningsskedet kompletteras planhandlingarna med en 
beskrivning av hur lösningarna kan genomföras, samt konsekvenser för 
fastighetsägare och andra berörda. 

Planområdet innefattar en höjdpunkt där vattnet från allmän plats PARK 
kommer att rinna ner mot Gustabäcken och vidare ner till recipienten 
Storsjön. Resten av planområdet som består av kvartersmark kommer rinna 
av mot planområdets sydvästra hörn där infiltrations- eller 
fördröjningsanläggning behöver finnas.  

Nedanstående bestämmelser kommer i granskningsskedet att säkerställa att 
dagvatten tas omhand i största möjliga mån inom planområdet utan att 
riskera nedströms liggande byggnader.  
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- Egenskapsbestämmelser för allmän plats används för att styra 
placering av mark för infiltration samt dike.   

 
- Användningsbestämmelse kommer att finns för teknisk anläggning 

som avser dagvattenhantering i samband med granskningsskedet. 
 

- Prickad mark, (mark som inte får bebyggas) samt andel av mark som 
ska vara som genomsläpplig kommer att stödja hanteringen av 
dagvatten.  
 

- Minst 50% av fastigheten ska vara genomsläpplig 
 

- Exploatören ansvarar för utbyggnad av dagvattenåtgärder på 
kvartersmark. Fastighetsägaren ansvarar för drift och underhåll. 
Östersunds kommun, teknisk förvaltning ansvarar för utbyggnad av 
dagvattenåtgärder för 20-årsregn på allmän platsmark. Teknisk 
förvaltning ansvarar också för drift och underhåll på allmän plats. 

Ansvar för att bekosta och underhålla dagvattenåtgärder framgår också av 
planens genomförandedel. 

 
Värme och kyla 
Fjärrvärme finns i närheten så byggnationer kan ansluta till fjärrvärmenätet. 
Ingen fjärrkyla erbjuds kommunalt men möjlighet till lokal kyla finns. 
Kommunen ska enl ÖP 2040 verka för att minska boendeytan per invånare 
för att få en totalt sett mindre energiåtgång, dvs. arbeta för en mindre storlek 
på byggrätterna.  
 
Byggnadernas placering är godtagbar för nyttjande av solenergiteknik av 
den standard som marknaden erbjuder.  
Taklutning är ej styrd eller begränsad. Solceller på tak är möjligt och 
önskvärt. 
 
I de fall endast små lägenheter planeras uppmuntras gemensamma lokaler 
för lagning av prylar, cyklar osv. samt möjlighet att hyra gästlägenhet eller 
yta för gemenskap. En minskad boendeyta per invånare får totalt sett mindre 
energiåtgång vilket är i enlighet med översiktsplanen Östersund 2040.  
 
El och IT‐struktur 
Panncentralen inhyser en transformatorstation som har kapacitet att ansluta 
tillkommande bostadshus inom planområdet.  
 
Internetuppkoppling och kabelstråk för området finns med möjlighet att 
ansluta. Eventuell flytt av befintliga kabelstråk bekostas av exploatören. 
Eventuell flytt av befintliga kabelstråk bekostas av exploatören.  
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Avfall 

 Dragvägen får inte överstiga 10 meter (Lokala föreskrifter om avfall 
§16) och det bör vara maximalt 50 meter från byggnaders entréer till 
avfallsutrymmen i flerbostadshus (BBR, allmänt råd 3:422).  

 Sopbilen klarar vändradien (18 m + remsa om 1,5 m hindersfri 
remsa).  

 Avfallsutrymme för kärl minst 6,8 X 4,0, och 27 kvm.  
 Kvartersnära insamling gäller för alla bostadsfastigheter. Förutom 

kompost och brännbart ska alltså även hushållens returpapper och 
förpackningsavfall av de vanligast förekommande materialen forslas 
bort från respektive bostadsfastighet.  

 Riktlinjen är att hämtningsfordonens behov av att backa vid 
hämtning av avfall ska minimeras, och undvikas. 

 
Gatustrukturen undviker backningar och minimerar körsträckan för 
renhållning och brevbärare. Upphämtning av avfall klaras inom 10 meter 
från uppställningsplats för avfall.  
 

Administrativa frågor 

 Markens beläggning och genomsläpplighet påverkar områdets 
karaktär och genomsläppligheten för dagvatten. Bestämmelse finns 
på plankartan om ytor som ej får asfalteras. Marklov krävs inom n 
för åtgärder som förändrar markens genomsläpplighet. Läs mer inom 
dagvatten på sid 28. 

 För en träddunge med områdets karaktäristiska lövträd finns 
bestämmelsen n, träden får inte fällas. Bestämmelsen kompletteras 
med en administrativ bestämmelse att marklov krävs för fällning av 
träd med bestämmelsen n.  

 Strandskyddet upphävs inom planområdet. En planbestämmelse (a1) 
har införts i plankartan. Läs mer under avsnittet Strandskydd på 
sidan 12.  

 

GENOMFÖRANDE 

Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för att detaljplanen ska kunna bli 
verklighet. Genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan 
visar endast ett förslag på hur detaljplanen kan genomföras.  

Tidsplan 

Samråd i november 
Granskning i januari 
Antagande mars/april 2023 
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Genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vunnit laga kraft. Ändring 
av detaljplanen får ske under genomförandetiden för att införa 
fastighetsindelningsbestämmelser. 

Huvudmannaskap 

Kommunen är huvudman för allmän plats. 
 

Avtal 

Ett markanvisningsavtal ska upprättas mellan Östersunds kommun och 
exploatören. Syftet med detta avtal är att reglera planens genomförande 
samt hur kostnaderna för genomförandet ska fördelas mellan parterna.  
 
Östersunds kommun äger marken inom planområdet. Kommunen har för 
avsikt att sälja marken. 
 
4134 kvm inom detaljplanen blir kvartersmark. Markanvisningsavtalet 
reglerar ansvarsfördelning mellan mex och exploatör. 
 
Kostnad för det svackdike/väg och trottoar som ska anläggas. 200 m trottoar 
1,85 m bredd inklusive kantsten och dike kostar 499 000 kr.  
 

Ansvarsfördelning och ekonomiska frågor 

 
Östersunds kommun, Mark och exploatering, bekostar detaljplanens 
framtagande inklusive erforderliga utredningar. Bygglovavgift kommer att 
debiteras enligt gällande taxa.  
 
Kommunala kostnader såsom trottoar, dike för 100-årsregn samt 
övergångsställe bekostas) samt genomförs av TF.  200 m trottoar 1,85 m 
bredd inklusive kantsten och dike kostar ca 500 000 kr.  
 
 Kompensationsåtgärder på intilliggande parkmark då parkmark har tagits i 
anspråk bekostas av exploatören, Östersunds kommun. Återplanterande av 
lokala träd såsom sälg, asp, rönn, hägg förordas för en hög biodiversitet och 
lokal förankring.   
 
Kommunen ansvarar för och bekostar fastighetsbildning av 
exploateringsfastigheten (att kvartersmarken avstyckas.) Övriga eventuella 
förrättningskostnader ska bekostas av exploatören.   
Östersunds kommun, Mark och exploatering, bekostar detaljplanens 
framtagande inklusive erforderliga utredningar. Bygglovavgift kommer att 
debiteras enligt gällande taxa.  
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Tekniska anläggningar och ledningar 

 
Teknisk förvaltning är huvudman för allmänna vatten-, spillvatten- och 
avloppsledningar, dagvattenledningar samt anordnar vid behov brandposter 
i samråd med Jämtlands Räddningstjänstförbund. 
 
Avfall VA ansvarar och bekostar utbyggnad av allmänt dricks- avlopps- och 
dagvattennät. Fastigheterna ska anslutas till verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Varje anslutning debiteras 
fastighetsägaren en anläggningsavgift (engångskostnad) samt en 
brukningsavgift (rörlig årskostnad). 
 
Jämtkraft AB ansvarar för allmänna el- och fjärrvärmeledningar. 
 
IP Only ansvarar för allmänna fiberoptiska ledningar. 
 
Investeringskostnaden för nya brandposter bekostas av exploatören. 
Kostnaderna regleras i avtal mellan exploatören och Teknisk förvaltning. 
Drift och underhållskostnaden belastar Teknisk förvaltning. 
 
Exploatören bekostar flytt av ledningar inom kvartersmark/planområdet. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Nedan redovisas detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser som i 
dagsläget kan bedömas för respektive fastighet.  
 

Fastighetsbildning 

 

 
De rosatonade är kommunala fastigheter innan detaljplan,  
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Bilden visar rödrosayta som blir kvartersmark och grå yta som blir gatumark.  

 

Ett förslag till detaljplanens genomförande är att genom fastighetsreglering 
överföra all kvartersmark inom planområdet till exempelvis Brunflo-Viken 
2:25 som ombildas till en bostadsfastighet. Mark som planläggs för allmän 
plats bör förslagsvis genom fastighetsreglering överföras till kommunens 
gatu- och parkmarksfastigheter Brunflo-Viken 2:21 och 2:27. 

Samtliga fastighetsbildningsåtgärder prövas av lantmäterimyndigheten i en 
lantmäteriförrättning. 

Mark som planläggs som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap 
har kommunen rätt att lösa in n enligt 6 kap. 13§ PBL men även skyldighet 
att lösa in om fastighetsägare begär det enligt 14 kap. 14§ PBL. Inlösen av 
mark bekostas av kommunen. 

Konsekvenser för respektive fastighet 
Av redovisningen ska framgå vilka fastighetsrättsliga åtgärder som behövs 
för att planen ska kunna genomföras samt vilka konsekvenser dess åtgärder 
får för fastighetsägarna och andra berörda (PBL 4:33). 

Brunflo-viken 2:25 ändras till stor del från allmän plats park till 
kvartersmark bostad. Den del som planläggs som allmän plats gata bör 
överföras till kommunens gatu- och parkmarksfastighet Brunflo-Viken 2:21. 
Mark som planläggs som kvartersmark bör överföras till Brunflo-Viken 
2:25. 
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Brunflo-Viken S:2 är en marksamfällighet som delägs av Brunflo-Viken 
2:21, 2:21 och 2:22. 

Den planläggs för allmän plats gata och bör överföras till kommunens gatu- 
och parkmarksfastighet Brunflo-Viken 2:21.  

Brunflo-Viken 2:27 blir fortsatt planlagd som allmän plats- park. De delar 
av Brunflo-viken 2:26 och 2:73 som planläggs för allmän plats park bör 
överföras till Brunflo-viken 2:27. 200 kvm 

Motivering: Trädraden skyddas enklast genom att fortsatt ligga på 
parkmark.  
 
Större delen av Brunflo-Viken 2:73 ändras från allmän plats park till 
kvartersmark bostad. Kvartersmarken bör överförs till Brunflo-Viken 2:25. 
Allmän plats bör överföras till kommunens gatu- och parkmarksfastigheter 
Brunflo-Viken 2:21 och 2:27.Vägområdet utmed Mariebyvägen kommer att 
breddas med trottoar och dike.  
 
Större delen av Brunflo-Viken 2:72 ändras från allmän platsmark park till 
kvartersmark bostad. Kvartersmarken bör överförs till Brunflo-Viken 2:25 
och allmän plats bör överföras till kommunens gatu- och parkmarksfastighet 
Brunflo-Viken 2:21. Vägområdet utmed Mariebyvägen kommer att breddas 
med trottoar och dike. 

Brunflo-Viken 2:26 ändras från allmän plats park till kvartersmark bostad 
med undantag för en remsa på ca 3 m i nordost. Kvartersmarken bör 
överföras till Brunflo-Viken 2:25 och allmän plats park bör överföras till 
kommunens parkfastighet Brunflo-viken 2:27. 

Brunflo-Viken 2:21 blir planlagd som allmän plats gata. 

Gemensamhetsanläggningar och ledningsrätter 

U-område för ledningar är markerat i planens västra del. Marken är även 
markerad med prickmark.  
 

 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 

Anna Synderå, Planhandläggare 
 
 
 
Östersund den 12 oktober 2022 
 
 
 
Maria Boberg  Anna Synderå 
Stadsarkitekt   Planarkitekt 
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Bengt Gryckdal 
Mark- och Exploatering 
 

 Om planen föranleder kommunala kostnader, ex gata, park, 
ersättningsanspråk etc, skall beskrivningen undertecknas av Mex. 
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En undersökning är det underlag som analyserar och avgör om planförslaget kan antas 
påverka miljön på sådant sätt att en miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning 
behöver upprättas. Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34§ och Miljöbalken 6 kap 5§ ska alla 
detaljplaner föregås av en undersökning om dess genomförande kan antas medföra en 
betydande miljöpåverkan.  
 

Det är Östersunds kommuns bedömning att ett genomförande av planen inte kommer att 
innebära en betydande miljöpåverkan. Ingen strategisk miljöbedömning med tillhörande 
miljökonsekvensbeskrivning kommer därför att upprättas. Ifall länsstyrelsen anser att en 
miljökonsekvensbeskrivning behöver upprättas vill kommunen samråda om omfattning och 
detaljeringsgrad. Se vidare under Motiverat ställningstagande. 
 

1. Planens syfte 
 

 Planens syfte är att möjliggöra bostäder i form av flerbostadshus. I planen vill man ta 
fasta på dess närhet till Brunflo centrum, stationsnära läge samt kollektivtrafik och väl 
integrerade läge till gång- och cykelvägar samt närhet till skolor och centrum. Planom-
rådet är dessutom beläget i en sluttning med möjlighet till utsikt över Storsjön och när-
het till rekreation i grönstråk och strandområde.  
 

 Syftet är att skapa en boendemiljö i form av ett mindre bostadskvarter som utnyttjar 
det fördelaktiga läget för att skapa bostäder för ett stort antal människor på liten yta. 
En fysisk struktur eftersträvas som ger underlag för en trygg miljö samt en känsla av 
samhörighet och en halvprivat sfär. 

 
 Miljöambitionerna är höga och parkeringstalen bedöms kunna hållas låga. 

 Grönstråket utmed Mariebyvägen såväl som utmed bäcken ska bevaras för de gröna 
värdena samt för upplevelsen av parkmiljö. Utsiktsläget ska tas tillvaratas som 
boendekvalitet.  

 
2. Planförfarande som tillämpas 

Standardförfarande 
 

1. Planområdets lokalisering och omfattning  
Planområdet ligger i Brunflo tätort invid Mariebyvägen, i sluttningen ner mot 
Storsjön. Fastigheten tillhör Östersunds kommun. Området består av gräsyta med 
några enstaka träd, med Mariebyvägen i söder, låga flerbostadshus i norr, en äldre 
gård, parkmark och en bäck i väster och en lokalgata i öster. Bostäder planeras i upp 
till fyra våningar på fastigheten. Angöring kommer att ske från Sjövägen. Utöver 
byggnation av bostäder ska lekplats anläggas. Gångstråk eller GC-väg behöver passera 
området i riktning mot busshållplats i nordväst. Mest troligt kommer detta att ske 



längs med Mariebyvägen, varpå ett visst avstånd kommer att hållas mellan byggnation 
och Mariebyvägen.  
 
 

 
Översiktskarta. Svart markering visar preliminär avgränsning av planområdet.  
 

2. Nuvarande markanvändning 
Området är i dagsläget obebyggt och består av parkmark. Området omgärdas av övrig 
park, Mariebyvägen samt låghus med hyresrätter i två plan i riktning mot Storsjön. 
Planområdet sluttar mot sydväst.  
 

3. Planförhållanden  
Gällande Översiktsplan 
Gällande översiktsplan är Östersund 2040. Ett ställningstagande för kommunens 
tätorter är att kommunen bör ha planberedskap för utökad bostadsbebyggelse i centrala 
och kollektivtrafiknära lägen för att stödja den service som finns. Ett tydligt mål i 
översiktsplanen är också att bygga vidare på befintlig infrastruktur, vilket innebär att 
bygga inåt. Det bidrar till både god resurshushållning och ger korta avstånd och bättre 
underlag för kollektivtrafik och service.   

I översiktsplanens strategier om livskraftiga tätorter konstateras att Brunflo har särskilt 
goda förutsättningar när det gäller framtida utbyggnad av tätorter tack vare mycket 
god kollektivtrafik, både med buss och med regionaltåg.  

Planläggning ska ge förutsättningar för utbyggnad av orterna så att olika former av 
bostäder finns. Hållbart byggande innebär även en god och tillgänglig boendemiljö. 
De nya byggnader som uppförs ska kännetecknas av en hög ambition och god 
arkitektur. Bebyggelsen placeras så att bra sol- och vindförhållanden uppnås och 
dagvattnet fördröjs med metoder som förskönar utemiljön. Hänsyn tas till grön-
/vitstrukturen som finns i tätorterna så att natur och platser för lek, sport och rekreation 
finns i närområdet. Planförslaget bedöms vara förenligt med översiktsplanen.  

 
Gällande detaljplan 
I gällande plan upprättad den 2 april 1985,23-BRU-1899,B 68 Backenområdet, Viken 
1:10 m fl. är större delar av planen markerad som parkmark eller plantering. 

 

Utifrån den sammanställning som gjorts i checklistan bedömer Östersunds kommun att 
planförslaget inte förväntas medföra betydande miljöpåverkan.  



 
 

Miljöfrågor som ändå är aktuella kommer att hanteras vidare under det fortsatta planarbetet. I 
planarbetet ska frågor om buller vidare hanteras. En geoteknisk utredning samt en 
dagvattenutredning planeras utföras under planarbetet.  
 
 

Undersökningen har tagits fram av:  
Anna Synderå, planarkitekt 



 

 

Bedöms planen påverka: Kommentar 

Riksintresse naturvård 
3 kap. 6 § MB.  
 

Nej  
 

Natura 2000 
7 kap. 4 § MB (SFS 
1998:1252) 
 
 

Nej  
 

Naturreservat 
7 kap. 4 § MB (SFS 
1998:1252) 

Nej  
 

Naturminne 
7 kap. 10 § MB (SFS 
1998:1252) 

Nej  
 

Biotopskyddsområde 
7 kap. 11 § MB 

Eventuel
lt 

Gräset på parkmarken slås en gång om året.  

Generellt biotopskydd 
7 kap. 11 § MB 
(förteckning i SFS 
1998:1252 bilaga 1) 

Nej  

Strandskyddsområde 
7 kap. 13-18 §§ MB 

Ja Del av området ligger inom 100 meter från ett 
vattendrag som finns längs områdets norra 
gräns. Det betyder att planområdet omfattas 
av strandskydd. Strandskyddet behöver 
upphävas.  
Den del av planområdet som planeras för 
bebyggelse på kvartersmark har sin avrinning 
åt motsatt håll från bäcken sett. Bäcken 
kommer fortsättningsvis att ha 60 m eller mer 
med parkmark. 
 

Naturvårdsarter 
 

Välj ett 
objekt. 

 
 

Annan värdefull natur  
 

Nej  
 

 
 
 



Bedöms planen påverka: Kommentar 

3 kap. 4 § jordbruk och 
skogsbruk av nationell 
betydelse,  
 

Nej  
 

Riksintresse rennäringen3 
kap 5§,  

Nej  

Riksintresse yrkesfiske, 3 
kap 5§,  

Nej  
 

Riksintresse 3 kap 7§, 
värdefulla ämnen eller 
mineraler,  

Nej  

Riksintresse 3 kap 8 § 
industriell produktion 
energidistribution, 
energiproduktion 
(vindkraft, vattenkraft), 
kommunikationer (väg, 
järnväg, flyget) 
avfallshantering. 

Nej  

Riksintresse totalförsvaret 
3  
kap § 9 

Nej  

 
 
 

 
Bedöms planen påverka: 

 
Kommentar 

Riksintresse friluftsliv 
3 kap. 6 § MB 
Riksintresse turism och 
rörligt friluftsliv 
4 kap 2 § MB 

Nej Området ligger inom riksintresse för 
friluftsliv. Riksintresset består av den 
natursköna och variationsrika Storsjöbygden 
med nära kontakt mellan kalfjäll och rik 
odlingsbygd samt vida utblickar.  
 
 Aktuellt område bedöms inte inneha 
betydande rekreationsvärden med de 
kvaliteter som är karakteristiska för 
Storsjöbyggden. Avvägning sker gällande 
utsikt och centrala läget i direkt anslutning till 
Brunflo tätort och den service det kan 
erbjuda. 
 
 
  

Rekreationsområde, led, 
skolskog etc. 

 En stig löper genom området. Området 
används för promenad/passage och rastning 



av hundar. Marken är för sluttande för att 
användas till bollsport. 

Övriga friluftsintressen Nej  

 
 

 
Bedöms planen påverka: 

 
Kommentar 

Riksintresse kulturmiljö  
3 kap 6§ MB 

Nej Området ligger inom riksintresse för 
kulturmiljövård (Z25 Storsjöbygden).  
Området ligger på parkmark i direkt 
anslutning till Brunflo tätort. Planförslaget 
bedöms inte påverka riksintresset.  

Värdefull kulturmiljö.  
2 kap. 6§ PBL 

Nej  
 

Skydd i gällande 
detaljplan och Värdefulla 
byggnader/ 
skyddsföreskrifter 
8 kap. 13§, 8 kap. 17§ 
PBL 

Nej  
 

Byggnadsminne/Kyrkomil
jö 
3 kap KML (SFS 
2013:558) 
4 kap KML 

Nej  

Fornlämning/Skog o Hist 
2 kap KML 

Nej  
 

Särskilt värdefull enl 2 
kap. 6§ PBL (Sista 
stycket). Krav på skydd av 
kulturvärden som uppnår 
PBL 8 kap. 13§) 

Nej  
 

Interiörer Nej  

 
 

 
Bedöms planen påverka: 

 
Kommentar 

Landskaps-/stadsbild Ja Planen innebär att parkmark tas i anspråk för 
bostadsbebyggelse vilket innebär en påverkan 
på landskapsbilden. Bebyggelsens utformning 
kommer att studeras vidare under planarbetet.  
Det bedöms finnas goda förutsättningar att 
anpassa den tillkommande bebyggelsen till 
landskapsbilden. 



 
Bedöms planen påverka: 

 
Kommentar 
 
Bostadsmark kommer att placeras minst 60 m 
från bäcken. Vattenavrinning mot bäck 
påverkas ej pga motsatt sluttning. Parkmark 
tas med inom detaljplan för att möjliggöra 
kompensationsåtgärder inom planen.  
 
Byggnadshöjderna kommer till viss del att bli 
något högre än inom befintligt bostadsbestånd 
i Brunflo. Läget har möjlighet till bostäder 
med utsikt över Storsjön, men ytan är 
begränsad och ett helt bostadskvarter ryms 
inte inom fastigheten.  
 
Mariebyvägen far fram i ett parklandskap 
med grönska på bägge sidor. Avsikten är att 
upplevelsen av detta parklandskap ska finnas 
kvar efter planens genomförande.  
 
Bostäderna kommer att kunna uppföras i lågt 
sluttande terräng mot sydväst, och kan genom 
placering, materialval och fasadfärg anpassas 
till landskapsbilden.  
 
 
Brunflosiluetten kommer att få ett tillägg i 

form av minst en lite högre 
bostadsbyggnad.  

 
 

In- och utblickar Välj ett 
objekt. 

Byggnationen kommer ha en viss påverkan på 
utblickar men anpassas så att väglandskapet 
utmed Mariebyvägen fortsatt uppfattas som 
parkmiljö. Tillgång till utblickar från 
tillkommande bebyggelse kommer att 
studeras i planarbetet.  
 
Placeringen av byggnaderna kommer inte att 
skymma utblick från andra byggnader. Nedre 
botten på de tillkommande bostadsbyggnader 
får inte tillgång till sjöutsikt. 
 

 
Historiska samband Nej  

Byggnationen tillför något nytt till området. 
Marken har tidigare inte varit bebyggd. 
Angöringen kommer att bli från Sjövägen 
som är den gamla Mariebyvägen.  



 
Bedöms planen påverka: 

 
Kommentar 
 
 

 
 

Finns det risk för: Kommentar 

Buller 
SFS (2015:216) om 
trafikbuller vid 
bostadsbyggnader, SFS 
(2004:675) om 
omgivningsbuller 

Eventuel
lt 

Borde inte vara något problem men kan 
behövas utredas. Bedömning kommer att ske 
från bullernivån från värmeverket intill samt 
från trafiken.  
 
 

Vibrationer Nej  
 

Risk (farligt gods, 
miljöfarlig verksamhet) 
2 kap 5 § samt 4 kap 12 § 
PBL och 2 kap 6 § MB 
samt Lag 2003:778 om 
skydd mot olyckor, 
Seveso-lagen (1999:381) 

Eventuel
lt 

Avstämning med räddningstjänst angående 
intilliggande värmepump. 
 

Ljus 
2 kap. 9§ PBL 

Nej  

Strålning  
(radon, kraftledning) 

Eventuel
lt 

Planområdet ligger inom högriskområde för 
radon. Geoteknisk utredning kommer att 
genomföras.  
 
 

Djurhållning/allergi 
PBL, MB 

Nej  

Lukt 
2 kap. 9§ PBL 

Nej  
 

 
 

 
Finns det risk för: 

 
Kommentar 

Ras, skred, erosion 
2 kap. 5§ PBL 

Nej Det bedöms inte finnas en ökad risk för ras, 
skred eller erosion inom planområdet. En 
geoteknisk undersökning ska tas fram som 
underlag till detaljplanen. 
 
 



 
Finns det risk för: 

 
Kommentar 

Förorenade områden 
26 kap. 9§ MB, 10 kap. 
MB 

Eventuel
lt 

Panncentralen intill området är en C-
anläggning, dvs en anmälningspliktig 
verksamhet. 

 

 

 
Finns det risk för: 

 
Kommentar 

Föroreningar luft 
EU direktiv 2008/50/EG, 
2004/107/EG, 5 kap MB 

Nej  Planförslaget som innebär fler boende i 
området kommer att innebära en viss 
trafikökning. Trafikökningen bedöms dock 
inte vara så pass omfattande att det innebär en 
betydande påverkan på luftkvaliteten och 
miljökvalitetsnormerna för luft riskerar inte 
att överskridas. Området har god tillgång till 
cykelvägar och nära tillgång till service samt 
kollektivtrafik.  
 

Miljökvalitetsnormer/miljö
-mål  
Miljökvalitetsnormer för 
utomhusluft (SFS 
2010:477), 2 kap. 10 § 
PBL, 5 kap MB 

Nej  

 
 

 
Finns det risk för: 

 
Kommentar 

Verksamhetsområde Nej Området kommer att anslutas till det 
kommunala vatten- och spillvattennätet.  

Dricksvattenförsörjning 
3 kap. 8§ MB 

Nej  

Skyddsområde vattentäkt 
7 kap 21 § MB, 
föreskrifter för 
vattenskyddsområden. 

Nej  

Grundvatten Nej  
 



 
Finns det risk för: 

 
Kommentar 

Ytvatten Välj ett 
objekt. 

Planområdet bedöms kunna utformas på ett så 
att erforderlig rening av dagvatten uppnås. 
Anläggningen genererar inga andra utsläpp 
till Storsjön.  
 

Dagvatten Eventuel
lt 

En dagvattenutredning ska tas fram som 
underlag för detaljplanen. I detaljplanen ska 
tillräckliga ytor säkerställas för 
omhändertagande av dagvatten. Både geo och 
dagvattenutredning kommer att tas fram 
 

Översvämning 
2 kap. 5§ PBL, NFS 
2009:1 

Nej Inte relevant för planförslaget 

Föroreningar 
vatten/dagvatten 

Nej Inom eller i direkt anslutning till området 
finns ingen känd ökad risk för föroreningar i 
vatten/dagvatten. Planförslaget ska utformas 
för att möjliggöra erforderlig rening av 
dagvatten.  

 
Miljökvalitetsnormer 
Miljökvalitetsnormer SFS 
2004:660, 2 kap 10§ PBL 
 

Nej Se beskrivning under ovanstående rubrik 
Ytvatten. Ett genomförande av detaljplanen 
bedöms således inte påverka möjligheten att 
uppnå MKN för Storsjön. 
 

 

 
Miljömål  Kommentar  
Frisk luft Påverkas inte av detaljplanen.  

 
Grundvatten av god 
kvalitet 

Påverkas inte av detaljplanen.  
 

Levande sjöar och 
vattendrag 

Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte påverka 
möjligheten att uppnå Storsjöns ekologiska eller kemiska 
status. Strandzonen närmast bäcken avses att bevaras som 
allmän plats, parkmark.  
 

Myllrande våtmarker Påverkas inte av detaljplanen.  
 
 

Hav i balans samt levande 
kust och skärgård 

Påverkas inte av detaljplanen.  
 

Ingen övergödning Påverkas inte av detaljplanen.  

Bara naturlig försurning Påverkas inte av detaljplanen.  
 



 
Miljömål  Kommentar  
Levande skogar Påverkas inte av detaljplanen. 

Ett rikt odlingslandskap Påverkas inte av detaljplanen.  
  

God bebyggd miljö Påverkas av planförslaget. Anläggningen innebär att delar 
av ett stadsnära parkområde tas i anspråk. Under 
planarbetet ska anläggningens placering och utformning 
utredas vidare för att anpassas till park- och 
rekreationsvärden i så stor utsträckning som möjligt med 
hänsyn till anläggningens behov och förutsättningar. 

Giftfri miljö Påverkas inte av detaljplanen.  
 

Säker strålmiljö Påverkas inte av detaljplanen.  
 

Skyddande ozonskikt Påverkas inte av detaljplanen.  
 

Begränsad klimatpåverkan God tillgänglighet till cykelvägar, kollektivtrafik och 
service vilket leder till begränsad klimatpåverkan.  

Ett rikt växt och djurliv   Planförslaget innebär en viss negativ påverkan eftersom 
parkmark tas i anspråk för exploatering. Dock finns det 
inte några höga naturvärden i området som påverkas av 
exploateringen.  

 

Inom planområdet finns naturmiljöer som på olika sätt bidrar med 
ekosystemtjänster. Nedan följer en kort sammanfattning av de viktigaste, 
samt en beskrivning av hur planförslaget kan komma att påverka dessa. 
 
Stödjande 
ekosystemtjänster  

Ett genomförande av planförslaget innebär att 
förutsättningarna för ekosystemtjänsten biologisk 
mångfald försämras något eftersom parkmark tas i 
anspråk för bebyggelse. Planförslaget bedöms inte 
medföra någon betydande negativ påverkan, eftersom 
parkmarken i huvudsak består av en öppen gräsyta. 
Detaljplanegränsen omfattar även parkmark som kommer 
att stå kvar på parkmark. Eventuellt kan man både där och 
inom kvartersmark jobba med kompensationsåtgärder och  
således höja den biologiska mångfalden.  

Reglerande  
ekosystemtjänster 

Området som består av parkmark bidrar till 
vattenrening/infiltration av dagvatten innan vattnet når 
Storsjön. Men dess begränsade omfattning gör dock att 
planförslagen inte bedöms innebära någon betydande 
negativ påverkan. Dagvattnet ska infiltreras inom 
kvartersmark. Hårdgjord yta kan regleras och öppna 
dagvattenlösningar förordas.  
 

 



Försörjande/produceran
de 
ekosystemtjänster  
 
 

Planområdet ligger invid Storsjön inom riksintresse för 
dricksvattenförsörjningen och är därmed en del av 
dricksvattenproduktionen. Hantering av dagvatten inom 
området ska utredas vidare för att inte innebära en för stor 
risk och negativ påverkan på ytvattentäkten.  
I dagsläget har detaljplaneområdet inte en försörjande 
/producerande funktion, dock innebär ett genomförande 
av en bostadsplan att framtida möjliga försörjande tjänster 
omöjliggörs inom kvartersmark. Detta innebär en viss 
negativ påverkan på framtida möjliga försörjande 
ekosystemtjänster.  
 

Kulturella  
ekosystemtjänster 

De kulturella ekosystemtjänsterna förbättrar hälsa och 
välbefinnande. Området är en del av sammanhängande 
parkmark som i huvudsak löper utmed bäcken men även 
utmed Mariebyvägen som går genom ett parklandskap. 
Parkmarken bevaras utmed bäcken.  
 
Avsikten är att spara upplevelsen av parklandskapet 
genom att bevara en träddunge samt hålla ett visst avstånd 
från Mariebyvägen. Tankar finns även på att placera 
byggnadskropparna så att genomblickarna mellan 
Mariebyvägen och Storsjön finns kvar. Avvägningar 
kommer att göras i detaljplan. Planförslaget innebär att 
tjänsterna finns kvar i närområdet men påverkas negativt. 
Det gäller både genom att en del av området inte längre 
kommer att vara tillgängligt för rekreation för 
allmänheten och att intilliggande ytor kommer att 
påverkas negativt genom visuell påverkan från 
exploateringen.  
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Datum 
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 P 2019–22 

 

Förslag till beslut - Detaljplan för Brunflo-
Änge 1:144 och 1:97 - granskning 

Sammanfattning av ärendet 

Östersunds kommun, Mark och exploatering, har ansökt om att en detaljplan 

upprättas som medger nya småhustomter i centrala Brunflo, i Gustavägen 

och Liljevägens korsning. Sydväst om detta område blir det möjligt att bygga 

nya lokaler för vård och kontor men även flerbostadshus. Den befintliga 

vårdbyggnaden kan då få permanent bygglov.  

Planområdet ligger i södra delen av Brunflo. Tågstationen ligger knappt 200 

meter rakt söderut. I närområdet finns en bensinstation och Gusta 

industrifastighet. Gustavägen angränsar direkt till planområdet och 

Liljevägen går genom planområdet. I den södra delen av planområdet ligger 

en vårdbyggnad samt gruppbyggda småhus. Kommunen äger merparten av 

marken i planområdet.  

Samråd har genomförts kring detaljplanen i enlighet med beslut den 27 

januari 2022 § 15 under tiden 3 februari till och med 1 mars 2022.  

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande.  

Bedömning 

Förslaget är förenligt med inriktningen i översiktsplanen Östersund 2040. 

Förslaget kan också bidra till att uppfylla kommunens tillväxtplan och 

riktlinjerna för bostadsförsörjning. 

Under samrådet kom 10 skriftliga yttranden in. Fyra av dess var från 

privatpersoner, vilka bedöms som sakägare. Samtliga yttranden som kom in 

under samrådstiden finns sammanställda i samrådsredogörelsen. 

De yttrandena som kom in från närboende under samrådet rörde främst 

trafiksituationen på Liljevägen, till och från vårdbyggnaden. En tillfart till 

vårdbyggnaden via Liljevägen bedöms som mest trafiksäkert, ge minst 

påverkan för närboende samt minst påverkan på nuvarande terräng. För att 

förbättra trafiksäkerheten på Liljevägen är det möjlighet att ordna ett vilplan 

och gör anslutningen mer vinkelrät.  

Sakägarna hade invändningar på den föreslagna bostadsbyggnationen i 

parken. Förslaget är i linje med kommunens övergripande 

utbyggnadsstrategi. Brunflo har fina söderlägen med utsikt och mycket god 

kollektivtrafik. En förtätning i centrala Brunflo ger förutsättningar för att 

upprätthålla och utveckla handel och service. I planområdets närområde 



 

Datum 

2022-10-12 
 Sida 

2(3) 

 

 

finns park- och naturmark för närboende att använda. Stråk av park- och 

naturmark underlättar för människor att nå dessa områden.  

Det är lämpligt att ändra användningen för fastigheten Brunflo-Änge 1:98 till 

bostäder, trots höga bullernivåer. Det är samhällsbyggnads åsikt att det inte 

är aktuellt med nybyggnadskrav på befintlig bostadsbebyggelse, med 

gällande bullersituation. 

Det är även lämpligt att gällande användning av bostadsfastigheten på 

Brunflo-Änge 1:98 får fortgå, trots närhet till riskkällor för farligt gods. 

Bostaden har funnit under ungefär en 100-årsperiod och pågående 

användning är därför lämplig. 

Med anledning av de synpunkter som kommit in under samrådet har 

samhällsbyggnad valt att göra följande ändringar i planförslaget: 

 Krigsbranddammen ska vara kvar. Krigsbranddammen med ett 

kringområde ska utgöra ett eget område för teknisk anläggning. 

 Byggrätten för nya byggnader söder om Liljevägen formuleras om så 

att det blir möjligt att uppföra byggnader i fyra våningar om de inte 

har en större byggnadsarea än 300 kvadratmeter. Den totala 

bruttoarean på området blir oförändrad från samrådsförslaget.  

 Stenmuren som gränsar till Centrumvägen/E14 får 

skyddsbestämmelser och rivningsförbud. Muren är en del av 

byggnadsminnet för Brunflo stationssamhälle.  

 En byggrätt för komplementbyggnad på fastigheten Brunflo-Änge 

1:98 läggs till.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Det bearbetade planförslaget godkänns som underlag för granskning. 

2. Planförslaget ska hållas tillgängligt för granskning. 

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-12 

Samhällsbyggnads förslag till detaljplan 

Samhällsbyggnads samrådsredogörelse 
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Stadsarkitekt 
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Planarkitekt 
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PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Bestämmelser utan beteckning gäller inom hela
planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
Användningsgräns
Egenskapsgräns
Administrativ gräns
Administrativ och egenskapsgräns

ANVÄNDNING AV MARK OCH VATTEN
Allmänna platser med kommunalt huvudmannaskap,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Gata.GATA

Väg.VÄG

Park.PARK

Naturområde.NATUR

Kvartersmark ,  4 kap. 5 § 1 st 3 p.

Bostäder.B

Vård.D

Tekniska anläggningar.E

Branddamm.E1

Drivmedelsförsäljning.G

Industri.J

Kontor.K

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

fördröjning1 Fördröjningsmagasin för dagvatten med en volym av minst 180
kubikmeter se rubrik Dagvatten, sida 44 i planbeskrivningen.

Skydd av kulturvärden,  4 kap. 8 §

q-skydd1 Murens särskilda värden ska bevaras . Muren ska underhållas så
att de särskilda värdena bevaras.

q-skydd2 Muren ska bibehållas till sin utformning . Nya öppningar får inte tas
upp.

Rivningsförbud ,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

r-förbud1 Muren får inte rivas

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 Största byggnadsarea är 1000 m² för huvudbyggnad.
e2 Största byggnadsarea är 800 m² för komplementbyggnad.
e3 Största byggnadsarea är 230 m² per fastighet. Gäller endast

friliggande småhus.
e4 Största byggnadsarea är 160 m² per huvudbyggnad. Gäller endast

friliggande småhus.
e5 Största byggnadsarea 460 m2 inom användningsområdet. Gäller

endast radhus/kedjehus/parhus
e6 Största byggnadsarea är 800 m2 för huvudbyggnad inom

användningsområdet.
e7 Största byggnadsarea är 400 m2 för komplementbyggnad inom

användningsområdet.
e8 Största totala bruttoarea för huvudbyggnader är 2400 kvm inom

användningsområdet.

Marken får inte förses med byggnad

Endast komplementbyggnad får placeras

+347.5
Högsta nockhöjd är 347.5 meter över angivet nollplan för
huvudbyggnad.

4.5 Högsta nockhöjd är 4.5 meter för komplementbyggnad.

10 Högsta nockhöjd är 10 meter för huvudbyggnad.

14
Högsta nockhöjd är 14 meter , utöver högsta nockhöjd får 600 kvm
byggnadsarea uppföras till en högsta nockhöjd av 18,0 m.

3.0 Högsta byggnadshöjd är 3.0 meter för komplementbyggnad.

Fastighetsstorlek ,  4 kap. 18 § 1 st  p.

d1 Minsta fastighetsstorlek är 900 kvadratmeter
d2 Största fastighetsstorlek är 1400 kvadratmeter

Placering,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från fastighetsgräns
mot allmän plats.

p2 Komplementbyggnad/bostadskomplement ska placeras minst 6
meter från fastighetsgräns mot gata men får placeras 4,5 meter mot
fastighetsgräns mot gata om garageport/infart till carport inte
anordnas mot gatan. Mot övriga fastighetsgränser ska
komplementbyggnader placeras minst 2 meter ifrån.

p3 Minst hälften av bostadsrummen ska placeras mot ljuddämpad sida.

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Endast friliggande småhus eller parhus, kedjehus och radhus.
f2 Endast flerbostadshus.
f3 Bestämmelsen om fastighetsstorlek d# gäller endast för friliggande

småhus.
f4 Vid största byggnadsarea för enskild huvudbyggnad med högsta

nockhöjd 18,0 meter är 300 kvm. Huvudbyggnaderna får
sammanbyggas med länkbyggnad.,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Lägenhetsfördelning och storlek på lägenheter ,  4 kap. 11 § 1 st 3 p.

v1 Enkelsidiga lägenheter mot E14 ska vara mindre än 35 m2

Markens anordnande och vegetation,  4 kap. 10 §

n1 Terränganpassning ska ske med stor hänsyn till markens lutning.
Marken ska ansluta väl till gata, park och omkringliggande tomter.
Mjuka övergångar ska eftersträvas.

Stängsel och utfart ,  4 kap. 9 §

Utfartsförbud

Skydd av kulturvärden,  4 kap. 16 § 1 st 3 p.

q1 Byggnadens exteriör får inte förvanskas. Förändringar som
tillkommit under senare tid såsom: balkong mot innergården,
skärmtaken, dörr till huvudentrén och brokvist, färgsättning av
dörrar och takmaterial kan ändras. Ändring av byggnaden ska
utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag
och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska,
miljömässiga och konstnärliga värden. Vid renovering är det möjligt
att återgå till en äldre dokumenterad färgsättning på t.ex. fönster,
dörrar, byggnadsdetaljer och panel.

q2 Underhållet ska anpassas till byggnadsverkets värde från historisk,
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. Byggnaden
ska underhållas så att de särskilda värdena bevaras.

Rivningsförbud ,  4 kap. 16 § 1 st 4 p.

r1 Byggnad får inte rivas

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Huvudmannaskap,  4 kap. 7 §

Huvudmannaskapet är kommunalt för allmän plats

Genomförandetid ,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vunnit laga kraft.

Villkor för startbesked ,  4 kap. 14 § 1 st 4 p.

a1 Startbesked får inte ges för byggnad förrän förekommande
organiska jordar grävts ur och ersatts med friktionsjord.

Markreservat,  4 kap. 6 §

u1 Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar

Strandskydd ,  4 kap. 17 §

a2 Strandskyddet är upphävt.

(A1), 1:1200 (A3)

Koordinatsystem i plan och höjd: Sweref 99 14 15 resp RH 2000
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Ny bostadsbyggnad

Ny komplementbyggnad

Befintlig komplementbyggnad

Befintlig bostadsbyggnad

Befintlig verksamhetsbyggnad

Ny verksamhetsbyggnad

Koordinatsystem i plan och höjd: Sweref 99 14 15 resp RH 2000

ILLUSTRATIONSKARTA

Exemplet visar friliggande småhus i norra delen av
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HANDLINGAR 
 
De handlingar som ni fått visar ett förslag till de förändringar som föreslås 
för området. Till förslaget hör: 
 
Planbeskrivning (detta dokument) 
Plankarta med planbestämmelser 
Illustrationskarta 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta 
Utredningar och analyser  

 Dagvattenutredning, Arctan 28 maj 2021 
 Geoteknisk utredning, Sweco 15 februari 2021 
 Naturvärdesinventering, Väg och miljö 10 december 2020 
 Bullerutredning, Norconsult 2 december 2020, kompletterad 22 juni 

2022 
 Riskanalys. Säkerhetspartner 22 januari 2021 

 
 
PLANPROCESSEN UTÖKAT FÖRFARANDE  
 
Samråd: myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna 
sina synpunkter på planförslaget. 
 
Granskning: planförslaget hålls tillgängligt för granskning Det är sista 
tillfället att påverka förslaget. 
 
Antagande: miljö- och samhällsnämnden eller kommunfullmäktige antar 
detaljplanen. 
 
Laga kraft: planen vinner laga kraft ungefär en månad efter antagandet om 
den inte överklagas.  
 
 
 
 

 
 

tidsåtgång ca 9–12 månader 

Program Samråd  Granskning  Antagande  Laga kraft  Överklagan  

här är vi nu 
▼ 
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PLANBESKRIVNING 
 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen av planförslaget. Det är en 
beskrivning av nuläget, förändringarna som föreslås samt konsekvenserna 
av dessa. Planbeskrivningen ska redovisa planens syften, förutsättningar och 
eventuella avsteg från kommunens översiktsplan eller planprogram.  
 

PLANDATA 
Planområdet ligger i den södra delen av Brunflo. Tågstationen ligger knappt 
200 meter direkt sydväst om området. I närområdet finns bensinstation Gulf 
och Gusta industrifastighet. Planområdet ligger intill Gustavägen och 
Liljevägen går genom planområdet. Flerbostadsområdet vid Karlviksvägen 
ligger i direkt anslutning till planområdet. Ett större område med 
enbostadshus finns nordöst om planområdet. 

Planområdet är ungefär 2,4 ha. Kommunen äger större delen av marken, 
fastigheterna Brunflo-Änge 1:144 och 1:97. Fastigheterna Brunflo-Änge 
1:98, 3:1 samt 3:2 är i privat ägo.   
 

 

planområdet 
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För att underlätta beskrivningen delas planområdet in i tre delområden. 
Delområde 1 omfattar parkmarken nordost om Liljevägen.  

Sydväst om Liljevägen ligger delområde 2 och 3. Delområde 2 omfattar 
ungefär halva området, där de gruppbyggda småhusen som använts som 
flyktingbostäder. Delområde 3 omfattar en vård- och kontorsbyggnad men 
även de två fastigheter som gränsar till Centrumvägen/E14.  

SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Planens övergripande syfte 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. 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 parhus alternativt två till fyra kedje- eller radhus. Höjden på det 
regleras så att den överensstämmer med omkringliggande enbostadshus.  
 
Delområde 2 får idag bebyggas med bostäder, förslaget innebär att området 
även får användas för vård och kontor. Det blir möjligt att bygga ett 
flerbostadshus alternativt en vård- och kontorsbyggnad 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 stabilitets- och 
sättningshöjdande åtgärder genomförs innan byggnation av bebyggelse.  
 
Delområde 3 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 



6 Granskningshandling 

ger då möjlighet för permanent bygglov för befintlig vård- och 
kontorsbyggnad.  
 
Befintligt naturstråk, inom delområde 2 och 3, sparas till stor del för att 
trygga natur-, rekreations- och kulturhistoriska värden. Planen syftar även 
till att skapa en förbindelse för fotgängaren och cyklister mellan bostäderna 
norr om Jakob Ängmans Väg, Liljevägen och Centrumvägen. Förbindelsen 
planläggs som naturmark och placeras i Liljevägens förlängning samt runt 
den sydöstra delen av delområde 3. I den östra del av delområde 3 har 
naturmark skapats för att kunna hantera dagvatten.  
 
På fastigheten Brunflo-Änge 1:98, i delområde 3, finns ett befintligt 
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.  
 
Planen handläggs med PBL 2010:900. Planarbetet är påbörjat genom 
planavtalet underskrivet den 16 september 2019.  

Särskilda frågor för bygglovet 
Hela planbeskrivningen gäller som underlag för bygglovsprövning men 
följande frågor poängteras särskilt, se vidare under respektive rubrik. 
 

 Dagvatten, relativt stora ytor behövs för hanteringen av dagvattnet 
inom planområdet, särskilt skyfallshanteringen kräver speciella 
åtgärder. Påverkan på dagvattnet i byggskedet ska undersökas.  

 Geoteknik, i planområdets södra del finns ett område med torv som 
innebär risker för ras och skred.  

 Kulturmiljö, bebyggelsen inom fastigheten Brunflo-Änge 1:98 har 
stora kulturhistoriska värden. Även en stenmur längs Centrumvägen, 
på fastigheten Brunflo-Änge 1:97, ska bevars.  

 Buller, skyddade uteplatser ska ordnas i de områdena som är utsatt 
för höga bullernivåer.   

 Höjder och storlek på huvudbyggnaderna i delområde 2.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer och program 
Nedan redovisas de översiktliga planer och program som berör 
planområdet/förslaget. Planförslaget är i linje med samtliga planer och 
program.  
 
Översiktsplan och fördjupande översiktsplaner 
Översiktsplan Östersund 2040 
Planen antogs av kommunfullmäktige 2014 och visar kommunens 
viljeinriktning för utveckling av kommunen. Kommunens övergripande 
utbyggnadsstrategi är att bygga på den infrastruktur som redan finns. Syftet 
med strategin är dels att utnyttja det vi redan investerat i, vilket är god 
resurshushållning, dels att bygga tätorterna inåt, vilket ger korta avstånd och 
bättre underlag för kollektivtrafik och service. Det finns möjligheter att 
utveckla kommunens tätorters centrala delar på ett bra sätt genom 
förtätning. 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. 

Utbyggnad ska prioriteras i lägen som ligger inom 300 meter från 
busshållplats och en kilometer från tågstation. Översiktsplanen pekar inte ut 
exakt var förtätningen kan ske, utan möjlighet till utbyggnad finns på de 
platser där strategierna och ställningstagandena följs.  

Översiktsplanen pekar på behovet av att erbjuda olika typer av boenden. 
Befintlig bebyggelse ska kompletteras med det som inte finns för att skapa 
en blandad stad i enlighet med strategierna ”Blanda staden” och ”Erbjud en 
mångfald av boendetyper”. Det behövs både nya bostäder som attraherar en 
yngre befolkning och bostäder för äldre i Brunflo. För att få igång 
flyttkedjor inom orten är det värdefullt om det byggs bostäder som är 
tillgängliga, till exempel genom att det finns hiss.  

Förslaget är i linje med översiktsplanen.  

 
Kulturmiljöprogrammet 
Enligt programmet kategoriseras huvudbyggnaden på fastigheten Brunflo-
Änge 1:98 som särskilt värdefull byggnad, klass A. Det är den högsta 
skyddsnivån, vilket innebär att förvanskningsförbud enligt plan- och 
bygglagen gäller. Planförslaget överensstämmer med 
kulturmiljöprogrammets intentioner/rekommendationer. Planbestämmelser 
reglerar hur kulturhistoriska värden ska bevaras. 
 
I planområdets närhet finns byggnader med klass A, bland annat Gusta 
stenindustri. Ett område vid Von Essens Väg utgör en värdefull 
kulturhistorisk miljö med fornlämningar. Området kring järnvägsstationen 
ingår i byggnadsminnet för Brunflo stationssamhälle. Samhällsbyggnad 
bedömer att dessa inte påverkas negativt av planförslaget.   
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Övriga planer 
Plan för naturmiljö och friluftsliv 
Plan Naturmiljö och friluftsliv är en bilaga till översiktsplanen Östersund 
2040. Naturmiljöerna har stor betydelse för att kommunen ska vara attraktiv 
för boende, besökare och människor som funderar på att flytta hit. De 
stadsnära naturområdena och parkerna ger också möjligheter till idrott, 
motion, rekreation och lek. Det är viktigt för både barns, vuxnas och äldres 
utveckling och välbefinnande.  
 
Planförslaget innebär att parkmark försvinner. Till följd av att parken 
minskas pågår diskussioner kring kompensationsåtgärder. Plan för 
naturmiljö och friluftsliv ska då vara ett underlag i den diskussionen. 
Befintlig naturmark sparas. Den har en viktig funktion för friluftsliv, men 
även som spridningskorridor och kulturmiljön. Planförslaget innebär också 
att delar av mark för bostäder, hotell och turistinformation övergår till 
naturmark.  
 
Plan för naturvård och park 
Plan för naturvård och park är ett av kommunfullmäktiges övergripande 
styrdokument, beslutad 14 mars 2013. Syftet med planen är att tydliggöra 
kommunens prioriteringar och ambitioner inom området. Naturen, och 
framför allt de bostadsnära grönområdena, har en stor betydelse för 
folkhälsan i samhället. De gröna miljöernas värden för folkhälsan, och de 
positiva effekterna av vistelse i dessa, resulterar i lägre samhällskostnader 
för vård och rehabilitering.  
 
En dagvattenutredning har tagits fram som underlag för detaljplanen. I 
enlighet med dagvattenutredningen har detaljplanen utformats så att 
tillräckliga ytor avsätts för lokalt omhändertagande av dagvatten.  
 
Som underlag för detaljplanen har även en naturvärdesinventering 
genomförts under sensommaren/hösten 2020. Resultatet beskrivs under 
avsnittet Naturmiljö. Planförslaget omfattar mark för bostäder, kontor och 
vård men även områden som bevaras som naturmark. Planförslaget innebär 
att allmänt tillgänglig naturmark skapas på mark som i gällande detaljplan är 
planlagd för bostäder, hotell samt restaurang och turistinformation. Trots 
minskningen av parken har den sitt värde som allmänt tillgängligt 
grönområde kvar.  
 
Planområdet omfattar inte bara den yta som föreslås för bostäder utan även 
tillräcklig omfattning marken som behöver bevaras för att kompensera 
förlusten av naturmiljöer och biologiska värden. Diskussionerna om 
kompensering för minskningen av parkmark kommer att ske parallellt med 
planprocessen.  
 
Plan för vatten och avloppsförsörjning 
Planen innehåller övergripande inriktningsmål och strategier för 
verksamheten. En dagvattenutredning har tagits fram som underlag för 
detaljplanen. Planförslaget innebär att naturmark skapas för att ge bättre 
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förutsättningar för hanteringen av dagvatten men även för att skapa nya 
sammanhängande stråk.   
 
Dagvattenstrategi  
Strategin innehåller principer och övergripande riktlinjer för 
dagvattenhantering inom sammanhållen bebyggelse och inom planlagt 
område. Utgångspunkten för strategin ska vara att hantering av dagvatten 
ska ske på ett sätt som medför minsta möjliga störning på människors hälsa 
och på miljön i vatten och mark, minimerar risken för skador på byggnader 
och anläggningar samt berikar bebyggelsemiljöerna och synliggör 
vattenprocesserna.  
 
En dagvattenutredning finns som underlag för planförslaget. Förslaget har 
utformats utifrån dagvattenutredningens slutsatser och rekommendationer.  
 
Parkeringspolicy 
Kommunfullmäktige antog i april 2016 en parkeringspolicy. Den innebär att 
parkering ska användas som ett styrmedel för att nå en hållbar 
samhällsutveckling i kommunen. Policyn innehåller även parkeringstal för 
cyklar och bilar kopplat till olika verksamheter och områden i kommunen. 
Möjligheten att använda flexibla parkeringstal redovisas också. Enligt 
parkeringspolicyn räknas antalet parkeringsplatser fram utifrån bruttoarean 
(BTA) för användningen. Parkeringspolicyn är vägledande vid 
bygglovsprövning och planläggning. 
 
Tillväxtplan 2014–2020  
Östersunds kommun har en tillväxtplan för hållbar tillväxt Mer (*) 
Östersund. Tillväxtplanens tre huvudmål är mer människor, mer jobb och 
mer bostäder. För att nå dessa mål har olika tillväxtfaktorer pekats ut för att 
skapa ett attraktivare Östersund.  
 
Planförslaget bedöms bidra positivt till tillväxtfaktorerna mer människor 
och mer attraktiva boenden genom förtätning av bostäder med närhet till 
natur- och rekreationsområden, men även kommersiell och offentlig service.  
 
Bostad Östersund 2020 med utblick mot 2025 (bostadsförsörjning) 
Kommunens bostadsförsörjningsprogram anger att man genom ett 
kontinuerligt utbud av attraktiva tomter och bostäder ska vara ett starkt 
alternativ till storstaden. Planförslaget innebär att det skapas ett större utbud 
av bostäder i Brunflo. Planområdet har ett attraktivt läge med närhet till 
natur- och rekreationsområden, kommersiell och offentlig service samt 
kollektivtrafik.  
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Detaljplaner 
Gällande detaljplaner 
 

 
 
Detaljplan B4, laga kraft 1947 
Planområdet omfattar en del av detaljplan B4. De aktuella användningarna 
för planområdet är bostäder, natur och gata. Användningen bostäder är 
markerat med gult. Inom området får även lokaler för hantverk och handel 
ordnas. Marken direkt sydväst om Liljevägen är planlagd för natur, allmän 
plats, och markerad med mörkgrönt. Naturmarken ingår i två detaljplaner, 

Park, detaljplan B22 

Bostäder, 
detaljplan B4 

Hotell, restaurang och 
turistinformation, 
detaljplan B85

Gata, detaljplan B22 och B25 

Transformatorstation, 
detaljplan B25 

Transformatorstation, 
detaljplan B85 
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B4 och B22. I naturmarken går en stig. När den gällande detaljplan togs 
fram planerades det för en förlängning av Villavägen, det finns därför ett 
område för en allmän väg som går parallellt med Centrumvägen. Den 
planerade förlängningen av Villavägen har inte genomförts.  
 
Detaljplan B22, laga kraft 1966 
Planområdet omfattar en del av detaljplan B22. De aktuella användningarna 
för planområdet är park, natur och gata. Användningen park är markerat 
med ljusgrönt. Marken direkt sydväst om Liljevägen och Jakob Ängmans 
Väg är planlagd för natur, allmän plats, och markerad med mörkgrönt. 
Naturmarken ingår i två detaljplaner, B4 och B22. Liljevägen är planlagd 
för gata, allmän plats och denna visas i ljusbrun färg.    
 
Detaljplan B25, laga kraft 1968 
Planområdet omfattar hela detaljplan B25. Den omfattar en del av 
Gustavägen, som allmän plats, gata. Gällande detaljplan ger även möjlighet 
för en transformatorstation, vilken finns idag.  
 
Detaljplan B85, laga kraft 1989 
Den södra delen av planområdet omfattas av detaljplan B85. Planen togs 
fram för att göra det möjligt att bygga ett hotell samt restaurang och 
turistinformation. Det finns även möjlighet att ordna en transformatorstation 
i nordöst. Detaljplanen skapade också möjligheten att bredda 
Centrumvägen.  
 
Mindre delar av fastigheterna Brunflo-Änge 3:1 och 3:2 omfattas av 
detaljplanen. Eftersom idéerna om hotell, restaurang och turistinformation 
inte har genomförts så justeras användningsgränserna till att sammanfalla   
med fastighetsgränserna för dessa fastigheter.  
 

Undersökning av behov av strategisk miljöbedömning  
Enligt plan- och bygglagen 4 kap 34§ och miljöbalken 6 kap 5§ ska alla 
detaljplaner föregås av en undersökning för att göra bedömningen om 
planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Syftet med undersökningen är att tidigt i planprocessen integrera 
miljöaspekter för att främja en hållbar utveckling. En undersökning är det 
underlag som analyserar och avgör om planförslaget kan antas påverka 
miljön på sådant sätt att en miljöbedömning och miljökonsekvens-
beskrivning behöver upprättas. 
 
Ställningstaganden och skälen till bedömningen 
Det är kommunens bedömning att ett genomförande av planen inte kommer 
att innebära en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att tas 
fram. Miljö- och samhällsnämnden beslutade den 27 januari 2022 att en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning.  
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Riskerna för negativ påverkan är som störst i den södra delen av 
planområdet, området mellan Liljevägen och Centrumvägen. Detta med 
anledning av besvärliga markförhållanden samt närhet till risk- och 
störningskällor. För att kunna bedöma påverkan har en riskutredning 
avseende farligt gods tagits fram. Även naturvärdesinventering, 
bullerberäkningar, geoteknisk utredning samt dagvattenutredning har tagits 
fram. Samtliga utredningar visar att det möjligt att exploatera området enligt 
förslaget. Ingen fråga i sig innebär betydande miljöpåverkan. 
Samhällsbyggnad gör bedömningen att inte heller den sammanvägda 
effekten skulle innebära betydande miljöpåverkan. 
Samhällsbyggnad bedömer att miljöfrågorna kan hanteras inom ramen för 
planprocessen och att detaljplanen har tillräckliga möjligheter till 
säkerställande för att hantera frågorna om naturvärden, geoteknik, 
dagvatten, buller och risker.  
 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken, MB 
Här beskrivs detaljplanens förenlighet med kapitlen i miljöbalken. Kapitel 3 
och 4 innehåller riksintressen. Ett riksintresse är ett geografiskt område som 
är av nationell betydelse.  
 
Kapitel 5 innehåller miljökvalitetsnormer som anger den lägsta godtagbara 
miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla.  
 

Riksintressen enligt 3 kap MB  
Riksintressen för kulturmiljövård 
Planområdet omfattas riksintresset för kulturmiljö (Z 25 Storsjöbygden).   
Värdet består av det öppna jordbrukslandskapet med radbyar och äldre 
gårdar med 1800-talsgården som dominerande gårdstyp på höjd- och 
sluttningslägen med vida utblickar, medeltida kyrkor och kyrkoruiner. 
 
Samhällsbyggnad bedömer att planförslaget inte kommer att leda till 
påtaglig skada på riksintresset eftersom planområdet ingår i ett redan 
exploaterat område i Brunflo. 
 
Riksintresse för det rörliga friluftslivet (FZ8 Storsjöbygden) 
Planområdet ligger inom område av riksintresse för friluftslivet. Friluftslivet 
ger bättre hälsa, naturförståelse och regional utveckling. Förutsättningarna 
för friluftslivet bör bevaras och utvecklas. Grunderna för naturvårdsarbetet 
är bland annat människans behov av naturupplevelser genom friluftsliv, 
naturstudier och estetiska värden i syfte att främja människors hälsa och 
välbefinnande nu och i framtiden. 
 
Planförslaget innebär inga förändringar för möjligheterna att ta del av de 
värden som ingår i riksintressets beskrivning.    
 
Riksintresse för vägar 
En mindre del av planområdet ligger inom riksintresset, genom närheten till 
Centrumvägen, E14/45. Vägens betydelse ligger i deras funktion som bra 
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transportled mellan regioner, god tillgänglighet längs med vägen, över 
vägen samt trafiksäkerhet.  
 
Planförslaget innebär inte någon risk för vägens funktions. Planförslaget tar 
hänsyn till buller och riskerna med farligt gods. Som underlag för 
kommunens bedömning av markanvändningen finns en riskanalys och en 
bullerutredning.  
 
Planförslaget bedöms inte påverka vägen som kommunikationsled. Inga 
tillfarter från Centrumvägen planeras, tillfarten till planområdet föreslås från 
Liljevägen. En allmänt tillgänglig gång- och cykelväg mellan Liljevägen 
och Centrumvägen/E14 föreslås dock.  
 
För att göra det möjligt att förbättra trafiksäkerheten för fotgängare och 
cyklister längs Centrumvägen flyttas en stenmur med högt kulturhistoriskt 
värde. Stenmuren ligger på fastigheten Brunflo-Änge 1:97 och gränsar till 
Centrumvägen.  
 
Riksintresse för järnväg 
Planområdet ligger inte inom riksintresse för järnvägen men planområdet 
ligger nära järnvägen, Mittbanan. Planförslaget innebär inte någon risk för 
järnvägens funktion, som underlag för kommunens bedömning av val av 
markanvändningen finns en riskanalys och en bullerutredning. 
 
Riksintresse för totalförsvaret 
Planområdet berörs av riksintresse för totalförsvaret, Väderradar Östersund. 
Området har särskilt behov av hindersfrihet vilket innebär att kommunen 
har samrådsplikt vid planering av objekt högre än 45 meter. Föreslagna 
byggnader har en nockhöjd på som mest 18 meter över marknivå och 
bedöms därför inte medföra någon negativ påverkan på riksintresset. 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB 
I Östersunds kommun finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft, fisk- och 
musselvatten, och vattenförekomster. Samhällsbyggnad bedömer att inga av 
miljökvalitetsnormerna överskrids.  
 
Utomhusluft 
De ämnen i utomhusluft som regleras genom miljökvalitetsnormer är halter 
av kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Normerna är 
gränsvärdesnormer som ska följas vid planläggning. Om en 
miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas ska 
åtgärdsprogram upprättas. 
 
Under det senaste året har mätningar av luftkvaliteten gjorts på några platser 
i Östersund. Mätningarna visar på problem längs utsatta stråk (delar av 
Rådhusgatan), men för så kallad urban bakgrund (mätt vid Zätagränd) har 
halterna varit lägre. I utsatta lägen arbetar kommunen med åtgärdsprogram.  
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Bedömningen för Brunflo är att förhållandena lokalt snarast är jämförbara 
med urban bakgrund och att miljökvalitetsnormer för luft sannolikt inte 
överskrids där idag eller riskerar att överskridas till följd av ett 
genomförande av planförslaget. Planområdets centrala läge ger goda 
möjligheter att använda kollektivtrafik, vilket är positivt. Fler antal boende 
kan innebära en öka trafikmängd, den ökningen bedömer samhällsbyggnad 
som marginell.  
 
Ökad bilanvändning leder till ökade emissioner främst globalt genom ökat 
koldioxidutsläpp. Lokalt medför förändringen dock inte så stora 
miljöeffekter. Trots att trafikarbetet ökar med några procent per år inom 
kommunen så har partikelhalten varit oförändrad de senaste 20 åren och 
halten kväveoxid minskat något under samma tid. Det beror bland annat på 
att fordonsmotorer blir effektivare och har bättre rening samt en ökad 
användning av alternativa bränslen.  
 
Vatten 
Miljökvalitetsnormer finns för kvaliteten på fisk- och musselvatten samt för 
yt- och grundvattenförekomster.  
 
Planen är belägen inom avrinningsområde som mynnar i Storsjön. Recipient 
för dagvatten är vattenförekomsten Gustabäcken som för vattnet vidare ned 
till Storsjön. Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) uppnår 
Storsjön måttlig ekologisk status. Storsjön uppnår inte god kemisk status på 
grund av förekomsten av bland annat bly, kvicksilver, bromerade 
difenyletrar, tributyltenn och PFOS. Storsjöns vattenkvalitet påverkas bland 
annat av orenat ytvatten från trafikanläggningar och tidigare förorenade 
markområden. 
 
Miljökvalitetsnormer enligt förordningen om fisk- och musselvatten 
(2001:544) gäller för Storsjön. Idag ligger halterna under de gränsvärden 
och riktvärden som anges i förordningen.  

 
Dagvatten ska fördröjas och renas inom planområdet och avrinningen mot 
recipienten ökar inte. Skyfall, eller allt dagvatten över 20-års regn, hanteras 
inom planområdet med höjdsättning. Det finns en känd förorening inom 
planområdet, på fastigheten Brunflo-Änge 1:97. Dagvattnet hindras till stor 
del att rinna genom detta område eftersom den naturliga marklutningen 
skapar en mindre ås. Samhällsbyggnad bedömer att planförslaget inte 
innebär någon risk för försämring av miljökvalitetsnormerna och inte heller 
att möjligheten att nå en bättre statusklass äventyras. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR, FÖRÄNDRINGAR OCH KONSEKVENSER 

Naturmiljö 
Befintlig mark och vegetation 
Planområdet är cirka 2,4 hektar och utgörs mestadels av öppna gräsytor och 
skog. Hela planområdet lutar mot Centrumvägen men lutningen varierar. 
Delområde 1 har en jämn lutning. I den nordöstra delen av delområdena 2 
och 3 finns en brant sluttning med som relativt tvärt övergår i en jämn 
gräsyta. I planområdets gräns mot villafastigheterna längs Centrumvägen 
går en mindre ås, en nivåskillnad, som gör att planområdets centrala del 
utgörs av en mindre sänka.  
 
Delområde 1 består av parkmark. Den södra delen av parken är en öppen 
gräsyta medan den övre delen av parken består av tallskog med 
bryndominerad flora.  

 
 

 
 
Slänten ner från Liljevägen, i delområde 2, har äldre grova tallar, en typisk 
brynmiljö med flera blommande buskar och träd. I området vid 
transformatorstationen, består marken av en talldunge med inslag av asp och 
rönn. Markskiktet består i huvudsak av brynmiljöarter. Övrig mark inom 
delområde 2 utgörs av öppna gräsytor. Det finns även blåsippa. 
 

Parken sedd från korsningen Gustavägen och Liljevägen 

Vy över parken, från dungen i norr 
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Vy över parken, från dungen i norr 

Kontors- och vårdbyggnad vid Liljevägen 
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Slänten från Jakob Ängmans Väg i delområde 3 består av en aspdunge med 
yngre aspar i sluttningen. Det finns inslag av balsamgran. Markskiktet är 
tämligen vanligt. Det finns upplag med ris i stora delar av området. Blåsippa 
har hittats.  
 

 
Kontors- och vårdbyggnad sedd från Jacob Ängmans Väg 
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Maken närmast fastigheten Brunflo-Änge 1:98 består av en lövdunge med 
örtinslag. Det finns även blåsippa. Den obebyggda lucktomt som finns i 
delområde 3, intill Centrumvägen/E14 består av tallskog med 
bryndominerad flora. Även här har blåsippa hittats. 
 
I naturvärdesinventering för planområdet (Väg och miljö, december 2020) 
identifierades ett objekt med påtagliga naturvärden (klass 3), markerad med 
orange färg, samt sex objekt med vissa naturvärden (klass 4), markerad med 
gul färg.  
 
Stora delar av området är påverkat av olika verksamheter, något 
förekomsterna av invasiva främmande arter vittnar om. 

Kontors- och vårdbyggnad, i bakgrunden ligger en industribyggnad, 
tidigare Gusta stenindustri. 
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Området med påtagligt naturvärde (klass 3) finns inom delområde 2, intill 
Liljevägen. I kartan ovan är objektet markerat med orange. Objektet utgörs 
av en äldre bryntallskog i sluttande parkmiljö. Markskiktet består i 
huvudsak av en kalkgynnad flora. Flera blommade träd växer i brynkanten 
mot vägen. Tallarna i objektet bedöms vara mellan 150—200 år gamla.  
 
Det finns sex objekt med visst naturvärde (klass 4), i planområdet. Dessa 
objekt är markerat med gult, i kartan ovan. Tre objekt består av lövskog och 
resterande tre områden av tallskog. Objekten saknar generellt signalarter i 
större utsträckning, de saknar även död ved av högre kvalitet. Det ena 
tallskogsobjektet har flera äldre tallar med en ålder på 150—200 år.  
 
Inga fågelarter som listas i artskyddsförordningens bilaga 1/fågeldirektivets 
bilaga 1, och som har så pass stort naturvårdsintresse i EU att särskilda 
skyddsområden bör upprättas för dem, finns noterade från området. 
 
I samband med inventeringen påträffades blåsippa som är skyddad enligt 9 § 
i artskyddsförordningen. I Jämtland innebär detta att det är förbjudet att 
gräva eller dra upp exemplar med rötterna, och plocka eller på annat sätt 
samla in exemplar av växter för försäljning eller andra kommersiella 
ändamål. Områdena med blåsippa utgör naturmark i förslaget och påverkas 
därför inte negativt av planförslaget.   
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Inga rödlistade arter noterades i planområdet. 
 
På ett flertal platser inom delområde 2 och 3 (de lila områden i kartan 
nedan) påträffades jättebalsamin. Den är, enligt förordning (2018:1939) om 
invasiva främmande arter och EU-förordning (2014/1143), förbjuden att 
sprida eller på annat sätt hantera oavsiktligt. Arten är på spridning i Sverige 
och kan orsaka stora problem när den etablerar sig. Detta innebär att det 
krävs att särskild hänsyn tas till arten vid eventuella arbeten där arten 
förekommer. Jättebalsamin är en av de arter som lämpligast hanteras på 
plats före eventuella arbeten företas. Vid exempelvis grävning och oaktsam 
slåtter/klippning riskerar arten att sprida sig vidare. Utöver jättebalsamin 
noterades även förekomster av uppländsk vallört (Symphytum x uplandica) 
som är en nationellt problematisk invasiv främmande art. Ryssgubbe 
(Bunias orientalis) samt hesperis (Hesperis matronalis) som är främmande 
arter som dock anses vara naturaliserade före 1800. 
 

 
 
Påverkan på mark och vegetation 
Planförslaget innebär att större delen av områdena med påtagliga 
naturvärden och vissa naturvärden sparas som naturmark eller parkmark, 
NATUR och PARK i plankartan. I delområde 1 har den norra delen de största 
värdena, därför sparas den som parkmark. Den öppna gräsytan minskas för 
att skapa bostadstomter.  
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Naturmarken i delområde 2 och 3 sparas till störst del. Marken intill 
Liljevägen har dock minskats något för att skapa en mer tillgänglig och 
trafiksäker väg. Vid utformningen av vägen har naturvärden varit 
vägledande, så att så litet intrång som möjligt har gjorts.  
 
Informationen om förekomsten av jättebalsamin har skickats till 
kommunens företrädare för skötseln av marken och till de som representerar 
kommunen som fastighetsägare.    
 
Nya platser 
Naturmarken skapar en möjlighet till rörelse till fots eller med cykel genom 
planområdet. Naturstråket ansluter till befintliga målpunkter men även nätet 
av gång- och cykelvägar i Brunflo. På så sätt skapar planförslaget 
förutsättningar för rörelse genom tätorten. Naturmarken anges som NATUR i 
plankartan. 

 
Ekosystemtjänster 
Delar av parken, i delområde 1, föreslås för bostäder, vilket ger sämre 
förutsättningar för ekosystemtjänster där. Dock föreslås ett större 
sammanhängande naturstråk/område på mark som i gällande detaljplaner är 
planlagda för gata, bostad samt hotell, turistinformation och restaurang, i 
delområdena 2 och 3. Sammantaget så ökar planförslaget med ungefär 5000 
kvadratmeter gröna miljöer. Samhällsbyggnad bedömer därför att 
förutsättningarna för ekosystemtjänster blir något bättre.  
 
Strandskydd 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allmänrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet omfattar normalt 
land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid 
medelvattenstånd (strandskyddsområde). En mindre del av planområdet 
ligger inom Gustabäckens strandskyddsområde. Den blåa linjen visar 

Kartan visar park- och naturmark i planområdets närhet. Kartan visar också vilken mark som blir naturmark i 
förslaget, mörkt grönt. Det grönstreckade området är parkmarken som övergår till bostadstomter.  
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Gustabäckens läge och den gula streckade linjen visar gränsen för 
planområdet. Områdena i grönt och lila ligger inom strandskyddat område.  
 

 
 
Kommunen bedömer att det finns särskilda skäl (enligt 7 kap 18c-d §§ 
Miljöbalken) till att upphäva strandskyddet för mark för 
transformatorstation, det lila området i kartan. Skälet är att marken redan har 
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 
strandskyddets syften. Det lila området är väl avskilt från området närmast 
strandlinjen genom en allmän gata. På det lila området finns en 
transformatorstation och marken är planlagd för ändamålet. Området är 
ungefär 245 kvadratmeter, knappt 10 kvadratmeter av det utgörs av byggrätt 
för själva byggnaden. Det närmaste avståndet mellan bäcken och 
markanvändningen transformatorstation är ungefär 75 meter.  
 
Kommunen bedömer att det finns särskilda skäl (enligt 7 kap 18c-d §§ 
Miljöbalken) till att upphäva strandskyddet för mark för bostäder, vård och 
kontor, det gröna området på kartan. Skälet är att kvartersmarken är väl 
avskilt från området närmast strandlinjen av en allmän gata, och saknar 
betydelse för allmänhetens tillgång till stranden. Området där strandskyddet 
upphävs ligger drygt 80 meter från bäcken. Mellan bäcken och planområdet 
går Gustavägen, vilken är en allmän gata som leder trafiken upp till byarna 
norr om centrala Brunflo. Befintlig bostadsbebyggelse och en större slänt 
finns också mellan Gustavägen och området där strandskyddet upphävs. 
Dessa förutsättningar bidrar till att Gustabäcken är väl avskild från det 
område där strandskyddet upphävs. Enligt naturvärdesinventeringen finns 
inga naturvärden i den del av planområdet som omfattas av 

Gustabäcken Gustavägen 

Kartan visar vilka områden inom planområdet där strandskyddet upphävs. 
Gustabäcken är också markerad  
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strandskyddsområdet. Det aktuella området används inte som en förbindelse 
för allmänheten till strandområdet.  
 
Kommunen bedömer att det finns särskilda skäl (enligt 7 kap 18c-d §§ 
Miljöbalken) till att upphäva strandskyddet för en mindre del av den 
allmänna gatan Gustavägen. Skälet är att marken redan tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Gustavägen förbinder de centrala delarna av Brunflo med 
landsbygdsområdena norr om tätorten. Gatans betydelse för att knyta ihop 
de olika områdena är stor. Gatan har sedan länge haft samma läge som idag 
och på bägge sidorna om gatan finns befintlig bebyggelse. Planförslaget 
innebär inte att gatan behöver breddas eller på annat sätt förbättras/stärkas. 
Det är inte motiverat att ändra gatans läge. 
  
Geotekniska förhållanden 
För delområde 1 och 2 finns en geoteknisk utredning (Sweco, 2021). Inom 
undersökningsområdet är större delen av marken fastmarksområde, men 
inom delområde 2 finns ett område med torv. Det beigea området visar den 
ungefärliga utbredningen av torvmarken, medan det blåa området är 
fastmarksområde.  
 

 
 
I samband med byggnationen av vård- och kontorsbyggnaden gjordes en 
geoteknisk undersökning (Sweco 2016) för delområde 3. Undersökningen 
var underlag för anläggandet av byggnaden. För att minska risker för ras och 
skred vidtogs åtgärder för att minska sättningar och höja stabiliteten.  
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Samhällsbyggnad bedömer att marken är lämplig för bebyggelse inom hela 
planområdet, men att grundläggning ska utföras med sättningsreducerande 
och stabilitetshöjande åtgärder inom området med torv. Plankartan 
innehåller en planbestämmelse (a1) startbesked får inte ges för byggnad 
förrän organiska jordar grävts ut och ersatts med friktionsjord.  
 
De geotekniska utredningarna beskriver mer ingående de geotekniska 
förhållandena, utredningarna finns som bilagor.  

Kulturmiljö 
Kulturhistoriskt värdefulla byggnader och miljöer 
Inom delområde 3, på fastigheten Brunflo-Änge 1:98, finns en byggnad som 
är särskilt värdefull, klass A, enligt kommunens kulturmiljöprogram. 
Särskilt värdefull byggnad klass A innebär att förvanskningsförbud enligt 
plan- och bygglagen gäller. Byggnaden uppfördes vid sekelskiftet 1900 och 
är troligtvis en gammal banmästarbostad. Exteriören är välbevarad med 
många byggnadsdelar och detaljer i original. Särskilt utmärker sig 
glasverandan i två våningar. Byggnaden har inget skydd i gällande 
detaljplan, med förses med rivningsförbud och skyddsbestämmelser i 
förslaget, r1, q1 och q2. Bestämmelserna motiveras både av byggnadens 
kulturmiljövärden i sig och av dess placering invid stationsområdet i 
Brunflo, vilket är byggnadsminne.  
 
Skyddsbestämmelse q1 anger att byggnadens exteriör inte får förvanskas och 
specificerar vilka delar som särskilt ska beaktas vid renovering eller 
eventuell ändring av byggnaden. Förändringar som tillkommit under senare 
tid såsom balkong mot innergården, skärmtaken, dörr till huvudentrén och 
brokvist, färgsättning av dörrar och takmaterial kan ändras. Ändring av 
byggnaden ska utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens 
karaktärsdrag och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, 
kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga värden. Vid renovering är 
det möjligt att återgå till en äldre dokumenterad färgsättning på till exempel 
fönster, dörrar, byggnadsdetaljer och panel. 
 
Skyddsbestämmelse q2 anger att byggnaden ska underhållas på ett sådant 
sätt att dess historiska, kulturhistoriska, miljömässiga och konstnärliga 
värden bevaras. 
 
Med hänsyn till de kulturhistoriska värdena finns det också bestämmelser 
som reglerar att huvudbyggnaden inte kan byggas ut i någon större 
utsträckning. Befintlig komplementbyggnad får en byggrätt. Förslaget 
innebär också att en ny komplementbyggnad kan uppföras bakom 
huvudbyggnaden, längst bort från gatan.  
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En mindre del av planområdet, en stenmur intill Centrumvägen, ingår i 
byggnadsminnet Brunflo stationssamhälle. I hela länet, och i allra högsta 
grad i Brunflo, blev järnvägen en skiljelinje mellan det agrara och det 
industrialiserade samhället och utan järnvägen skulle Brunflo inte vara vad 
det är idag. Av naturliga skäl samlades mycket av den sociala servicen kring 
stationen och kring stationen började ett litet samhälle växa fram. I 
stationsområdet är ett stort antal kulturhistoriskt intressanta byggnader 
grupperade. Det viktiga med att bevara stationsområdet och den norr ut efter 
järnvägen liggande bebyggelsen ligger i det faktum att det så sent som på 
1950-talet i princip inte var mer bebyggt än så i Brunflo tätort. 
Stationsområdet och bebyggelsen närmast järnvägen, tillsammans med 
Villavägen och stenindustrin utgjorde samhället Brunflo. En viktig del att i 
att bevara den värdefulla miljön ligger i möjligheten att uppfatta och avläsa 
det gamla stationsområdet och den gamla tätorten. Stenmuren ska därför 
bevaras. Planbestämmelser för bevarande, underhåll och rivningsförbud 
finns i förslaget (q-skydd1, q-skydd2 samt r-förbud1).  
 
Direkt öster om planområdet finns en industrifastighet, Brunflo-Änge 3:1. 
Huvudbyggnaden byggdes ursprungligen för Gusta stenhuggeri och stod 
klar 1922. Byggnaden är ett viktigt inslag i Brunflo och visar på 
stenhuggeriets betydelse för orten. Byggnaden är klassificerad som särskilt 
värdefull Klass A enligt kulturmiljöprogrammet. Från tidigare stenhuggeriet 
gick en järnväg till Gråberget, delar av sträckningen finns kvar idag och är 
synligt i landskapet. Spåret har gått genom naturstråket söder om Liljevägen 
och Jacob Ängmans Väg. Naturstråket sparas till stor del i planen. 
 
Planområdet ligger delvis i ett område som utpekats som sannolik plats för 
en järnåldersgård utifrån omgivande fornlämningsbild och medeltida belägg 
(Kulturarvsanalys för vägprojekt E14/E45 Brunflo, Rapport Jamtli 
2015:13). Området är dock till största delen bebyggt och planerat och 
aktuella delar är markerade som parkmark i planförslaget. 

Bostadshus på fastigheten Brunflo-Änge 1:98 



26 Granskningshandling 

Fornlämningar 
Väster om planområdet finns ett område med flertalet fornlämningar. 
Samhällsbyggnad bedömer att fornlämningarna inte påverkas negativt av 
planförslaget.  
 

Bebyggelse  
Planförslaget innebär att området förtätas och att redan uppbyggd 
infrastruktur används. Befintlig service får bättre underlag, även 
kollektivtrafiken.  
 
Befintlig bebyggelse 
I delområde 1 finns ingen bebyggelse. 
 
I delområde 2 uppfördes under 2017 sju gruppbyggda småhus, som 
flyktingbostäder. Dessa är mindre byggnader i en våning och med rödmålad 
träfasad. Endast fyra av de ursprungliga sju byggnaderna finns kvar idag. 
 

 
 
I delområde 3 finns en större byggnad i två plan. Byggnaden uppfördes 
2016 och används för vård och kontor. Byggnaden har rödmålad träfasad. 
Det finns även komplementbyggnader som förråd och carports.  
 

Gruppbyggda småhus 
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I delområde 3, intill Centrumvägen/E14, ligger ett bostadshus, huset är i två 
våningar med sadeltak och träfasad som är rödmålad. Huset har ett högt 
kulturhistoriskt värde och därför föreslås skyddsbestämmelser och 
rivningsförbud. Läs mer under rubriken Kulturmiljö. 
 
Bostadsbebyggelse med enbostadshus och flerbostadshus omger 
planområdet. Enbostadshusen söder om planområdet uppfördes under 
början av 1900-talet. Husen är i 1 ½ - 2 våningar, med träfasad och med 
blandade takformer. Större utbyggnader med småhus byggdes norr om 
planområdet, under 1960- och 70-talen. Husen har en våning och 
suterrängplan. Fasadmaterialen är tegel eller trä, husen har sadeltak. Väster 
om planområdet finns flerbostadshus byggda även dem under 1960- och 70-
talen. Husen har rött tegel som fasadmaterial och är en våning plus ett 
suterrängplan.  
 

Markanvändning  

Delområde 1 
Förslaget innebär att användningarna i delområde 1 blir bostäder (B) och 
park (PARK). Parken minskas till förmån för bostäder. Bostäder i form av 
friliggande villor samt rad-, park- och kedjehus får byggas (f1). Gustavägen 
ligger inom delområdet, som en allmän gata (GATA). En beskrivning av 
användningarna finns nedan.  

Delområde 2 
I delområde 2 ökar användningen från bostäder (B) till att även omfatta vård 
(D) och kontor (K). Förslaget innebär bostäderna i form av flerbostadshus 
(f2).  

Kontors- och vårdbyggnad i förgrunden. De gruppbyggda småhusen i bakgrunden. 
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Inom delområdets sydöstra del skapas naturmark (NATUR). Befintlig 
naturmark sparas i stor utsträckning. Liljevägen ingår i delområde som en 
allmän gata (GATA). Befintlig transformatorstation ligger inom mark för 
teknisk anläggning (T). En beskrivning av användningarna finns nedan. 

Delområde 3 
I delområde 3 ersätts användningarna hotell, restaurang och 
turistinformation medan användningarna bostäder (B), vård (D) och kontor 
(K). På fastigheten Brunflo-Änge 1:98 ändras användningen från hotell, 
restaurang och turistinformation till bostäder (B). Inom delområdets södra 
del skapas naturmark (NATUR), befintlig naturmark sparas i stor 
utsträckning. Det finns plats för en transformatorstation (T) inom 
delområdet. Liljevägen ligger idag på naturmark, det ändras i förslaget, 
vägen blir allmän gata, (GATA).  

 

 

Beskrivning av användningarna 
Bostäder, B 
Användningen bostäder används för områden för olika former av boende av 
varaktig karaktär. I användningen ingår vanliga bostäder, fritidshus och 
olika typer av kategoribostäder som till exempel studentbostäder och 
seniorbostäder. Även gruppbostäder, träningsbostäder och liknande typer av 
boenden som innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för 
stort. 

Kontor, K 
I användningen kontor ingår kontor och tjänsteverksamhet med liten eller 
ingen varuhantering. Avgörande bör vara att verksamheten inte medför 
störning av betydelse för omgivningen, till exempel att den saknar 

Kartan till vänster visar markanvändningarna i gällande detaljplaner. Kartan till 
höger visar markanvändningarna enligt planförslaget.  
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utomhusverksamhet och har besöksverksamhet i begränsad utsträckning. I 
användningen ingår komplement så som konferenslokaler och de 
personalutrymmen som behövs. Hotell ingår inte i användningen kontor 
men om det krävs för att verksamheten ska fungera är det möjligt att i 
begränsad utsträckning tillåta övernattning inom kontor, exempelvis vid 
jourtjänstgöring. Övernattningen ska innebära ett komplement som är 
nödvändigt för verksamheten.  

Vård, D 
I användningen vård ingår all öppen och sluten hälso-, sjuk- eller 
kriminalvård. Det kan till exempel vara barnavårdscentral, 
ungdomsmottagning, äldrevård, sjukhus, vårdcentral, psykisk vård eller 
fängelse. Även lättare former av vård och hälsovård ingår. Det kan till 
exempel röra sig om sjukgymnastik, kiropraktor, tandvård, 
vaccinationsklinik eller personalhälsovård. 

Även sådan verksamhet som kompletterar den huvudsakliga användningen 
ingår. Det kan till exempel vara restaurang, matsal, kiosk, apotek, 
andaktsrum, parkering, garage och kontorsyta som behövs till 
verksamheten. Även personalutrymmen som jourrum, omklädningsrum och 
gym ingår. Användningen vård omfattar bara vård av människor.  

 
Ny bebyggelse 
Delområde 1  
De nya bostäderna är friliggande villor eller par-, rad- och kedjehus (f1). 
Den totala exploateringen är den samma oavsett byggnadstyp (e3, e4 och e5). 
Det innebär att det är möjligt med två friliggande villor (d1 och d2) som 
ytmässigt är ungefär lika stora som befintliga villorna i närområdet. Det kan 
även byggas tre till fyra lägenheter i par-, rad- eller kedjehus. 
Huvudbyggnaden/arna får var i högst två våningar (högsta nockhöjd är 
347,5 meter), för att anpassas till den omkringliggande bebyggelsen men 
även för att ta hänsyn till utblickar. Detta regleras med en högsta tillåtna 
nockhöjd.  
 

 
 
 

Bilderna visar två hur marken kan bebyggas med parhus respektive friliggande villor 
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Placeringen på tomten (p1 och p2) är även reglerad, då med hänsyn till 
trafiksäkerhet, möjlighet att sköta sin fastighet och byggnader inom den 
egna fastigheten. Bestämmelsen p1 innebär att huvudbyggnad ska placeras 
minst 4,5 meter från fastighetsgräns mot allmän plats.  
 
Komplementbyggnad/bostadskomplement ska placeras minst 6 meter från 
fastighetsgräns mot gata men får placeras 4,5 meter mot fastighetsgräns mot 
gata om garageport/infart till carport inte anordnas mot gatan. Mot övriga 
fastighetsgränser ska komplementbyggnader placeras minst 2 
meter ifrån. Detta regleras med p2.  
 
Marken inom området för bostäder lutar och ny bebyggelse behöver ta 
hänsyn till det. Utgångpunkten är att ny bebyggelse ska anpassas till 
markens lutning och inte vice versa. Det blir då viktigt att ta hänsyn till 
befintliga marknivåer som ansluter till området med de nya bostäderna men 
även gator, befintliga bostadsfastigheter och parken sätter begräsningen för 
hur mycket befintliga marknivåer kan justeras. Val av placering på 
fastigheten samt val av hus spelar stor roll vid anpassning till de befintliga 
terrängförhållandena. Planen reglerar detta med bestämmelsen n1, 
terränganpassning ska ske med stor hänsyn till markens lutning. 
Marken ska ansluta väl till gata, park och omkringliggande tomter. 
Mjuka övergångar ska eftersträvas. 
 

Illustrationen visar friliggande småhus, bilden är tagen från Gustavägen 
och ner över parken  

Befintliga 
byggnade

r 

Illustrationen visar nya friliggande småhus och komplementbyggnader, bilden är 
tagen från Liljevägen mot Gustavägen. 
 



31 Granskningshandling 

För friliggande småhus är den största fastighetsstorleken 1400 kvadratmeter, 
den minsta fastighetsstorleken är 900 kvadratmeter, d1 och d2. Det finns 
ingen reglering av fastighetsstorleken för övriga byggnadstyper eftersom 
upplåtelseformerna för de övriga bostadsformerna kan variera.  
 
Delområde 2  
Förslaget innebär att flerbostadshus eller byggnader för vård och kontor kan 
byggas (B, D, K samt f2). Den totala byggrätten är 2400 kvadratmeter 
bruttoarea, bruttoarea är den sammanlagda arean av alla våningsplan för 
huvudbyggnad/er. Den totala byggrätten kan fördelas på fler sätt. Den nya 
bebyggelsen kan byggas i fyra våningar men då fördelade på fler 
byggnadskroppar som är skilda från varandra. Det kan till exempel byggas 
två punkthus för bostäder i fyra våningar eller en sammanhängande vård- 
och kontorsbyggnad i tre våningar. De planbestämmelser som reglera hur 
mycket som får byggas och på vilket sätt är formulerade så här: 
 
e6 Största byggnadsarea är 800 m2 för huvudbyggnad inom 

användningsområdet. 
e8 Största totala bruttoarea för huvudbyggnader är 2400 

kvadratmeter inom användningsområdet.  
f4 Vid största byggnadsarea för enskild huvudbyggnad med 

högsta nockhöjd 18,0 meter är 300 kvadratmeter. 
Huvudbyggnader får sammanbyggas med länkbyggnad.  

14,0 Högsta nockhöjd är 14 meter. Utöver högsta nockhöjd får 600 
kvadratmeter byggnadsarea uppföras till en högsta nockhöjd 
av 18,0 meter.  

 
Den befintliga större röda byggnaden, bygganden som används som vård- 
och kontorsbyggnaden är 600 kvadratmeter byggnadsarea. Flerbostadshusen 
öster om Karlsviksvägen är 600 kvadratmeter byggnadsarea, dessa 
byggnader har använts som utgångspunkt för att reglera byggrättens storlek. 
 
Den sammanlagda byggnadsarean för komplementbyggnader är 400 
kvadratmeter, e7. Högsta nock- respektive byggnadshöjd är 4,5 meter och 
3,0 meter för komplementbyggnader. Det är likande höjder som befintliga 
förråd och carports till vård- och kontorsbyggnaden har. Den sammanlagda 
byggnadsarean för komplementbyggnader är lika stor som befintliga 
komplementbyggnader i delområde 3.  

Bilderna visar två exempel på hur marken kan bebyggas.  
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Förslaget innebär också att ett minsta avstånd till omkringliggande 
fastigheter regleras, p1 och p2. Avståndet är satt eftersom det på ett rationellt 
sätt ska gå att sköta och underhålla de egna byggnaderna men även marken. 
Bestämmelsen p1 innebär att huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter 
från fastighetsgräns mot allmän plats. Komplementbyggnad/ 
bostadskomplement ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns mot gata 
men får placeras 4,5 meter mot fastighetsgräns mot gata om 
garageport/infart till carport inte anordnas mot gatan. Mot övriga 
fastighetsgränser ska komplementbyggnader placeras minst 2 
meter ifrån. Detta regleras med p2. 
 
Delområdet utvecklas med fördel i ett sammanhang, tillsammans med 
delområdet 3, för bästa helhetslösning. 
 
Delområde 3  
I delområdet finns idag en huvudbyggnad och ett antal 
komplementbyggnader. Förslaget innebär att dessa byggnader kan stå kvar, 
men även byggas till. Huvudbyggnaden kan byggas till med ungefär 200 
kvadratmeter (e1) och komplementbyggnaderna med ungefär det dubbla, till 
400 kvadratmeter (e1). Vård och omsorgsförvaltningen har ett relativt stort 
behov av parkeringsplatser för verksamheten, på så sätt skulle det bli 
möjligt att göra carports eller garage av de parkeringsplatser som idag inte 
har något tak.  
 

 
 
 
Vård- och kontorsbyggnaden har i planförslaget kvar sin höjd, endast 
mindre ändringar kan göras. En högsta tillåtna nockhöjd om 10,0 meter 
reglerar detta. Högsta nock- respektive byggnadshöjd är 4,5 meter och 3,0 
meter för komplementbyggnader. Det är likande höjder som befintliga 
förråd och carports till vård- och kontorsbyggnaden har. 
 
Förslaget innebär också att ett minsta avstånd till omkringliggande 
fastigheter regleras, p1 och p2. Avståndet är satt eftersom det på ett rationellt 
sätt ska gå att sköta och under hålla de egna byggnaderna men även marken. 
Bestämmelsen p1 innebär att huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter 
från fastighetsgräns mot allmän plats. Komplementbyggnad/ 
bostadskomplement ska placeras minst 6 meter från fastighetsgräns mot gata 

Bilden visar befintliga byggnader i brunt. Möjliga till- och nybyggnader är beigea.   
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men får placeras 4,5 meter mot fastighetsgräns mot gata om 
garageport/infart till carport inte anordnas mot gatan. Mot övriga 
fastighetsgränser ska komplementbyggnader placeras minst 2 
meter ifrån. Detta regleras med p2. 
 
Delområdet utvecklas med fördel i ett sammanhang, tillsammans med 
delområdet 2, för bästa helhetslösning. 
 

Service 
I centrala Brunflo finns ett stort utbud av både kommunal och offentlig 
service. Planområdet ligger i utkanten av centrala Brunflo men inom 
gångavstånd till service. Förskola ligger ungefär 700 meter från 
planområdet, medan grundskola ligger ungefär en kilometer från 
planområdet.  Planförslaget innebär inte ett ökat behov av kommersiell 
service utan ger ett bättre underlag för befintlig kommersiell och offentlig 
service.  
 

Tillgänglighet 
Den enskilda bebyggelsen med tillhörande infarter och entréer ska utföras i 
enlighet med gällande regler för tillgänglighet, vilket beaktas i 
bygglovskedet.  
 
Då marken lutar relativt mycket, främst i delområde 1, måste 
markanpassningen ägnas särskild omsorg så att tillgängligheten uppfyller 
gällande tillgänglighetskrav. 

Genom att det skapas möjligheter för en gen förbindelse mellan områdena 
ovanför Liljevägen och Centrumvägen/E14 förbättras tillgängligheten till 
kollektivtrafik.  

Liljevägen är relativt brant. Planförslaget gör det möjligt att göra 
anpassningar för att minska vägens lutning.  
 

Friytor 
Lek och utemiljö 
Planområdets norra del består av en park, delområde 1. Förslaget innebär att 
parken blir mindre eftersom bostäder föreslås i dess södra del. Parken är en 
viktig plats för lek, sport och rekreation därför säkerställer planförslaget att 
den norra delen av parken behålls. Småhusbebyggelsen i parkens närhet, 
men även den bostadsbebyggelse om föreslås i parken, har relativt stora 
tomter där friytor för lek och utevistelse redan finns på den egna fastigheten, 
eller kan ordnas på den egna fastigheten. Flerbostadshusområdet vid 
Karlsviksvägen och Sofiavägen har ordnade lekplatser på kvartersmark. 
Inom område 2 och 3 finns det möjlighet att skapa gröna gårdar för 
utevistelse. 
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Rekreation och idrott 
I det naturstråk som ligger längs Liljevägen och Jakob Ängmans Väg är det 
möjligt att ta sig till grönområdena vid Von Essens väg. Det är även möjligt 
att röra sig in mot Brunflo centrum. Stråket ligger på mark som är allmänt 
tillgängligt, naturmark. Stråket har en viktig funktion eftersom det binder 
ihop olika grön- och naturområden med varandra. Förslaget innebär att det 
skapas mer naturmark så att en förbindelse mellan Liljevägen och 
Centrumvägen/E14 blir möjlig. Framtida boende och arbetande i området 
får bättre förutsättningar för motion och rekreation i och med närheten till 
stråket.  

 
 
 
Vid Klanghallen finns fotbollsplaner och ishockeyplaner men även 
idrottshall. Klanghallen ligger ungefär en kilometer från planområdet.  
 

Fotografiet visar parken i korsningen Gustavägen och Liljevägen.  

Kartan visar park- och naturmark i planområdets närhet. Kartan visar också vilken mark som blir naturmark i 
förslaget, mörkt grönt. Det grönstreckade området är parkmarken som övergår till bostadstomter.  
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Gator och Trafik  
Planförslaget innebär att befintlig infrastruktur används samt att bostäder 
och arbetsplatser föreslås i ett område där det finns bra försörjning med 
kollektivtrafik och bra möjligheter att på ett säkert sätt förflytta sig till fots 
och med cykel. Det ger goda förutsättningar att uppnå kommunen mål om 
en fossilbränslefri och energieffektiv kommun 2030.   
 
Gatunät 
Planområdet nås från Centrumvägen/E14 för att sedan via Gustavägen 
alternativt via Von Essens väg komma in på Liljevägen och Jakob Ängmans 
Väg. Planområdet omfattar del av Gustavägen och hela Liljevägen. Samtliga 
allmänna gator har kommunen som huvudman.  
 

 
 
Planförslaget innebär att trafiken till och från området inte ökar nämnvärt. 
Detta eftersom planen endast medger bostäder, vård eller kontor i mindre 
omfattning. Samhällsbyggnad bedömer att befintliga gator har kapacitet att 
klara den trafikökning som förslaget innebär. Anslutningar från planområdet 

Gustavägen 
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till övrigt gatunät kan ske trafiksäkert så inga trafiksäkerhetsökade åtgärder 
bedöms aktuella. 
 
Under planarbetet har olika lösningar för trafiken till och från hemtjänstens 
område diskuterats. Det alternativ som bedömts som lämpligast är att 
befintlig väg användas som tillfart, alltså Liljevägen. Alternativen 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 
och korsning bör vara 50 meter, enligt Trafikverkets regler för vägar och 
gators utformning. 
 
Liljevägen har kapaciteten att klara de trafikmängder som finns idag men 
även de som förslaget innebär. Gatan har en bredd som tillåter att fordon 
möts samtidigt som gående kan passera.   
 
Gustavägen 
Gustavägen har funktionen av en huvudgata som både försörjer bebyggelsen 
i dess omedelbara närhet och leder trafiken till byarna Gusta och Åkre. 
Gustavägen är en allmän gata med både enskilt och kommunalt 
huvudmannaskap. Inom planområdet har vägen enskilt huvudmannaskap 
genom gemensamhetsanläggningen Gusta ga:2, men kommunen är 
väghållare. Sedan gemensamhetsanläggningen bildades och gällande 
detaljplan för den aktuella delen av Gustavägen antogs har Brunflo samhälle 
växt och kan nu betraktas som en del av tätorten. Det är därför motiverat att 
kommunen tar över huvudmannaskapet för den aktuella delen av vägen. 
Gustavägen är en asfalterad gata med upphöjda gångbanor på båda sidorna. 
Det är möjligt att ordna en ny infart till delområde 1, från Gustavägen. 
Utfartens placering är utlagd i plankartan, genom ett utfartsförbud i 
Gustavägens korsning med Liljevägen.  
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Liljevägen  
I samband med att befintliga byggnader uppfördes i delområde 2 och 3, 
anlades även en ny tillfart som går över naturmark. I förslaget blir tillfarten 
allmän plats, gata. Gatan har en brant lutning och siktproblem uppstår. 
Planförslaget gör det möjligt att anslutningen kan rätas upp, markhöjderna 
justeras så att lutningen minskar men även att kantsten och skyltning ordnas. 
Vägområdet för gatan varierar för att anpassas till slänter men även 
naturvärden. Liljevägen slutar en vändplan med en radie av 9,0 meter. Gatan 
med vändplanen ska asfalteras. Åtgärderna för att förbättra lutningen och 
siktproblemen på Liljevägen har studerats med hänsyn till de naturvärden 
som finns väster om gatan men även utifrån trafiksäkerheten och 
tillgängligheten.  
  

Jakob Ängmans Väg 
Jakob Ängmans Väg är avsedd för fordonstrafik och gång- och cykeltrafik 
som har sitt mål vid gatan. Planen innebär inga förändringar på Jakob 
Ängmans Väg, den ska fortsättningsvis ha samma standard, drift och 
underhåll.  
 
Centrumvägen/E14 
Planområdet gränsar till Centrumvägen/E14, där staten är väghållare. Vägen 
är av riksintresse och har stor betydelse som transportled. Under sommaren 
2021 utför Trafikverket arbete på Centrumvägen genom centrala Brunflo, 
med syfte att öka trafiksäkerheten för fotgängare och cyklister.  
 
Planförslaget innebär inga nya tillfarter från Centrumvägen. En allmänt 
tillgänglig gång- och cykelväg mellan Liljevägen, Jakob Ängmans Väg och 
Centrumvägen/E14 föreslås över naturmark. Anslutningen till 
Centrumvägen ska ske väster om stenmuren. 
 

Kartan visar tillfarten till hemtjänstens område. Den högra bilden är tagen från 
Liljevägen. Den högra bilden är tagen från hemtjänstens byggnad 
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Övriga vägar 
Inom kvartersmarken ansvarar respektive fastighetsägare för standard, 
underhåll och drift av vägar. Det kan vara vägar till parkeringar, entréer 
samt avfallsutrymmen.  
 
Gång- och cykeltrafik  
Längs bägge sidorna av Gustavägen finns upphöjda gångvägar. De är en del 
av ett större nät av gångvägar genom Brunflo. Längs Liljevägen och Jakob 
Ängmans Väg samsas bilister, cyklister och fotgängare. Planförslaget 
innebär inte att det blir aktuellt att förbättra dessa, men det är planmässigt 
möjligt att göra det redan idag.  
 
Förslaget innebär att det blir möjligt att ordna en förbindelse för 
allmänheten att till fots och med cykel röra sig genom planområdet, ner till 
Centrumvägen/E14. Gång- och cykelvägen kan ordnas inom all naturmark 
och gatumark som är allmän. På fastigheten Brunflo-Änge 1:97 finns en 
stenmur som är en del av byggnadsminnet för Brunflo stationssamhälle, 
muren får inte rivas. Detta innebär att förbindelsen behöver ligga nordväst 
om muren. Förbindelsen är viktig för att skapa goda förutsättningar för 
hållbart resande. Ett övergångsställe så att järnvägsstationen kan nås på ett 
säkert och tillgängligt sätt är även av stor vikt. 
 
Trafiksäkerhetshöjande åtgärder för fotgängare och cyklister på 
Centrumvägen utförs sommaren 2021.  
 
Kollektivtrafik 
Östersunds kommun har som mål att majoriteten av bostäderna ska ligga 
nära kollektivtrafik som har godtagbar turtäthet. Målet är att det för bostäder 
inom tätort ska finnas en busshållplats inom maximalt 300 meter via 
fågelvägen. Planförslaget är i enlighet med detta mål. Längs Gustavägen går 
länstrafikens bussar. Busshållplatserna ligger nära planområdet, närmaste 
ligger knappt 100 meter från planområdet, vid Karlviksvägen. Planområdet 
ligger även nära järnvägsstationen, ungefär 500 meter. Planförslaget innebär 
att det är möjligt att ordna en gång- och cykelförbindelsen till 
Centrumvägen/E14, vilket gör det enklare att nå järnvägsstationen, 
kollektivtrafiken blir mer tillgänglig.  
 
Parkering, varumottag och utfarter  
Behovet av parkeringsplatser är beroende av vad platsen ska användas till 
men även hur stor byggrätten är. Oavsett så ska pakeringsbehovet lösas 
inom den egna fastigheten. Planområdet ligger inom zon 3 enligt Östersunds 
kommuns parkeringspolicy. Parkeringstalen är angivna efter antalet 
parkeringsplatser per 1 000 kvadratmeter bruttoarea (BTA). Med BTA 
menas i det här fallet den totala bruttoarean exklusive garageytor. 
 
Inom ett avstånd om 25 meter från entré ska det finnas parkeringsplats för 
rörelsehindrade. Av samtliga bilplatser ska tre procent, dock minst en plats, 
vara utformade och placerade så att de är lämpliga för personer med nedsatt 
rörelseförmåga. Bilplatsen ska vara minst fem meter bred (alternativt 
utrymme på sidan) och markeras med att den är avsedd för rörelsehindrade. 
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Lutningen på förflyttningsvägen mellan bilplatsen och entrén bör inte 
överstiga 1:50 (två procent). 
 
Delområde 1 
För enbostadshus inklusive radhus och parhus förutsätts cykelparkering 
anordnas på tomten eller i/vid garage och carport. Av den anledningen anges 
inga särskilda parkeringstal för cyklar. Bilparkeringen anordnas normalt sett 
på den egna fastigheten och består oftast av garage/carport samt en plats 
framför denna på garageuppfarten. Avståndet ska enligt Boverkets 
byggregler vara max 25 meter mellan bilplats och entré. Vid gemensamma 
parkeringslösningar finns möjlighet till samordning, inte minst av 
besöksparkeringar. Parkeringstalet kan då minskas. 
 
Delområde 2 
Utifrån byggrätten i planförslaget skulle det behövas ungefär 19 
bilparkeringsplatser för boende och 3 bilparkeringsplatser för besökare. Det 
skulle även behöva ordnas 84 parkeringsplatser för cyklar, varav 48 skulle 
vara inomhus. Planförslaget innebär att det finns möjlighet att ordna 
skärmtak/cykelförråd.  
 
Delområde 3 
Området är bebyggt och parkeringsplatser finns. Hemtjänsten har ett relativt 
stort behov av parkeringsplatser. Det är möjligt att anlägga fler 
parkeringsplatser, det är även möjligt att ordna carport eller garage för 
befintliga bilparkeringsplatser.  
 
Övrigt 
Genom att planförslaget är lokaliserat till ett område som redan är 
exploaterat med tillhörande infrastruktur så främjas hållbara transporter. 
Utmed Gustavägen löper en gångväg och det finns även busshållplats vid 
Gustavägen/Karlsviksvägen som ligger inom ett kort promenadavstånd från 
planområdet. Möjlighet till alternativa transportsätt finns således inom 
planområdets omedelbara närhet. Förbindelsen för fotgängare och cyklister 
hållbart resande. 
 

Hälsa och Säkerhet 
Räddningstjänst 
Brandvatten 
Det finns en brandpost inom planområdet och fem i planområdets närhet. 
Brandposternas och ledningsnätets kapacitet bedöms som tillräcklig för den 
bebyggelse som föreslås.  
 
Krigsbranddamm 
Inom planområdet finns en krigsbranddamm. Dammen rymmer ungefär 400 
kubikmeter och utgörs av en nergrävd rund betongkonstruktion med ungefär 
15 meters diameter. Krigsbranddammen byggdes troligtvis under 1970-talet, 
skicket är okänt. Dammen är finansierade med statsbidrag och ägs av 
kommunen. Med anledning av det har samhällsbyggnad tillsynsansvar och 
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teknisk förvaltning underhållsansvar. Ett ungefärligt läge har fastställts 
baserat på ritningar, men även faktiskt letande av luckorna till dammen. 
 
Vid uppställning av fordon på eller invid branddamm måste hänsyn tas till 
jordtrycket på dammens väggar. Beroende på lastens storlek blir avstånd till 
dammen olika.  
 

”Mycket generellt och för översiktlig planering kan sägas att 
två gånger djupet från markytan till betongens underkant är 
ett tillräckligt avstånd.”  

 
Sweco Civil AB, PM geoteknik Haninge kommun, 2018-01-04, Gunnar Westberg och 
Maria Lundberg, (uppdragsnummer 2112156000) 
 
Swecos rekommendationer har applicerats på planförslaget. I detta fall ger 
det ett skyddsområde om 10 meter från dammens ytterkant.  
 

 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att 
samtliga branddammar ska vara kvar, vilket ytterligare är ett starkt argument 
för att branddammen ska vara kvar. 
 
Användningen för branddammen och markområdet närmast den planläggs 
som kvartersmark för teknisk anläggning. Det kan styckas av en fastighet 
för ändamålet. Tillfart till dammen behöver tryggas med en rättighet.  
 

Kartan visar branddammens ungefärliga läge med en mörkare 
blå. Skyddsområdet är markerat med en något ljusare blå färg.   
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Rekommenderad insatstid för påbörjat räddningsarbete 
Insatstiden motsvarar den tid som förflyter från dess att räddningsstyrkan 
larmats till dess att räddningsarbete har påbörjats. Insatstiden till området är 
ungefär tio minuter. Insatstiden ställer därför inte krav på ytterligare 
brandskyddsåtgärder. 
 
Tillgänglighet för brandfordon 
För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör 
räddningsfordon komma så nära byggnadens entré att man inte behöver 
dra slang och transportera materiel mer än 50 meter. Dessutom bör 
gångavståndet vara högst 50 meter om utrymning avses ske med bärbara 
stegar. Detta finns goda förutsättningar att uppnå detta inom planområdet 
idag.  
 
Buller 
För planområdet finns en bullerutredning (Norconsult, 2020), kompletterad 
22 juni 2022. Bullerutredningen visar att riktvärdena för ekvivalent ljudnivå 
vid fasad, 60 dB(A) klaras med god marginal, för den nya bebyggelsen. 
Inom vissa områden kan dock byggnader behöva anpassa sina uteplatser för 
att klara riktvärdena för skyddad uteplats. Det finns möjligheter att skapa 
skyddade uteplatser genom val av placering men även genom att ordna en 
lokal skärm vid uteplatsen. Byggnader och byggnadsdelar kan även ha en 
skärmade effekt. Det är även möjligt att ordna gemensamma uteplatser. Vid 
bygglovsprövningen granskas detta närmare.  
 
Befintliga byggnader, för bostäder, vård och kontor, men även nya 
byggrätter ligger relativt nära Gusta industrihus (fastigheten Brunflo-Änge 
3:1). Huvuddelen av verksamheten sker inomhus vilket innebär att 
bullernivåerna är låga. Buller uppkommer vid fläktar, maskiner och när de 
tillverkar betong. Befintliga byggnader på industrifastigheten skärmar till 
viss del av detta ljud. Det finns inget som indikerar på några problem för 
omkringliggande fastigheter. Samhällsbyggnad gör bedömningen att 
ovanstående innebär förslaget är lämplig.  
 
Den ekvivalenta ljudnivån för bostadshuset på fastigheten Brunflo-Änge 
1:98 är 62 dB(A) vid fasaden närmast störningskällan. För övriga fasader 
ligger ljudnivåerna mellan 43 och 59 dB(A). Vid fasaden mot gatan är den 
maximala ljudnivån 82 dB(A), övriga fasader han ljudnivåer mellan 67 och 
80 dB(A). Kommunen menar att det är lämpligt att fastigheten Brunflo-
Änge 1:98 får användningen bostäder eftersom huvudbyggnaden 
ursprungligen byggdes som bostad på 1910-talet och utan avbrott använts 
som det. Kommunen menar att det inte är aktuellt med nybyggnadskrav 
eftersom planförslaget inte innebär att en ny bostad uppförs. 
 
Byggnaden på fastigheten Brunflo-Änge 1:98 byggdes i början av 1900-
talet. Byggnaden innehåller bostäder och har troligtvis alltid var en bostad. 
Idag är användningen, enligt gällande detaljplan, hotell samt restaurang och 
turistinformation. Med utgångspunkt att byggnaden i drygt hundra år har 
använts som bostad bedömer samhällsbyggnad att de är lämpligt att 
markanvändningen ändras till bostad.  
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I bedömning av lämpligheten har kommunen har också utgått från 
Trafikverkets riktlinjer från buller och vibrationer på väg och järnväg 
(TDOK 2014:1021, gällande från 2021-01-01) vid bedömningen av 
lämpligheten. Trafikverket tillämpar åtgärdsnivåer för befintlig infrastruktur 
och utgår då från värden (ljudnivåer) för bostäder om ekvivalent 65 dB(A) 
vid uteplats. Det värdet är en konkretisering av vad Trafikverket anser är en 
god eller i vissa fall godtagbar miljö. Kommunen menar att Trafikverkets 
riktlinjer kan tillämpas här eftersom Centrumvägen/E14 är en statlig väg.  
 
Enligt beräkningarna av den ekvivalenta ljudnivån har ungefär en fjärdedel 
av fastigheten ljudnivåer om 65–70 dB(A). Eftersom ungefär ¾ av 
fastigheten inte har ljudnivåer över 65dB(A) är möjligheterna goda att ordna 
en skyddad uteplats.  
 
För att uppfylla bullerförordningens krav finns planbestämmelser för 
byggnaden. Eftersom byggnaden är befintlig föreslås bestämmelser som 
omfattar utformningen och lägenhetsfördelning. Planbestämmelserna som 
föreslås är att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska 
orienteras mot en ljuddämpad sida samt att enkelsidiga lägenheter mot E14 
ska vara mindre än 35 m2.  
 
Vad gäller inomhusmiljön ska eventuella åtgärder på fastigheten och 
byggnader alltid uppnå de riktvärden som finns. Detta oberoende av 
användningen. Vid bygglovsprövning för invändiga ändringar kan det 
komma att behövas en ljudskyddsbeskrivning som redovisar invändigt ljud, 
stegljud, luftljud, installationsljud, ljudisolering yttre ljudkällor och 
eventuella efterklangstider.  
 
Farligt gods 
Det transporteras farligt gods på Centrumvägen och järnvägen. Det är därför 
aktuellt med en riskutredning i samband med planarbetet, Säkerhetspartner 
2021. Riskutredningen visar att risknivån i för områdena med bostäder, 
kontor och vård på fastigheten Brunflo-Änge 1:144 är acceptabel utan att 
riskreducerande åtgärder behöver vidtas. 
 
Befintligt bostadshuset på fastigheten Brunflo-Änge 1:98 får användningen 
bostad. Kommunen menar att det är lämpligt. Motivet till bedömningen är 
att huvudbyggnaden ursprungligen byggdes som bostad och alltid använts 
som det. Under de senaste ungefär 100 åren har förutsättningarna runt 
fastigheten ändrats, men inte byggnadens användning.  
 
På 1980-talet var det aktuellt att bygga hotell, restaurang och 
turistinformation, planer som aldrig realiserats. Fastigheten har alltså dessa 
användningar enligt gällande detaljplan. Länsstyrelsen i Dalarnas län kom 
2012 ut med en vägledning för planläggning intill transportleder för farligt 
gods. Den baseras på Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen 
(RIKTSAM) utgiven av Länsstyrelsen i Skåne Län. Båda skrifterna klassar 
hotell och bostäder i samma riskgrupp. Detta menar samhällsbyggnad 
innebär att riskerna och konsekvenserna för olyckor värderas lika för de två 
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användningarna. Detta ligger även till grund för samhällsbyggnads 
bedömning av lämpligheten.  
 
Radonförekomst  
När nya byggnader ska uppföras måste radon från marken beaktas, för att 
det inte ska leda till problem inomhus. Byggherren ansvarar för att 
byggnader uppförs så att gränsvärdet för radon inte överskrids. Enligt den 
geotekniska utredningen bedöms hela planområdet vara av 
normalradonmark, vilket innebär att grundläggning ska utföras 
radonskyddat.  
 
Risk för skred 
I planområdet finns ett område med torv, vilken ger risker för ras och skred. 
Läs vidare under rubriken, Geotekniska förhållanden, sida 24. 
 
Förorenad mark  
Det finns en markförorening, inom planområdet, registrerad på fastigheten 
Brunflo-Änge 1:97. Lundqvist smidesverkstad, Brunflo-Änge 1:97 (Id 
169060, MIFO Id F2380-0865), branschklass 3. På fastigheten har det funnit 
en smides- och mekanisk verkstad, en verkstadsindustri utan halogenererade 
lösningsmedel och med begränsad kemikalieanvändning. Objektet får 
riskklass 4 eftersom omgivningen troligtvis inte har påverkats på ett negativt 
sätt. Planförslaget innebär att fastigheten blir naturmark, allmän plats. 
Samhällsbyggnad bedömer därför att det inte finns något behov av vidare 
utredningar i samband med planläggning. Information om föroreningen 
finns dock på illustrationskartan. Under sommaren 2021 arbetar 
Trafikverket för att förbättra trafiksäkerheten längs Centrumvägen, som 
gränsar till den aktuella fastigheten. I samband med arbetena för gång- och 
cykelbanor flyttades en stenmur. I marklovet för flytten av stenmuren 
säkerställdes att massorna som berördes undersöktes.  
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I direkt anslutning till planområdet finns fyra platser med potentiella 
markföroreningar. Endast ett av objekten ligger uppströms från planområdet 
och det objektet har en mycket låg riskbild. Spridning av föroreningar från 
övriga objekt bör sannolikt huvudsakligen ske åt sydväst. På grund av att 
höjdskillnaderna är avsevärt högre åt nordost kan man anta att grundvattnet 
trycker på från nordost.  
 
Trygghet 
Utfart från delområdena sker på Liljevägen mot Gustavägen. Gustavägen 
har gångvägar på bägge sidorna av vägen samt är belyst, vilket skapar 
möjlighet för gående att ta sig på ett tryggt sätt till och från delområdena. 
Tillfarten från vård- och kontorsbyggnaden kan rätas upp så att 
trafiksäkerheten förbättras. Det skapar bättre trygghet.  
 
Ett genomförande av planförslaget innebär att fler människor kommer att 
röra sig i närområdet vilket kan leda till att upplevelsen av trygghet ökar. 
 

Teknisk försörjning 
Vatten och avlopp 
Planområdet ligger inom kommunalt verksamhetsområde för dricksvatten 
och spillvatten. Det innebära att alla fastigheter måste anslutas till det 
kommunala dricksvatten- och spillvattennätet. Varje fastighet ska få en 
förbindelsepunkt anvisad för respektive ledningsslag vid fastighetsgränsen. 
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Dagvatten 
En dagvattenutredning har tagits fram som underlag för planförslaget 
(Arctan, 2021). Utgångspunkten vid dagvattenhanteringen är att 
motsvarande ett 2-årsregn ska kunna fördröjas inom respektive fastigheten 
och 20-årsregn inom planområdet. Vid flödesberäkningar har en 
klimatfaktor på 1,25 använts, för att skapa större marginal mot framtida 
klimatförändringar. I första hand ska dagvatten omhändertas lokalt i öppna 
system eller andra fördröjande lösningar. Nedan beskrivs huvuddragen i 
dagvattenutredningen, utredningen finns i sin helhet som en bilaga.  
 
Planområdet har särskilda förutsättningar, framförallt i delområdena 2 och 
3. Förutsättningarna sammanfattas; 
 

 planområdet har stora topografiska skillnader 
 idag pumpas dagvatten från delområdena 2 och 3 till 

anslutningspunkt 
 delområde 3 finns ett instängt område som innebär risk för 

dämningssituationer samt att infiltrationskapaciteten inte är känd.  
 det saknas logisk eller lämplig släppunkt för dagvatten i delområde 2 

och 3 
 
Genom att flödesneutralitet har varit styrande i varje delområde bedöms att 
en flödessituation motsvarande nuläget för det dimensionerande regnet kan 
uppnås och nedanförliggande områden inte påverkas negativt. I föreslagna 
dagvattenåtgärder, både för kravet för kvartersmark samt allmän platsmark, 
uppnås en rening som motsvarar nulägessituationen eller bättre. Med 
bakgrund av detta bedöms att den aktuella planen inte försvårar möjligheten 
att uppnå de uppsatta miljökvalitetsmålen för recipienten Storsjön ur ett 
dagvattenperspektiv.  
 
Området har stor andel gröna ytor även i efterläget och dagvattnet föreslås 
till stor del avledas ytligt vilket innebär en god robusthet. Det bedöms inte 
vara ett problem att få plats med de föreslagna dagvattenåtgärderna inom 
området. 
 
Planförslaget har utformats utifrån dagvattenutredningens slutsatser och 
rekommendationer. Större sammanhängande naturmark (allmän plats) har 
skapats för att hantera skyfallsproblematiken. Det finns även en 
planbestämmelse som innebär att ett fördröjningsmagasin för dagvatten med 
en volym av minst 180 kubikmeter ska ordnas på den allmänna naturmarken 
i delområdet 3, mot fastigheterna Brunflo-Änge 1:98 och 3:1.  
 
Befintliga förhållanden 
Inom planområdet finns relativt stora höjdskillnader där Jakob Ängmans 
Väg ligger ungefär sex meter högre än marken vid befintlig vårdbyggnad. 
Nivåskillnaden tas upp i en vegetationsstäckt slänt. Större delen av 
delområde 2 och 3 är betydligt flackare och lutar svagt österut. Söder och 
öster om den befintliga vårdbyggnaden, i delområde 3, finns tidvis blötare 
partier då dessa områden utgör planens huvudsakliga lågpunkter. Mindre 
lokala lågpunkter finns även kring de gruppbyggda bostäderna. 
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Befintliga jordarter inom delområde 2 och 3 bedöms ha låg 
infiltrationsförmåga. 
 
Befintligt ledningsnät för dagvatten i planens närhet går längs Jakob 
Ängmans Väg, Hattmakarvägen, Gustavägen samt längs Centrumvägen. 
Eftersom anslutningspunkten för dagvatten ligger på en betydligt högre nivå 
än vårdbyggnaden och dess omgivande ytor så pumpas dagvatten via 
befintlig pumpstation till anslutningspunkt. Pumpen avvattnar endast delar 
av området kring vårdbyggnaden. Ledningsnätet för dagvatten nedströms 
anslutningspunkten släpps i Gustabäcken nedan Villavägen som från detta 
läge avrinner längs Gustavägen. Gustabäcken mynnar sedan i Storsjön 
(Brunfloviken). 
 
Dagvatten avrinner söder ut över parkmarken i delområde 1 och vidare in i 
delområdena 2 och 3. Avrinningen från delområde 2 och 3 rör sig österut i 
huvudsak längs planens sydvästra del. Dagvatten rinner även in i planen 
från området norr om planområdet längs Hattmakarvägen och längs den del 
av Jakob Ängmans Väg som löper parallellt med Hattmakarvägen.  
 
Det finns vissa instängda lågpunkter inom området i dagsläget. 
Dämningssituationer uppstår till viss del norr om de gruppbyggda småhusen 
i delområde 2. Viss dämning sker också i slänten öster om Liljevägen. Störst 
risk för dämningssituationer råder söder och sydöst om vårdbyggnaden, 
delområde 3. Efter ansamlingen sydöst om vårdbyggnaden i planens östra 
del tar sig dock dagvattnet vidare i riktning mot Gusta industrifastighet 
(Gusta betong). 
 
Förslag till åtgärder  
Delområde 1 bedöms dagvattnet hanteras genom en självfallslösning och 
fördröjning till anslutningspunkten i Jakob Ängmans Väg med hänsyn till 
topografi och tydlig avgränsning av Jakob Ängmans Väg. Delområde 2 står 
för planens största förändring med avseende på markanvändning i efterläget 
och här bedöms det krävas fördröjande dagvattenhantering för det 
dimensionerande 2-årsregnet. Delområde 3 har karterats separat då det 
bedöms bli oförändrat mellan nuläge och efterläge med hänsyn till 
markanvändningar. Detta område har också, sedan tidigare, en höjdsättning 
ut mot vegetationsytor och en befintlig pumplösning för dagvatten till 
anslutningspunkt. I delområde 3 krävs fördröjande åtgärder för det 
dimensionerande 20-årsregnet. I delområde krävs även åtgärder för att 
hantera skyfall.  
 
Skyfall  

Vid extrema regn kommer inte dagvattensystemet klara av att hantera de 
flöden som uppstår. Marken blir mättad, ledningar går fulla och 
anläggningar svämmar över. I ett sådant scenario avrinner dagvattnet ytligt 
på mark. För att undvika risk för skador vid en sådan situation krävs att 
marken planeras höjdmässigt så att avledning av dagvatten kan ske på ett 
säkert sätt. Lågpunkter får inte tillskapas så att dämningssituationer kan 
undvikas. Inom den aktuella planen är detta en utmaning eftersom planen 
till viss del redan utgör ett instängt område. I utförd analys kan det 
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konstateras att dagvatten ställer sig på ytan och dämmer när marken är 
mättad. Utifrån analysen kan det också konstateras att dagvattnet dämmer 
till djup över 25 cm i vissa lägen. Analysen visar även på att dagvattnet 
sedan tar sig vidare öster ut mot Gustaområdet (Gusta betong) och vidare ut 
mot vägområdet. Vid en skyfallssituation bedöms de sekundära rinnvägarna 
i stort sett ta samma vägar som, de i kartan ovan, redovisade rinnvägarna. 
Detta eftersom analysmodellen inte tar hänsyn till infiltration, ledningsnät 
eller eventuella genomföringar genom vägar med mera.  
 
Att utföra schaktarbeten för att förändra höjdsättningen för att i stället leda 
ut ett skyfall i sydvästlig riktning ned mot E14 (Centrumvägen) har 
översiktligt studerats. Detta ingrepp bedöms tekniskt svårt och skulle 
innebära stora ingrepp på grund av den rådande topografin samt med hänsyn 
till de befintliga byggnaderna. Skyfallshanteringen föreslås i stället ske 
samma väg som i dagsläget men att vissa åtgärder utförs för att minimera 
riskerna, tydligare definiera rinnvägen samt avlasta den aktuella planen från 
ytavrinnande dagvatten från omkringliggande ytor vid en skyfallssituation.  
 
För att uppnå en säkerhetsmarginal med hänsyn till skyfallet föreslås att en 
översvämningsyta anläggas likt ett torrt bäckstråk. En stensättning likt en 
ringlande bäck anläggs tillsamman med en större vegetationstäckt 
översvämningsyta. Denna yta anläggs med definierade slänter och 
säkerhetsavstånd till den befintliga strukturen (byggnader och parkeringar 
mm). Utöver den ringlande torra stenbäcken och den vegetationstäckta 
översvämningsytan kan ett större område med makadam anläggas som en 
torr damm. Utloppet och slänter anordnas så att inga större dämningsdjup än 
20 cm uppnås. Detta ligger i linje med nuvarande potentiella dämningsdjup 
enligt analys samt enligt Boverkets byggregler (2011:6) för ytliga 
dagvattenanläggningar i närheten av barn. Genom dämningsdjup och 
detaljstuderad utformning på slänter skapas också säkerhetsmarginaler till 
den befintliga strukturen. Förutom en bestämd dämningsnivå ska utloppet 
för skyfallet anordnas på ett mer definierat sätt än i dagsläget. Detta för att i 
möjligaste mån avleda ett potentiellt skyfall på ett säkert sätt.  
 
En total tillgänglig volym på 180 m3 vilket ger en säkerhetsmarginal till den 
erforderliga fördröjningsvolymen i delområde 3 med knappt 5,5 gånger. Vid 
utförande av ovanstående exempel bedöms riskerna med den givna 
förutsättningen av ett instängt område minimeras. 
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Utöver översvämningsytan och tydligare definierad skyfallsväg kan också 
avskärande åtgärder för att minimera andelen ytavrinnande dagvatten som 
rinner in i den aktuella planen anläggas. Detta är åtgärder som bör betraktas 
ur ett större perspektiv eftersom en dessa genererar en omledning av 
nuvarande avrinningsmönster. Om dessa förändringar studeras kan dock en 
bättre skyfallssituation uppnås både för den aktuella planen och andra 
intilliggande områden. Exempel på områden där skyfallssituationen kan 
förbättras både för den aktuella planen och för intilliggande områden är 
Gustavägen, Jakob Ängmans Väg och grönområdet norr om Gusta betong.  
 
Värme och kyla 
Ny bebyggelse inom planområdet kan anslutas till fjärrvärmenätet. 
Ledningar som bara försörjer enstaka byggnader eller fastigheter samt 
ledningar där det inte finns några rättigheter får inga bestämmelser om 
markreservat (markreservat för allmänna underjordiska ledningar). 
 
El och IT-struktur 

Det finns en befintlig nätstation invid Gustavägen, nära infarten till 
Liljevägen. Området kring transformatorstationen är planlagd som E, 
Transformatorstation. Det finns även en transformatorstation vid 
bensinstationen, intill fastigheten Brunflo-Änge 1:98. Dessa bedöms ha 
tillräcklig kapacitet för det planförslaget innebär. Om behov uppstår finns 
möjlighet att anordna en transformatorstation i planområdets östra del (E).  

Befintliga ledningar som bara försörjer enstaka fastigheter samt ledningarna 
som inte har några fastighetsrättsliga rättigheter reglers inte som 
markreservat för allmänna underjordiska ledningar, u-områden.  
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I delområde två finns en elledning som försörjer befintliga byggnader. 
Ledningen går från transformatorstationen vid Gustavägen över ängen. För 
att skapa en effektiv och flexibel ryggrätt för huvudbyggnaden kan 
ledningen flyttas. I plankartan finns ett framtida läge för en elledning 
markerad med u-område medan ledningens gällande läge ligger inom a2. 
Bestämmelsen om a2 innebär att när eller om en byggnad behöver placeras 
på nuvarande ledning så ska den flyttas till det område som är markerat med 
u-område.  

Utrymme finns att förlägga nya ledningar för till exempel el, tele och 
fiberoptik inom mark planlagd som allmän platsmark, gata, natur och park.  

Det finns stadsnät med möjlighet att ansluta nya byggnader, inom 
planområdet.  
  
Avfall 
Vid bygglovsprövningen ska de lokala föreskrifterna om avfall samt 
Boverkets byggregler följas. Dessa innebär att dragvägen inte får överstiga 
10 meter och det bör vara maximalt 50 meter från byggnaders entréer till 
avfallsutrymmen i flerbostadshus. 
 
För bostäderna i delområde 1 kan hämtning av avfall ske från Jakob 
Ängmans Väg. Tillgängligheten är god.  
 
Till delområdena 2 och 3 ska Liljevägen användas som tillkomstväg, 
Liljevägen är en allmän gata som mellan delområde 2 och 3 övergår i en 
vändplan med en diameter om 18 meter med en hinderfri remsa om 1,5 
meter. I och med planförslaget kommer Liljevägens tillgänglighet förbättras 
eftersom lutningen minskar och anslutningen till Jakob Ängmans Väg blir 
mer vinkelrät. Vid en översiktlig granskning av delområde 2 är slutsatsen att 
det finns möjlighet att ordna avfallsutrymmen, dragvägar med mera i 
enlighet med fastlagda riktlinjer och regler.  
 
Den befintliga verksamheten på delområde 3 har en avfallshantering som 
kan fortsätta på nuvarande sätt.   
 
Planen ger möjlighet till att ordna soputrymmen genom en specificerad 
byggrätt för komplementbyggnader. Detta gäller samtliga delområden.  
 
Från och med 1 april 2025 införs kvartersnära insamling för alla 
bostadsfastigheter, men redan 2021 ska 60 % av fastigheterna omfattas av 
det nya systemet. Förutom kompost och brännbart ska alltså även hushållens 
returpapper och förpackningsavfall av de vanligast förekommande 
materialen forslas bort från respektive bostadsfastighet och inte som idag 
via FTI:s återvinningsstationer. Det innebär att det kan krävas större 
avfallsutrymmen lokalt i respektive fastighet. 
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GENOMFÖRANDE  
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för att detaljplanen ska kunna bli 
verklighet. Genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan 
visar endast ett förslag på hur detaljplanen kan genomföras.  

Tidsplan 
Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. Planförslaget skickas ut på 
granskning under datum. Detaljplanen beräknas kunna antas av Miljö- och 
samhällsnämnden under vinter 2022/23. Därefter vinner detaljplanen laga 
kraft tidigast tre veckor efter antagandebeslutet, om den inte överklagas. 
 
När planen vinner laga kraft kan den genomföras.  

Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från den dag planen vunnit laga kraft. Ändring 
av detaljplanen får ske under genomförandetiden för att införa 
fastighetsindelningsbestämmelser. Genomförandetidens längd motiveras av 
att ett genomförande av planen kan vara nära i tid, planen innebär inte att 
infrastruktur eller andra åtgärder behöver ordnas innan planen kan 
genomföras. 

Huvudmannaskap 
Kommunen är huvudman för allmänna platser, vilka är gator, natur och 
park.  

Avtal 
Ett avtal har upprättats mellan Östersunds kommun/Samhällsbyggnad och 
Östersunds kommun/mark och exploatering för att reglera kostnaden för 
upprättandet av detaljplanen.  

Ansvarsfördelning och ekonomiska frågor 
Vid bygglovsprövning för ny bebyggelse kommer inte planavgift att tas ut. 
Planavgift tas istället ut genom planavtal som upprättats mellan Östersunds 
kommun/mark och exploatering och Östersunds kommun/samhällsbyggnad. 
Mark och exploatering står för alla kostnader för framtagandet av 
detaljplanen, inklusive tillhörande utredningar. Bygglovavgift kommer att 
debiteras enligt gällande taxa. 
 
Avfall VA ansvarar och bekostar utbyggnad av allmänt dricks-, spill- och 
dagvattennät. Fastigheterna ska anslutas till verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Varje anslutning debiteras 
fastighetsägaren en anläggningsavgift (engångskostnad) samt en 
brukningsavgift (rörlig årskostnad). 
 
Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för ledningar från anvisad 
förbindelsepunkt fram till egen byggnad och bekostar anslutning till 
respektive nät. 
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Östersunds kommun bekostar eventuell utbyggnad av gång- och cykelvägar, 
ombyggnad av Liljevägen, dagvattenlösningar på allmän plats samt 
fastighetsregleringar. Östersunds kommun ansvarar för drift och underhåll 
av allmänna platser, gator, natur och park. Trafikverket bekostar flytt av 
stenmuren.  
 
Dammen är finansierade med statsbidrag och ägs av kommunen. Med 
anledning av det har samhällsbyggnad tillsynsansvar och teknisk förvaltning 
underhållsansvar. 
 
Ägaren till fastigheten Brunflo-Änge 1:98 kan ha rätt till ersättning av 
kommunen för eventuell ekonomiska skada som planbestämmelser i form 
av skyddsbestämmelse eller rivningsförbud medför. Rätten till ersättning 
gäller endast om bestämmelsen innebär att pågående markanvändning 
avsevärt försvåras inom den berörda delen av fastigheten. Frågan om 
ersättning ska vara utredd innan planen får antas. 

Tekniska anläggningar och ledningar 
Teknisk förvaltning är huvudman för allmänna dricksvatten-, spillvatten- 
och dagvattenledningar samt anordnar vid behov brandposter 
i samråd med Jämtlands Räddningstjänstförbund. 
 
Jämtkraft AB ansvarar för allmänna el- och fjärrvärmeledningar. IP Only 
ansvarar för allmänna fiberoptiska ledningar. 
 
Exploatören bekostar flytt av ledningar inom kvartersmark/planområdet. 
 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 
Nedan redovisas detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser som i 
dagsläget kan bedömas för respektive fastighet.  
 
Brunflo-Änge 1:144 
Planförslaget innebär att det kan bildas bostadsfastigheter inom delområde 
1. Planen reglerar största respektive minsta fastighetsstorlek för friliggande 
småhus (d1 och d2). För rad-, par- och kedjehus finns ingen reglering av 
fastighetsstorleken. Utifrån byggrättens storlek kan bildas två fastigheter för 
friliggande småhus alternativt fyra fastigheter för rad-, par- och kedjehus. 
 
I delområde 2 och 3 finns det ingen reglering av fastighetsstorleken. 
Förslagsvis kan två fastigheter bildas, en för respektive delområde. Där det 
inte finns någon bestämmelse om fastighetsstorlek prövas lämplig storlek 
och utformning av fastighet vid lantmäteriförrättning. 
 
Gemensamhetsanläggningen Gusta ga:2 kan omprövas när kommunen tar 
över huvudmannaskapet för delar av Gustavägen.  
 
I planområdets gräns mot Gusta industrifastighet, Brunflo-Änge 3:1, är det 
möjligt att bilda en fastighet för transformatorstation.  
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Efter avstyckning av kvartersmarken utgör Brunflo-Änge 1:144 en fastighet 
för allmän plats och icke planlagd mark. 
 
Brunflo-Änge 1:97 
Fastigheten kan föras över till fastigheten Brunflo-Änge 1:144.  
 
Brunflo-Änge 1:98 
Det finns inga rent fastighetsrättsliga frågor eller konsekvenser som en följd 
av planförslaget. Se dock under rubrik Ansvarsfördelning och ekonomiska 
frågor sida 51. 
 
Brunflo-Änge 3:1 
Inga förändringar föreslås för fastigheten. 
 
Brunflo-Änge 3:2  
En reglering av fastighetsgränserna för bensinstationen är möjlig så att 
fastighetsgränserna sammanfaller med hur marken används idag. När 
gällande detaljplan togs fram var ambitionen att bygga ett hotell med 
turistinformation och restaurang på delar av fastigheten. De planerna är inte 
aktuella idag så förlaget innebär att fastighetsgränserna för bensinstationen 
kan justeras så att de sammanfaller med ytorna som används för 
bensinstationen. Detta innebär i så fall en lantmäteriförrättning.  

Gemensamhetsanläggningar, servitut och ledningsrätter 
Gustavägen ingår i gemensamhetsanläggningen Gusta ga:2. 
Gemensamhetsanläggningen ska ansvara för bland annat underhåll av 
vägen. Den del av Gustavägen som ligger inom planområdet är allmän plats 
men har enskilt huvudmannaskap. Kommunen är dock väghållare idag. 
Sedan gemensamhetsanläggningen bildades och gällande detaljplan för den 
aktuella delen av Gustavägen antogs har Brunflo samhälle växt och kan nu 
betraktas som en del av tätorten. Det är därför motiverat att kommunen tar 
över huvudmannaskapet för den aktuella delen av vägen. Eftersom delar av 
Gustavägen övergår till kommunalt huvudmannaskap kan en omprövning av 
gemensamhetsanläggningen aktualiseras. Det sker i en lantmäteriförrättning. 
 
Det finns inga servitut eller ledningsrätter i planområdet.  

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
 Johan Persson, Matilda Segersäll samt Hanna Modin på 

Samhällsbyggnad/Miljö och hälsa har medverkat i frågor som rör 
buller, föroreningar samt naturvärden.  

 Jenny Norum Novén, Samhällsbyggnad/Plan och bygg har ritat 
plankartan 

 Martin Blick och Martin Johansson, Teknisk förvaltning, har 
medverkat i frågor som rör trafik. 

 Tore Johansson, Teknisk förvaltning, har medverkat i frågor som rör 
dagvatten 

 Jenny Vestlund Dahlén, Samhällsbyggnad/Plan och bygg, har 
medverkat i frågor som rör kulturmiljö 
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 Johanna Westgard, Samhällsbyggnad/Plan och bygg, har medverkat 
i detaljplanefrågor.  

 
Östersund den 12 oktober 2022  
 
 
Maria Boberg  Karolina Vessberg 
Stadsarkitekt   Planeringsarkitekt  
 
 
 
Bengt Gryckdal 
Mark- och Exploatering 
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Östersunds kommun 
 
 
 

 
 
 
 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE  
 
Samråd pågick mellan 3 februari och den 1 mars 2022 

  

Dnr MSN 174–2019 
Dnr ByggR:   P 2019–22 
 



2 

 

 
SAMRÅDSREDOGÖRELSE ............................................................................... 3 

RESULTAT AV SAMRÅDET .......................................................................... 4 

Lista över de som har lämnat synpunkter ............................................. 4 

Ändringar i planförslaget efter samrådet .............................................. 4 

Synpunkter som inte har blivit tillgodosedda ........................................ 6 

SÅ HAR SAMRÅDET GÅTT TILL.................................................................... 6 

SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDET .............................................................. 6 

Statliga och regionala myndigheter och organisationer ........................ 7 

Kommunala förvaltningar och bolag .................................................... 13 

Övriga organisationer, företag och privatpersoner ............................. 13 

BILAGA SAMRÅDSYTTRANDEN ................................................................. 21 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



3 

 

SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
I samrådsredogörelsen redovisar kommunen de synpunkter som har kommit 
in under samrådet för detaljplanen. Kommunen tar också ställning till 
synpunkterna och tydliggör vid behov bakgrunden till olika 
ställningstaganden. Synpunkterna är sammanfattade för att göra 
redogörelsen tydlig. Alla yttranden finns sin helhet längst bak i 
samrådsredogörelsen. De synpunkter som inte har blivit tillgodosedda är 
sammanställda under en egen rubrik. 
 
Ställningstagandena utgår i huvudsak från detaljplanens syfte som är att 
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 området norr om Liljevägen. 
Utgångspunkten för omfattningen av bostäderna är behovet av den allmänna 
parken, men även påverkan på de biologiska värdena. 
 
Området direkt söder om Liljevägen får idag bebyggas med bostäder, 
förslaget innebär att det även får användas för vård och kontor. Planen ger 
då möjlighet för permanent bygglov för befintlig vård- och kontorsbyggnad 
men även att nya byggnader uppförs för ändamålen.  
 
Befintligt naturstråk, söder om Liljevägen och Jacob Ängmans Väg sparas 
till stor del för att trygga natur-, rekreations- och kulturhistoriska värden.  
 
Planen syftar även till att skapa en allmänt tillgänglig förbindelse mellan 
bostäderna norr om Liljevägen och Centrumvägen/E14. Förbindelsen 
planläggs som naturmark. Naturmarken har även en viktig funktion för att 
hantera dagvatten.  
 
Planen syftar till att säkerställa att stabilitets- och sättningshöjdande åtgärder 
genomförs innan byggnation av bebyggelse, detta gäller delar av marken 
söder om Liljevägen. 
 
Det befintliga bostadshuset som har infart från Centrumvägen/E14 får en 
byggrätt för bostad, eftersom byggnaden använts som det sedan det 
uppfördes. Huset har stora kulturhistoriska värden och planen säkerställer 
dessa. 
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RESULTAT AV SAMRÅDET 
Tio skriftliga yttranden har kommit in till miljö- och samhällsnämnden. 

Lista över de som har lämnat synpunkter 
 
 

Inkomna yttranden Datum Synpunkt 

Statliga och regionala myndigheter 
och organisationer 

  

Länsstyrelsen  2022-03-02 Buller, farligt gods samt 
strandskydd 

Trafikverket 2022-02-18 Trafik på 
Centrumvägen/E14 och 
Mittbanan, buller farligt 
gods samt 
framkomlighet.  

Räddningstjänsten 2022-03-01 Ingen erinran 
Jamtli 2022-03-01 Fornlämning 

Kommunala förvaltningar och bolag  
 

Jämtkraft 2022-02-25 Fjärrvärmeledning 

Övriga organisationer och företag  
  

Postnord 2022-02-15 Utdelnings av post 
Skanova 2022-02-18 Markförlagda 

teleanläggningar 

Privatpersoner, bedömda sakägare  
  

S1. RJ, CN 2022-02-18 Trafiksituationen på 
Jacob Ängmans Väg 
och Liljevägen samt 
inga bostäder i parken. 

S2. LH 2022-02-23 Trafiksituationen på 
Jacob Ängmans Väg 
och Liljevägen samt 
inga bostäder i parken. 

S3. AN 2022-03-01 Byggrätt för 
komplementbyggnad, 
förbindelse för 
fotgängare och 
cyklister, ekonomiska 
frågor vid reglering av 
kulturvärden. 

 

Ändringar i planförslaget efter samrådet 
Med anledning av de synpunkter som har kommit in under samrådet har 
kommunen valt att göra följande ändringar i planförslaget: 
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Plankartan 
 Stenmuren intill Centrumvägen/E14 får skydds- och 

rivningsbestämmelser 
 Krigsbranddammen ska vara kvar, ett användningsområde för den 

läggs till. 
 Områden för allmänna underjordiska ledningar (u-områden) tas bort 

eller justeras. 
 En byggrätt för komplementbyggnad på fastigheten Brunflo-Änge 

1:98 läggs till. 
 Områden för allmänna underjordiska ledningar tas bort från allmän 

plats. 
 Byggrätt för nya byggnader söder om Liljevägen formuleras om så 

att det blir möjligt att uppföra byggnader i fyra våningar om de inte 
har en större byggnadsarea om 300 kvadratmeter. Den totala 
bruttoarean på området blir dock oförändrad.  

 
Planbeskrivningen 

 Kommunens bedömningar avseende trafikbuller, farligt gods, 
strandskydd samt miljökvalitetsnormer förtydligas. 

 Information om påverkan på dagvatten under byggskedet läggs till. 
 Information om stenmuren vid Centrumvägen/E14 uppdateras. 
 Information om krigsbranddamm ändras. 
 Texten för den möjliga gång- och cykelvägen från Liljevägen ner till 

Centrumvägen/E14 kompletteras med en beskrivning av dess 
positiva påverkan för hållbart resande. Även förbindelsens möjliga 
läge beskrivs närmare.   

 Information om Jamtlis rapport Kulturarvsanalys för vägprojekt 
E14/E45 Brunflo, Rapport Jamtli 2015:13 läggs till.  

 Kompletterande information om dragning av underjordiska allmänna 
ledningar läggs till.  

 Beskrivning av valet av tillfart till området söder om Liljevägen 
läggs till.  

 Uppdateras så att Liljevägen och Jakob Ängmans Vägs dragningar 
blir riktiga.  

 Beskrivning av möjlig utformning av nya byggnader söder om 
Liljevägen.  

 
Illustrationskartan 

 Möjligt läge för gång- och cykelväg markeras. 
 Illustrationskartan justeras avseende strandskydd.  
 Byggrätter söder om Liljevägen justeras efter krigsbranddammens 

läge.  
 Möjlig exploatering av området söder om Liljevägen illustreras. 

 
Övriga ändringar efter samrådet är: 
Mark och exploatering har lämnat synpunkter där de önskar fler möjligheter 
till utformning av den nya bebyggelsen söder om Liljevägen. 
Granskningsförslaget innebär ingen förändring i den totala byggrätten, alltså 
inga fler kvadratmeter att bygga, utan att byggrätten kan fördelas på fler sätt. 
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Den nya bebyggelsen kan byggas i fyra våningar men då fördelade på fler 
byggnadskroppar som är skilda från varandra. Det kan till exempel byggas 
två punkthus för bostäder i fyra våningar eller en sammanhängande vård- 
och kontorsbyggnad i tre våningar, likt samrådsförslaget.  

Synpunkter som inte har blivit tillgodosedda  
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 SAMRÅDET GÅTT TILL 
Detaljplanen har varit tillgänglig för synpunkter under perioden 3 februari 
till 1 mars 2022. Information om samrådet skickades via brev eller e-post till 
berörda sakägare, myndigheter, organisationer, kommunala förvaltningar 
och hyresgäster samt andra boende/verksamma. Detaljplaneförslaget har 
också funnits på kommunens hemsida samt på Östersunds bibliotek och det 
har kungjorts genom annons i ortstidningarna och på kommunens 
anslagstavla. 
 
Samrådshandlingarna bestod av: 

 Plankarta med planbestämmelser 
 Illustrationskarta 
 Planbeskrivning 
 Grundkarta  
 Fastighetsförteckning med bedömda sakägare  
 Undersökning av betydande miljöpåverkan 
 Bullerutredning  
 Dagvattenutredning 
 Geoteknisk undersökning 
 Naturvärdesinventering 
 Riskanalys 

 
Under samrådstiden ordnade kommunen ett samrådsmöte. Vid 
samrådsmötet deltog fyra personer. Deras synpunkter rörde främst 
trafiksituationen inom och i närheten av planområdet. Samrådet och 
samrådsmötet annonserades i ortstidningarna den 5 februari 2022.  
 

SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDET 
De huvudsakliga synpunkterna i yttrandena handlade om trafiksituationen 
inom och i anslutning till planområdet, buller, farligt gods samt bostäderna 
som föreslås i det som idag är park. Krigsbranddammen har också 
diskuterats.  
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I texten nedanför följer en sammanfattning av synpunkterna och 
samhällsbyggnads ställningstaganden till dem. Fullständiga yttranden finns i 
en bilaga längst bak i samrådsredogörelsen. 

Statliga och regionala myndigheter och organisationer 
Länsstyrelsen  
Länsstyrelsen anser att frågor kopplat till hälsa och säkerhet behöver 
klarläggas och tydliggöras inför granskningsskedet. Det behöver framgå hur 
risknivån avseende farligt gods ser ut för befintligt bostadshus på 
fastigheten Brunflo-Änge 1:98 samt om risknivån är acceptabel för 
bostadsändamål. Det behöver också framgå vilka ljudnivåer befintligt 
bostadshuset på fastigheten Brunflo-Änge 1:98 exponeras för och därmed 
huruvida byggnaden är lämplig för bostadsändamål.  
 
Det behöver framgå vilket särskilt skäl som avses tillämpas för upphävande 
av strandskydd inom allmän platsmark gata. Illustrationskartan behöver 
följa plangränserna för att tydligt redovisa vilken mark som strandskyddet 
avser upphävas.  
 
Länsstyrelsen har även lämnat råd och allmänna synpunkter avseende 
miljökvalitetsnormer, förorenad mark samt invasiva arter. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Buller  
Den ekvivalenta ljudnivån för bostadshuset på fastigheten Brunflo-Änge 
1:98 är 62 dB(A) vid fasaden närmast störningskällan. För övriga fasader 
ligger ljudnivåerna mellan 43 och 59 dB(A). Vid fasaden mot gatan är den 
maximala ljudnivån 82 dB(A), övriga fasader han ljudnivåer mellan 67 och 
80 dB(A).  
 

Bild, ekvivalent ljudnivå samt 
maximal ljudnivå, Brunflo-Änge 
1:144 Trafikbullerutredning, 
2020-12-02, kompletterad 23 juni 
2022, Norconsult 
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Kommunen menar att det är lämpligt att fastigheten Brunflo-Änge 1:98 får 
användningen bostäder eftersom huvudbyggnaden ursprungligen byggdes 
som bostad på 1910-talet och utan avbrott använts som det. Kommunen 
menar att det inte är aktuellt med nybyggnadskrav eftersom planförslaget 
inte innebär att en ny bostad uppförs. 
 
Bullerproblematiken längs våra vägar en strukturell fråga på en 
övergripande nivå och det är kommunens mening att befintlig bebyggelse 
inte ska omfattas av nybyggnadskrav vad gäller ljudnivåer. Det är rimligt att 
befintlig användning får fortgå trots att dagens situation förändrats sedan 
byggnaden uppfördes och marken planlades.  
 
Det är orimligt att bebyggelse längs våra bullerutsatta vägen skulle bedömas 
som olämplig bara på grund av att planläggning pågår som inte innebär att 
någon ny bostadsbebyggelse får uppföras, utan bara bekräftar dagens 
faktiska användning. Det motsatta blir ett förhållningssätt som inte är 
proportionerligt och som inte når den eftersökta effekten av förbättrade 
miljö- och hälsoeffekter som man på en samhällsnivå brottas med. 
Förbättrade förutsättningar/situationer för boende längs bullerutsatta vägar 
nås inte genom att ge enstaka fastigheter med befintlig bebyggelse en annan 
användning än bostäder. I det fall användningen bostad inte är möjligt att 
införa i den nu aktuella detaljplanen är alternativet att området utesluts ur 
pågående planarbete och eventuellt också ett upphävande av gällande 
detaljplan. 
 
Det är en oproportionerligt att den enskilde fastighetsägaren ska påverkas i 
sådan utsträckning så att deras bostäder inte skulle vara lämpliga för 
bostäder trots att de i praktiken får bo kvar. I de lägen där ljudnivåerna 
överskrider riktvärdena för nybyggnation innebär det att fastighetsägaren 
inte kommer att kunna göra vissa åtgärder som kräver bygglov eftersom det 
strider mot planen. Det finns således ingen möjlighet för den enskilde 
fastighetsägaren att utveckla sin fastighet genom att till exempel bygga ett 
garage. 
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Vidare har kommunen har utgått från Trafikverkets riktlinjer från buller och 
vibrationer på väg och järnväg (TDOK 2014:1021, gällande från 2021-01-
01) vid bedömningen av lämpligheten. Trafikverket tillämpar åtgärdsnivåer 
för befintlig infrastruktur och utgår då från värden (ljudnivåer) för bostäder 
om ekvivalent 65 dB(A) vid uteplats. Det värdet är en konkretisering av vad 
Trafikverket anser är en god eller i vissa fall godtagbar miljö. Kommunen 
menar att Trafikverkets riktlinjer kan tillämpas här eftersom 
Centrumvägen/E14 är en statlig väg.  
 
Enligt beräkningarna av den ekvivalenta ljudnivån har ungefär en fjärdedel 
av fastigheten ljudnivåer om 65–70 dB(A), det mörkt lila området. Eftersom 
ungefär ¾ av fastigheten inte har ljudnivåer över 65dB(A) är möjligheterna 
goda att ordna en skyddad uteplats.  
 
För att uppfylla bullerförordningens krav finns planbestämmelser för 
byggnaden. Eftersom byggnaden är befintlig föreslås bestämmelser som 
omfattar utformningen och lägenhetsfördelning. Planbestämmelserna som 
föreslås är att minst hälften av bostadsrummen i varje lägenhet ska 
orienteras mot en ljuddämpad sida samt att enkelsidiga lägenheter mot E14 
ska vara mindre än 35 m2.  
 
Vad gäller inomhusmiljön ska eventuella åtgärder på fastigheten och 
byggnader alltid uppnå de riktvärden som finns. Detta oberoende av 
användningen. Vid bygglovsprövning för invändiga ändringar kan det 
komma att behövas en ljudskyddsbeskrivning som redovisar invändigt ljud, 
stegljud, luftljud, installationsljud, ljudisolering yttre ljudkällor och 
eventuella efterklangstider.  
 
Farligt gods  
Planförslaget innebär att det befintliga bostadshuset på fastigheten Brunflo-
Änge 1:98 få användningen bostad. Kommunen menar att det är lämpligt 
eftersom huvudbyggnaden ursprungligen byggdes som bostad och alltid 
använts som det. Under de senaste ungefär 100 åren har förutsättningarna 
runt fastigheten ändrats, men inte byggnadens användning.  
 
På 1980-talet var det aktuellt att bygga hotell, restaurang och 
turistinformation, planer som aldrig realiserats. Fastigheten har alltså dessa 
användningar enligt gällande detaljplan. Länsstyrelsen i Dalarnas län kom 
2012 ut med en vägledning för planläggning intill transportleder för farligt 
gods. Den baseras på Riktlinjer för riskhänsyn i samhällsplaneringen 
(RIKTSAM) utgiven av Länsstyrelsen i Skåne Län. Båda skrifterna klassar 
hotell och bostäder i samma grupp. Det menar samhällsbyggnad innebär att 
riskerna och konsekvenserna för olyckor värderas lika för de två 
användningarna. Detta ligger även till grund för samhällsbyggnads 
bedömning av lämpligheten.  
 
Planbeskrivningen kompletteras med bedömningen av lämpligheten kopplat 
till farligt gods.   
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Strandskydd 
Kommunen bedömer att det finns särskilda skäl (enligt 7 kap 18c-d §§ 
Miljöbalken) till att upphäva strandskyddet för en mindre del av den 
allmänna gatan Gustavägen. Skälet är att marken redan tagits i anspråk på 
ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 
Gustavägen förbinder de centrala delarna av Brunflo med 
landsbygdsområdena norr om tätorten. Gatans betydelse för att knyta ihop 
de olika områdena är stor. Gatan har sedan länge haft samma läge som idag 
och på bägge sidorna om gatan finns befintlig bebyggelse. Planförslaget 
innebär inte att gatan behöver breddas eller på annat sätt förbättras/stärkas. 
Det är inte motiverat att ändra gatans läge med hänsyn till strandskyddet.  
Plan- och illustrationskartan samt planbeskrivning uppdateras. 
 
 
Övrigt 
Miljökvalitetsnormer 
Planbeskrivningen kompletteras med information om eventuell påverkan på 
dagvattnet under byggskedet. I detaljplanens syfte framgår att 
dagvattenfrågan är viktig, frågan hanteras vidare under bygglov, 
dagvattenutredningen används som underlag vid den prövningen.   
 
Samhällsbyggnads bedömning är att miljökvalitetsnormen för utomhusluft 
inte påverkas negativt av planförslaget. Miljökvalitetsnormen överskrids 
sannolikt inte idag eller riskerar inte att överskridas till följd av ett 
genomförande av planförslaget. Centrumvägen/E14 är inte ett slutet 
gaturum, avstånden mellan bebyggelsen längsmed gatan är stora och 
bebyggelsen är låg. Förslaget innebär inte någon ny bebyggelse längs 
Centrumvägen/E14. Det finns således goda förutsättningar för 
luftomblandning.  
 
Planområdets centrala läge ger goda möjligheter att använda kollektivtrafik, 
vilket är positivt. Fler antal boende kan innebära en öka trafikmängd, den 
ökningen bedömer samhällsbyggnad som marginell.  
 
Förorenad mark 
Planbeskrivningen kompletteras med information om att det behöver tas 
prover på marken vid ett anläggande av gång- och cykelväg inom den mark 
där markföroreningen finns.  
 
Invasiva arter 
Information om invasiva arter inom planområdet har skickats till Teknisk 
förvaltning/Östersunds kommun.  
 
 
Trafikverket 
E14/45 samt Mittbanan är utpekade som riksintressen för kommunikationer  
Det är viktigt att redovisa hur riksintressen för kommunikation påverkas vid 
en tänkt etablering och vilka faktorer som bör beaktas för att undvika att 
dess funktion påverkas negativt. Exploatering nära transportanläggningar får 
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inte påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida utveckling av 
dessa anläggningar. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
I planbeskrivningen finns kommunens bedömning av planförslagets 
påverkan på riksintresset. Kortfattat menar kommunen att förslaget inte 
innebär påtaglig skada på riksintresset.  
 
Planförslaget gör det möjligt att anlägga en gång- och cykelförbindelse 
mellan Liljevägen och Centrumvägen/E14. Förbindelsen kan ansluta till den 
allmänna gång- och cykelvägen som Trafikverket anlade sommaren 2021. 
Förbindelsen ligger på allmän plats där kommunen är huvudman. Det är av 
vikt för hållbart resande med en ordnad övergång över Centrumvägen/E14 
så att fotgängare och cyklister säkert kan ta sig till järnvägsstationen bland 
annat.  
 
Det är stenmuren som flyttades sommaren 2021. Planförslaget skrevs innan 
muren var flyttad så till granskningen uppdateras informationen.  
 
Den dagvattenutredning som tagits fram belyser dagvattenfrågan på ett 
omfattande och tillfredställande sätt. Genom att flödesneutralitet har varit 
styrande inom planområdet bedöms att en flödessituation motsvarande 
nuläget för det dimensionerande regnet kan uppnås och nedanförliggande 
områden inte påverkas negativt. I föreslagna dagvattenåtgärder, både för 
kravet för kvartersmark samt allmän platsmark, uppnås en rening som 
motsvarar nulägessituationen eller bättre. Med bakgrund av detta bedöms att 
den aktuella planen inte försvårar möjligheten att uppnå de uppsatta 
miljökvalitetsmålen för recipienten Storsjön ur ett dagvattenperspektiv.  
 
Se samhällsbyggnads kommentarer till länsstyrelsen angående buller, sida 7 
till 9.  
 
Se samhällsbyggnads kommentarer till länsstyrelsen angående farligt gods, 
sida 9.  
 
 
Räddningstjänsten  
Med anledning av att det finns få fungerande branddammar i Brunflo finns 
det ett behov av branddammen i planområdet. Branddammen bör alltså vara 
kvar. 
 
Samhällsbyggnads kommentar: planförslaget ändras så att branddammen 
blir kvar. Krigsbranddammen byggdes troligtvis under 1970-talet, skicket är 
okänt.  
 
Vid uppställning av fordon på eller invid branddamm måste hänsyn tas till 
jordtrycket på dammens väggar. Beroende på lastens storlek blir avstånd till 
dammen olika.  
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”Mycket generellt och för översiktlig planering kan sägas att två gånger 
djupet från markytan till betongens underkant är ett tillräckligt avstånd.”  
 
Sweco Civil AB, PM geoteknik Haninge kommun, 2018-01-04, Gunnar Westberg och 
Maria Lundberg, (uppdragsnummer 2112156000) 
 
Swecos rekommendationer har applicerats på planförslaget. I detta fall ger 
det ett skyddsområde om 10 meter från dammens ytterkant.  
 

 
 
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekommenderar att 
samtliga branddammar ska vara kvar, vilket ytterligare är ett starkt argument 
för att branddammen ska vara kvar. Användningen för branddammen och 
markområdet närmast den planläggs som kvartersmark för teknisk 
anläggning, E. Det kan styckas av en fastighet för ändamålet.  
 
Plankartan och planbeskrivningen uppdateras.  
 
Jamtli 
Det är positivt att byggnaden på Brunflo-Änge 1:98 får rivningsförbud och 
skyddsbestämmelser.  
 
Planområdet ligger delvis i ett område som utpekats som sannolik plats för 
en järnåldersgård utifrån omgivande fornlämningsbild och medeltida belägg 
(Kulturarvsanalys för vägprojekt E14/E45 Brunflo, Rapport Jamtli 
2015:13). Området är dock till största delen bebyggt och planerat och 
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aktuella delar är markerade som parkmark i planförslaget. Oaktat detta är 
det möjligt att länsstyrelsen kan komma att ställa krav på arkeologisk åtgärd 
enligt Kulturmiljölagen.  
 
I övrigt har Jamtli ur kulturhistorisk synvinkel inget att erinra. 
 
Samhällsbyggnads kommentar: informationen om rapporten läggs till i 
planbeskrivningen.  
 

Kommunala förvaltningar och bolag 
Jämtkraft 
Enligt illustrationskartan så planeras byggnader att uppföras på vår 
fjärrvärmeledning. Behöver ledningar flyttas så ska kostnaden bäras av 
exploatör/byggherre. 
 
Det är fjärrvärmeledningen som går in till byggnaden på Liljevägen 8. Vi 
önskar ett u-område för den i kvartersmarken. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
På Liljevägen 8 finns en byggnad som vård- och omsorgsförvaltningen 
använder idag. Byggnaden värms upp med fjärrvärme. Fjärrvärmeledningen 
försörjer bara själva vårdbyggnaden och det är därför inte motiverat att 
lägga ut ett u-område (markreservat för allmänna underjordiska ledningar) 
på kvartersmarken.  
 
I delområde två finns en elledning som försörjer befintliga byggnader. 
Ledningen går från transformatorstationen vid Gustavägen över ängen. För 
att skapa en effektiv och flexibel ryggrätt för huvudbyggnaden kan 
ledningen flyttas. I plankartan finns ett framtida läge för en elledning 
markerad med u-område medan ledningens gällande läge ligger inom a2. 
Bestämmelsen om a2 innebär att när eller om en byggnad behöver placeras 
på nuvarande ledning så ska den flyttas till det område som är markerat med 
u-område.  
 

Övriga organisationer, företag och privatpersoner 
Postnord  
Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man 
ta emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Synpunkterna vidarebefordras till fastighetsägaren och bygglovavdelningen.  
 
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 
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eller skydda telekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova 
att den part som initierar åtgärden även bekostar den. 
 
Samhällsbyggnads kommentar: planbeskrivningen kompletteras med 
informationen.  
 
S1. RJ, CN 
Plankartan är fel. Liljevägen sträcker sig från Gustavägen och bort till kurva 
vid Jacob Ängmans väg 2 och 5. Den går alltså inte ner till hemtjänsten 
enlig gatuskyltarna.  
 
Utfarten från hemtjänsten är i dag mycket farlig. Det har varit flera 
incidenter och krockar som blivit försäkringsfrågor. När vi grannar fick 
frågan om ett tillfälligt bygglov så var uppfarten endast tillfällig under 
byggtiden. Informationen vi fick var att den ordinarie utfarten skulle gå via 
Villavägen som också ligger i nivå med fastigheten. Som utfarten idag är 
utformad med en brant backe ut mot Liljevägen där personalen tror att det är 
högerregeln som gäller och med skymd sikt så är det bara en tidsfråga innan 
en allvarlig olycka inträffar.  
 
Vi är flera som blivit vittne till incidenter mellan bilar och fotgängare när 
man tar fart uppför backen och gör en högersväng i blindo. Många skolbarn 
använder vägen för att slippa gå utmed Gustavägen. De går korsar sedan 
Gustavägen och går mellan hyreshusen på Karlsviksvägen vidare bort mot 
skolan.  
 
Från vår sida så tycker vi att ni kan planera byggnation nedanför Liljevägen 
men inte i parkytan. Det är den enda gröna yta som finns tillgänglig i 
området och frekventeras av promenerande, lekande barn och hundar.  
 
Redan nu är det oerhört högtrafikbelastning till och från hemtjänsten och 
genomfartstrafik via Jacob Engmans Väg. Det är en snäv kurva. Från oss 
grannar finns det en önskan att Jacob Ängmans Väg stängs för 
genomfartstrafik.  
 
Ytterligare ett förslag om utfarten från hemtjänsten ska vara kvar ut mot 
Liljevägen är att det kommer en spegel på plats samt att det blir 
parkeringsförbud på båda sidor för att förbättra säkerhet och sikt vi utfarten. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Det är tacksamt att närboende uppmärksammar oss på gatornas namn och 
läge. Plankartan och planbeskrivningen ändras vad gäller Liljevägen och 
Jacob Ängmans Väg.  
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Tillfart till hemtjänstens område 
Under planarbetet har olika lösningar för trafiken till och från hemtjänstens 
område diskuterats och utretts. Det alternativ som bedömts som lämpligast 
är att befintlig väg användas som tillfart, alltså Liljevägen. Alternativen som 
utretts är en förlängning av Villavägen, en ny anslutning till 
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 
det är den marken kommunen äger. 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 finns idag men 
även de som förslaget innebär. Gatan har en bredd som tillåter att fordon 
möts samtidigt som gående kan passera. Mellan Gustavägen och nerfarten 
till hemtjänstens område finns ingen befintlig bostadsbebyggelse. 
Kommunen bedömer att den största mängden trafik kommer att använda 
den sträckningen som tillfart till hemtjänstens område.  
 
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.  

 
Utfartsregeln  
För trafik till och från hemtjänstens område/byggnad gäller utfartsregeln. 
Utfartsregeln innebär väjningsplikt mot varje fordon vars kurs skär den egna 
kursen när föraren kommer in på en väg: 

 1. Från en parkeringsplats, en fastighet, en bensinstation eller från 
något annat liknande område i anslutning till vägen. 

 2. Från en stig, en ägoväg eller någon annan liknande utfartsväg. 
 3. Från en cykelbana, en gågata, ett gångfartsområde eller från 

terräng. 
 4. Efter att ha korsat en gång- eller cykelbana. 

 
Utfartsregeln gäller även när man kör på vägren. Det vill säga fordon som 
kör på vägren och vill köra in på körbanan har väjningsplikt gentemot andra 
fordon. 
 
Trafikregler  
I trafikförordningen finns generella bestämmelser om hur man får stanna 
och parkera. Förbud mot att stanna eller parkera, enligt dessa generella 
regler, anges inte genom vägmärken. Har du körkort ska du kunna reglerna. 
De generella parkeringsreglerna bygger på två huvudprinciper. Du får inte 
stanna eller parkera så att: 
 

 fara uppstår 

 du hindrar eller stör andra 

Nedan följer ett urval av bestämmelser:  
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 Du får parkera högst 24 timmar i följd på allmänna vägar och gator 
inom tätbebyggt område, om inte skyltningen säger något annat. 
Detsamma gäller frånkopplade släpfordon, till exempel husvagn 
eller släpvagn. Och du får naturligtvis inte parkera eller ställa din 
släpvagn eller din husvagn på kommunens grönytor. 

 Om du vill ställa upp din husvagn eller husbil för övernattning eller 
längre vistelse hänvisar vi till campingplatserna i kommunen.   

 Du får inte parkera framför infarten till en fastighet, eller så att in- 
och utfart till fastigheten försvåras, i en vägport eller tunnel, på eller 
i närheten av ett backkrön eller i närheten av en kurva där sikten är 
skymd. 

 
Information om gällande trafikregler har skickats till vård- och 
omsorgsförvaltningen.   

 
Hastighetsbegränsning 
Hastighetsbegränsningar på kommunens gator regleras med en 
hastighetsplan som är beslutad politiskt. Hastighetsplanen innebär att 
samtliga bostadsområden av samma storlek har samma 
hastighetsbegränsning, vilket är 40 km/h. Vid förskolor, skolor samt i 
stadskärnan är hastigheten begränsad till 30 km/h. Om vi ska ändra 
hastigheten längs en gata så bör ändringen omfatta samtliga bostadsområden 
av samma storlek. Det är ett större strategiskt beslut som beslutas politiskt. 
Det pågår i dagsläget inte någon diskussion att ändra hastighetsplanen.  
 
 
S2. LH 
Detaljplan B22 - jag motsätter mig bostadsbygge på det som idag är 
parkområde. Det är det enda öppna grönområde som finns i området och det 
används av såväl hundägare med deras hundar, barnfamiljer med mera. 
 
Jag motsätter mig till att utfarten från B4 och B85 ska vara den som är enligt 
detaljplanen, ut på Liljevägen. Jag anser att utfarten i första hand dras från 
B4 och B85 direkt ned på Centrumvägen, i andra hand direkt ut på 
Gustavägen vid transformatorstationen. 
 
Uppfarten/utfarten från fastigheten i detaljplan B4 och B85 upp till 
Liljevägen är farlig som den är idag och jag ser inte att planerade 
förändringar av utfarten kommer att göra den mindre farlig. Bilar körs ut på 
Liljevägen i hög hastighet och flera olyckor har varit nära. Jag har själv, i 
min bil, blivit påkörd på Liljevägen av fordon som kört ut från utfarten. Det 
finns inga trottoarer/gång/cykelvägar och sikten är skymd bland annat av 
parkerade bilar längs Liljevägens kant. Dessutom är sikten skymd i kurvan 
Liljevägen-Jacob Ängmans väg. Vägen är farlig för såväl bilister som 
gångtrafikanter och cyklister. Den här vägen går flera barn, inklusive mina 
egna, till och från skolan. Att dessutom inte Liljevägen reparerats efter förra 
vinterns stora vattenläckage försvårar trafiken ytterligare. Sedan fastigheten 
på detaljplan B85 togs i bruk har trafiken ökat markant på Liljevägen och 
Jacob Ängmans väg. När fastigheten på detaljplan B85 byggdes 
informerades vi boende i området om att utfarten på Liljevägen endast var 
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tillfällig, under byggperioden, och att utfarten sedan skulle gå via 
Villavägen alternativt direkt ut på Centrumvägen. Så blev det dock av någon 
anledning inte. Ingen förklaring har getts till oss boende. 
 
Att det ska byggas bostäder enligt detaljplan B4 motsätter jag mig inte men 
däremot att befintlig utfart från B4 och B85 är tänkt att användas. Utfarten 
är farlig och i och med fler bostäder kommer biltrafiken att öka och fler 
använda sig av utfarten, Liljevägen och Jacob Ängmans väg.  
 
Oavsett bostadsbygge eller ej behöver nuvarande utfart från B4 och B85 ses 
över och åtgärdas snarast. Jag och flera av mina grannar har varit i kontakt 
med kommunen gällande detta men ingenting har hänt. Sätt upp en spegel 
och en stopp-skylt där utfarten möter Liljevägen, inför parkeringsförbud 
längs Liljevägen, stoppa genomfart på Jacob Ängmans väg och led trafiken 
ut på Gustavägen i stället, sänk hastigheten till 30 km/h. Laga och asfaltera 
Liljevägen efter det stora vattenläckaget februari 2021.  
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Se samhällsbyggnads kommentarer på sidorna 14 till 17.  
 
S3. AN 
Under avsnittet Kulturmiljö beskrivs bostadsbyggnaden som “byggd 1910 
och troligtvis en gammal banmästarbostad”. Det är oklart var dessa 
uppgifter kommer ifrån, då mina egna, pågående efterforskningar så här 
långt visar att fastigheten 1909 köptes av Skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands 
län och att huset då redan var byggt. 
 
Under samma avsnitt finns ett stycke som handlar om att mark regleras 
genom mark som inte får bebyggas, samt att möjligheterna till bebyggande 
av komplementbyggnad begränsas, och detta med hänsyn till de 
kulturhistoriska värdena. Det är inte tydligt motiverat hur de kulturhistoriska 
värdena säkerställs genom dessa åtgärder, förutom att huvudbyggnaden inte 
i någon större utsträckning kan byggas ut. Den nuvarande 
komplementbyggnaden som finns är av mycket begränsat värde, både 
kulturhistoriskt och bruksvärde, då dess storlek gör att den inte är lämplig 
som garage, dess ursprungliga syfte. Därtill gäller att dess placering på 
fastigheten gör att ingen ny komplementbyggnad av värde kan uppföras, 
eftersom placeringen är alltför nära fastighetsgränsen, och lokaliseringen är 
olämplig för parkering. 
 
Planförslaget bör revideras så att det medger en byggnation av en större 
komplementbyggnad för garage i fastighetens nordliga hörn. Byggnadsarea 
bör medges i linje med standardstorlek för garagebyggnader i området, och 
eftersom fastigheterna tydligt avgränsas av ett skogsparti så bör 
komplementbyggnad kunna uppföras närmare än 4,5 meter från 
fastighetsgräns. Se som exempel rödmarkerat område i bilaga 2. 
 
Den typen av byggnader vilka skapar en form av “innergård” är typiska i 
områdets äldre gårdsmiljöer, och det har tidigare funnits fler byggnader 
även på denna gård. Synligheten från Centrumvägen mot ovansidan av 



19 

 

huvudbyggnaden är försumbar, och det påverkar inte det kulturhistoriska 
värdet av huvudbyggnaden. I stället skulle en komplementbyggnad på 
ovansidan av huvudbyggnaden bidra till att skapa värdefullt insynsskydd 
och avgränsning till den dygnet runt-aktiva kommunala vård- och 
omsorgsverksamheten i norr. 
 
Planen föreslår skyddsåtgärder mot huvudbyggnaden i linje med 
förvanskningsförbudet. Det anges dock att de detaljer som idag inte är 
kulturhistoriskt relevanta kan ändras, t.ex. takmaterial. En frågeställning 
som är relevant med tanke på byggnadens goda solläge och takyta är 
huruvida skyddsbestämmelserna antingen medger eller stoppar montering 
av solceller på taket. 
 
På flera ställen i planförslaget beskrivs naturmarken på 1:97 som ett “stråk” 
inom vilket en GC-vägen mellan Jakob Ängmans väg och Centrumvägen. 
Det är dock inte tydligt var den vägen är tänkt, och hur den ska ansluta till 
Centrumvägen. Idag är den enda anslutningen till Centrumvägen inom 
planområdet den uppfart som finns till Brunflo-Änge 1:98 och som passerar 
över bostadstomten, och på grund av de nivåskillnader och murar i övrigt är 
det inte tydligt vilka andra platser som skulle gå att använda. Detta behöver 
tydliggöras. 
 
Planen beskriver att jag kan ha rätt till “ersättning av kommunen för 
eventuell ekonomiska skada som planbestämmelser i form av 
skyddsbestämmelse eller rivningsförbud medför.” och vidare att “Rätten till 
ersättning gäller endast om bestämmelsen innebär att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras inom den berörda delen av fastigheten. 
Frågan om ersättning ska vara utredd innan planen får antas.”. Enligt PBL 5 
kap. 26§ får kommunen förelägga den som ska drabbas av skadan att 
inkomma med anspråk. Det vore att föredra om det kunde vara så tydligt 
som möjligt hur kommunen vill hantera denna fråga, om det kommer att ske 
genom föreläggande, eller genom dialog. Om pågående markanvändning 
synnerligen försvåras är kommunen skyldig att på fastighetsägarens begäran 
inlösa fastigheten. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Byggrätt för komplementbyggnad kan bli större eller placeras någon 
annanstans på fastigheten utan att påverka de kulturhistoriska värdena 
negativt. Det är viktigt att den nya komplementbyggnaden utformas på ett 
sätt som gör att den smälter in och anpassas till de kulturhistoriska värdena. 
Plankartan kompletteras med en byggrätt för komplementbyggnad.  
 
Byggnadens kulturhistoriska värde kan sätta begräsningar i möjligheten att 
ordna solceller, det gäller oavsett om det finns skydds- och 
rivningsbestämmelser i detaljplanen eller inte. Det är möjligt att placeras 
solceller på en del av taket, där de är mindre synliga från gatan eller på 
komplementbyggnader. Frågan avgöras i en bygglovsprövning.  
 
En förbindelse för fotgängare och cyklister från Centrumvägen behöver ske 
på kommunens mark. Stenmuren som gränsar till Centrumvägen är den del 
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av byggnadsminnet för Brunflo stationssamhälle vilket innebär att muren 
inte får rivas. Detta innebär att förbindelsen behöver ligga nordväst om 
muren, alltså inte i anslutning till fastigheten Brunflo-Änge 1:98. 
Illustrationskartan och planbeskrivningen kompletteras med den 
informationen.  
 
Om kommunen sätter skyddsbestämmelser och rivningsförbud genom 
detaljplan kan fastighetsägaren ha rätt till ersättning från kommunen för den 
ekonomiska skada som bestämmelserna kan medför. Frågan om ersättning 
sker genom en formell skrivelse men även genom dialog med 
fastighetsägaren. Frågan om ersättning ska vara klarlagd innan detaljplanen 
antas.  
 
Rätten till ersättning gäller bara om bestämmelserna innebär att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras. Samhällsbyggnads bedömer att det inte 
är aktuellt med ersättning, bestämmelserna innebär inte att pågående 
markanvändning avsevärt försvåras. Befintlig byggnad är i fint skick och väl 
underhållen. Planbestämmelserna leder därför inte till ökade kostnader för 
underhåll. Byggnaden har flera av sina karaktärsdrag bevarande. Fastigheten 
får ändrad markanvändning för att anpassa efter det som byggnaden använts 
och ursprungligen byggts för. Det behövs inga åtgärder för att anpassa 
byggnaderna till den ändrade markanvändningen.  
 
 
 
Östersund den 12 oktober 2022 
 
 
 
Maria Boberg Karolina Vessberg 
Stadsarkitekt Planeringsarkitekt 
  



21 

 

BILAGA SAMRÅDSYTTRANDEN 
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Samrådsyttrande
 
Datum Diarienummer
2022-03-02 402-977-22

 
Samhällsenheten

Östersund kommun
samhallsbyggnad@ostersund.se

 

Postadress
831 86 ÖSTERSUND

Besöksadress
Residensgränd 7

Telefon
010-225 30 00

E-post
jamtland@lansstyrelsen.se

Webb
www.lansstyrelsen.se/jamtland

Samråd om förslag till detaljplan för del av Brunflo-
Änge 1:144 Bostäder i Brunflo i Östersunds kommun
Ärendebeskrivning 
Länsstyrelsen har fått planhandlingar för samråd. Detaljplanen handläggs enligt 
reglerna för utökat planförfarande 5 kap. 7 § 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 enligt Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden 
Länsstyrelsen anser att frågor kopplat till hälsa och säkerhet samt strandskydd 
behöver klarläggas och tydliggöras inför granskningsskedet. Se vidare under 
rubriker Hälsa och säkerhet samt Strandskydd. 
Hälsa och säkerhet
Det behöver framgå av planbeskrivning hur risknivån avseende farligt gods ser ut 
även för befintligt bostadshus samt om risknivån är acceptabel utan att 
riskreducerande åtgärder behöver vidtas. Vid planläggning ska en 
lämplighetsprövning göras för såväl befintlig som nytillkommande bebyggelse 
utifrån gällande regelverk. Riskutredningen som genomförts för detaljplanen 
omfattar inte befintligt bostadshus på fastigheten Brunflo-Änge 1:98. 
Likaså behöver det av planbeskrivningen framgå vilka ljudnivåer bostadshuset 
exponeras för och därmed huruvida byggnaden är lämplig för bostadsändamål. I 
plankartan finns planbestämmelser som reglerar buller för befintligt bostadshus på 
Brunflo-Änge 1:98. Det är alltså inte klarlagt att befintligt bostadshus är lämpligt för 
bostadsändamål, trots reglerade bullerskyddsåtgärder i plankartan. 

Strandskydd
Det behöver av planbeskrivningen framgå vilket särskilt skäl som avses tillämpas 
för upphävande av strandskydd inom allmän platsmark gata. Planbeskrivningen 
behöver även justeras i delen som avser upphävande av strandskydd inom det ”gröna 
området”. I planbeskrivningen beskrivs att området ska planläggas som naturmark 
men i plankarta är området planlagt som kvartersmark för bostäder. 
Det behöver slutligen framgå en motivering till varför intresset av att ta området i 
anspråk på det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset, 
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Samrådsyttrande

Datum Diarienummer
2022-03-02 402-977-22

vilket krävs för att kunna upphäva strandskyddet i detaljplanen enligt 4 kap. 17 § 
PBL.  

Råd och allmänna synpunkter
Under samrådet ger Länsstyrelsen råd om tillämpningen av 2 kap. PBL. Om det 
behövs från allmän synpunkt ger Länsstyrelsen även råd i övrigt om tillämpningen 
av PBL.

Miljökvalitetsnormer
Vattenförekomster
Det behöver av planbeskrivningen framgå hur dagvatten avses hanteras under 
byggskedet för att minska risken för att försämra möjligheten att uppnå 
miljökvalitetsnormer för Storsjön. Planbeskrivningen behöver även ändras där 
Odensalabäcken nämns då det är Gustabäcken som avses. 
Utomhusluft
Bedömning av luftkvalitén får gärna utvecklas avseende huruvida Brunflo är 
jämförbart med urban bakgrund. Enligt Länsstyrelsens uppfattning är E45 
trafikmässigt snarare jämförbart med mätningar för Rådhusgatan.  

Förorenad mark
Vid eventuella markarbeten och/eller dagvatten- eller länsvattenhantering inom 
Brunflo-Änge 1:97, tidigare smidesverkstad, bör det finnas beredskap på att 
undersöka misstänkta avvikelser i marken för att inte riskera att eventuellt 
förekommande föroreningar sprids. 

Invasiva arter
Invasiva arter, bland annat jättebalsamin, har hittats inom området. Det är viktigt att 
dessa arter hanteras på rätt sätt.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av samhällsplanerare Jonna Grandics med samhällsplanerare 
Carolin Haglund som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga
Trafikverkets yttrande, TRV 2022/14541



Från:                                  lena.eriksson@trafikverket.se
Skickat:                             Mon, 21 Feb 2022 15:33:31 +0100
Till:                                     "Länsstyrelsen Jämtlands län" <jamtland@lansstyrelsen.se>
Cc:                                      "Haglund Carolin" <carolin.haglund@lansstyrelsen.se>
Ämne:                               dnr 402-977-22

TRV 2022/14541
 
Trafikverkets yttrande angående samråd gällande detaljplan för del av Brunflo-Änge 1:144 m.fl., 
bostäder och vård i Brunflo, Östersunds kommun
 

E45/E 14 och Mittbanan är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § Miljöbalken 
och ingår även i det europeiska transportnätet (TEN-T). Det är viktigt att redovisa hur riksintressen för 
kommunikation påverkas vid en tänkt etablering och vilka faktorer som bör beaktas för att undvika att 
dess funktion påverkas negativt. Exploatering nära transportanläggningar får inte påverka möjligheterna 
till drift, underhåll och framtida utveckling av dessa anläggningar.

 

Gällande oskyddade trafikanterna och planerad gång- och cykelförbindelse genom planområdet ner till 
E14/E45 så vill Trafikverket framföra att det inte finns medel för någon åtgärd på E14/E45. Trafikverket 
hänvisar till tidigare diskussion med kommunen om detta och viktigt att kommunen tar med denna nya 
gång- och cykelförbindelse i utredningen Mittbanan som barriär i Brunflo som Trafikverket ska påbörja i 
år. 

Sedan har Trafikverket en fråga då det under Ansvarsfördelning och ekonomiska frågor står att 
Trafikverket bekostar flytt av stenmuren. Trafikverket har bekostat flytt av stenmur i samband med 
beläggningsåtgärder och breddning av gångbana under år 2021, är det den flytten som avses? 

 

Trafikverket utgår från att dagvattenhanteringen blir välfungerande och inte påverkar den statliga 
transportinfrastrukturen. 

 

Förordningen om trafikbuller vid bostadsbyggnader (SFS 2015:216 och SFS2017:359) gäller och berör 
ljudnivåer utomhus. Kommunen ansvarar för att säkerställa att bebyggelsen anpassas utifrån de lokala 
förutsättningarna. Bra att en bullerutredning har gjorts. 

 

Trafikverket vill framhålla att Mittbanan och E14/E45 är primär transportled för farligt gods. Eventuella 
skydds/riskreducerande åtgärder som sker till följd av kommunal planering inte ska placeras inom 
vägområdet eller på Trafikverkets fastighet. Bra att en riskutredning har tagits fram. Trafikverket hänvisar 
i övrigt till Länsstyrelsens bedömning.

 

 

Med vänlig hälsning
 
Lena Ericsson



Samhällsplanerare
Region Mitt 
 
lena.eriksson@trafikverket.se
Telefon: 010-123 61 89
 
Trafikverket
Box 810 
781 28 Borlänge 
Besöksadress: Kyrkgatan 43B, Östersund 
Telefon: 0771-921 921 
www.trafikverket.se
 
 



 

 1 (1) 

Hej 
 
Det här har jag kommit fram till utifrån din lista. 

 
 

- Den vid Hattmakarvägen ligger centralt och anges hos oss som en 
krigsbranddamm på 400 m3. Jag ser gärna att den finns kvar. 

- Byggelit är en öppen damm men enligt uppgift är det bra flöde vilket 
innebär att den inte blir bottenfrusen på vintern. Där finns också ett 
pumphus med fast pump som ger bra flöde. Denna är främst för industrin, 
ska den användas för samhället i övrigt bör kanske kommunen teckna 
avtal. Oklart hur den sköts och provas. 

- Brunfloviken bör inte anges som ett fast vattentag då det tar för lång tid 
vid en brand. Naturligtvis kan vi använda alla sjöar i Jämtland men helst 
inte initialt. 

- Simbassänger kan naturligtvis också användas men vi har idag inga bra 
rutiner för detta. Vad får det för konsekvenser? Gäller det alla badhus? 

- Reservoaren i Vamsta är troligtvis vattentornet i Brunflo, dubbelkolla med 
VA. 

- Sista raden (Rissnavägen) har jag inte utrett vidare i och med att det står 
att den utgått. Det kan ha att göra med att det fanns en brandstation här 
en gång i tiden. 

 
Om det jag kommit fram till ovan stämmer så är min bedömning att det finns ett 
behov av krigsbranddammen vid Hattmakarvägen. Den bör vara kvar. 
 
 
 
Räddningstjänsten Jämtland  
Håkan Olsen 
Verksamhetsstrateg 
063-14 80 36  
hakan.olsen@rtjamtland.se  
www.rtjamtland.se  
www.facebook.com/raddningstjanstenjamtland 

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund  
Postadress: Box 71, 831 21 Östersund  
 
26 augusti 2022 
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  Östersunds kommun 

 Samhällsbyggnad 
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 Östersund 2022-02-28 

 

 

Samråd detaljplan för Brunfl-Änge 1:144, Brunflo socken, Östersunds kommun 

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

 

Jamtli har givits möjlighet att lämna yttrande om rubricerat ärende. Det är positivt att 

byggnaden på Brunflo-Änge 1:98 får rivningsförbud och skyddsbestämmelser.  

 

Planområdet ligger delvis i ett område som utpekats som sannolik plats för en 

järnåldersgård utifrån omgivande fornlämningsbild och medeltida belägg 

(Kulturarvsanalys för vägprojekt E14/E45 Brunflo, Rapport Jamtli 2015:13). Området 

är dock till största delen bebyggt och planerat och aktuella delar är markerade som 

parkmark i planförslaget. Oaktat detta är det möjligt att länsstyrelsen kan komma att 

ställa krav på arkeologisk åtgärd enligt Kulturmiljölagen. 

 

I övrigt har Jamtli ur kulturhistorisk synvinkel inget att erinra. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

JAMTLI 

 

 

 

 

Olof Edin   Anders Hansson 

1:e antikvarie   1:e antikvarie/chefsarkeolog 

Certifierad sakkunnig kulturvärden 

 

 

 



Sidnummer

1 (1)

Datum Handlingsnr

2022-02-23 Jämt22/90/203

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 samråd detaljplan Brunflo-Änge
1:144 mfl, Östersunds kommun

Dnr: P 2019-22, 174-2019

Jämtkraft Elnät AB
Jämtkraft Elnät har inga invändningar mot planförslaget.
/Håkan Åsander

Kontakt:
Håkan Åsander, 063-15 27 07
e-post: hakan.asander@jamtkraft.se

Jämtkraft AB, Fjärrvärme
Enligt illustrationskartan så planeras byggnader att
uppföras på vår fjärrvärmeledning. Behöver ledningar
flyttas så ska kostnaden bäras av exploatör/byggherre.
/Per Wik
Det är fjärrvärmeledningen som går in till byggnaden på
Liljevägen 8. Vi önskar ett u-område för den i
kvartersmarken.
/Inger Nilsson

Kontakt:
Per Wik, 063-14 92 85
e-post: per.wik@jamtkraft.se
Morgan Nielsen, 063-14 92 98
e-post: morgan.nielsen@jamtkraft.se

Jämtkraft AB, Elproduktion Kontakt:
Yvonne Berglin, 063-14 90 31,
e-post: yvonne.berglin@jamtkraft.se



 

 

Styrelsens säte  
Solna 
 
Org nr  
556711-5695 
 
 
postnord.se 

 Till  
Östersunds kommun 
Samhällsbyggnad 
831 82  ÖSTERSUND 
 
 

PostNord Sverige AB 
SE-105 00 Stockholm 
 
 

  

   
 

Postutdelning för del av Brunflo-Änge 1:144 m.fl., Brunflo, i Östersunds 
kommun 
ÄrendeNr: MSN 174-2019 

 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta 
emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation 
eller förändring av befintlig detaljplan. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 

Solna, 2022-02-15 

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



Från: Skanova-Remisser-Nord /Telia Sverige AB /Solna <Skanova-Remisser-
Nord@teliacompany.com>  
Skickat: den 18 februari 2022 15:10 
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Ämne: Samråd - Detaljplan på samråd [ErrandId: CSY02472810] [ResponseId:4442308] 
 

 
2022-02-18 
 
Skanova ( Telia Company)  AB har tagit del av förslag till detaljplan enligt 
ovan, och låter framföra följande: 

  

Yttrande  1742019 Brunflo-Änge 1:144 med flera 

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/v1/?m=1nL3xx-0001VX-
69&i=57e1b682&c=orAs7cU1-
A6T4ISuUOfPaX03QqJxLW5ob8ZmTSwaC Su f1AZmeMFz3K3cGEXX5GFjU-
ixGuCy1 TsW7vPLls5Yr1fi0MINTu9 sPcLiOvkub TO5dvT 93Mbmq1HgmL74p4VKypn8p1hT
UX4NVatW9QQYx4vlpf2 XHbU5jUIPy-
sdES9ySmxDyYIMqr7VPGD3iqrBtQx9GVGvoaHmzHoBsl4PKcxW4m-rDydFwLQM 
 
Kabelanvisning beställs via https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nL3xx-0001VX-
69&i=57e1b682&c=orAs7cU1-
A6T4ISuUOfPaX03QqJxLW5ob8ZmTSwaC Su f1AZmeMFz3K3cGEXX5GFjU-
ixGuCy1 TsW7vPLls5Yr1fi0MINTu9 sPcLiOvkub TO5dvT 93Mbmq1HgmL74p4VKypn8p1hT
UX4NVatW9QQYx4vlpf2 XHbU5jUIPy-
sdES9ySmxDyYIMqr7VPGD3iqrBtQx9GVGvoaHmzHoBsl4PKcxW4m-rDydFwLQM 
 
 För ledningssamordning kontakta Nätcenter för det aktuella området på tfn (vxl): 020 - 50 
50 00 

Med vänlig hälsning 



 Mikael Ekebro 
 

 

 

 
 
(OBS! Om du svarar på meddelandet, ta inte bort '[ResponseId:4442308]' från ämnesraden då 
denna text används för automatisk inläsning.)  
 



Från:   
Skickat: den 18 februari 2022 09:11 
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Ämne:  
 
Hej  
 
Vi vill lämna några synpunkter på Detaljplan Brunflo-Änge1:144 mfl  
 
- Plankartan är fel. Liljevägen sträcker sig från Gustavägen och bort till kurva vid Jacob Ängmans väg 
2, 5. Den går alltså inte ner till hemtjänsten enlig gatuskyltarna.  
 
-Utfarten från hemstjänsten är i dag mycket farlig. det har varit flera incidenter och krockar som blivit 
försäkringsfrågor. När vi grannar fick frågan om ett tillfälligt bygglov    .  
 så var uppfarten endast tillfällig under byggtiden. Informationen vi fick var att den ordinarie utfarten 
skulle gå via Villavägen som också ligger i nivå med fastigheten. Som  
utfarten idag är utformad med en brant backe ut mot Liljevägen där personalen tror att det är 
högerregeln som gäller och med skymd sikt så är det bara en tidsfråga innan en allvarlig olycka 
inträffar.  
 
- Vi är flera som blivit vittne till incidenter mellan bilar och fotgängare när man tar fart uppför backen 
och gör en högersväng i blindo. Många skolbarn använder vägen för att slippa gå utmed Gustavägen. 
De går korsar sedan Gustavägen och går mellan hyreshusen på karlsviksvägen vidare bort mot 
skolan.  
 
- Från vår sida så tycker vi att ni kan planera byggnation nedanför Liljevägen men inte i parkytan. Det 
är den enda gröna yta som finns tillgänglig i området och frekventeras av promenerande, lekande 
barn och hundar.  
 
- Redan nu är det oerhört högtrafikbelastning till och från hemtjänsten och genomfartstrafik via jacob 
Engmans Väg. Det är en snäv kurva. Från oss grannar finns det en önskan att Jacob Ängmans Väg 
stängs för genomfarts trafik.  
 
-Ytterligare ett förslag om utfarten från hemtjänsten ska vara kvar ut mot Liljevägen är att det kommer 
en spegel på plats samt att det blir parkeringförbud på båda sidor för att förbättra säkerhet och sikt vi 
utfarten.  
 
Med Vänliga Hälsningar 
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Hej! 
 
Här följer mina synpunkter gällande detaljplan för Brunflo-Änge 1:144 med flera: 
 

 Detaljplan B22 - jag motsätter mig bostadsbygge på det som idag är parkområde. Det 
är det enda öppna grönområde som finns i området och det används av såväl 
hundägare med deras hundar, barnfamiljer m.m. 

 Jag motsätter mig till  att utfarten från B4 och B85 ska vara den som är enligt 
detaljplanen, ut på Liljevägen. Jag anser att utfarten i första hand dras från B4 och 
B85 direkt ned på Centrumvägen, i andra hand direkt ut på Gustavägen vid 
transformatorstationen.  

  
 Uppfarten/utfarten från fastigheten i detaljplan B4 och B85 upp till Liljevägen är farlig 

som den är idag och jag ser inte att planerade förändringar av utfarten kommer att 
göra den mindre farlig. Bilar körs ut på Liljevägen i hög hastighet och flera olyckor har 
varit nära. Jag har själv, i min bil,  blivit påkörd på Liljevägen av fordon som kört ut 
från utfarten. Det finns inga trottoarer/gång/cykelvägar och sikten är skymd bl.a av 
parkerade bilar längs Liljevägens kant. Dessutom är sikten skymd i kurvan Liljevägen-
Jacob Ängmans väg. Vägen är farlig för såväl bilister som gångtrafikanter och 
cyklister. Den här vägen går flera barn, inklusive mina egna, till och från skolan. Att 
dessutom inte Liljevägen reparerats efter förra vinterns stora vattenläckage försvårar 
trafiken ytterligare. 

  
 Sedan fastigheten på detaljplan B85 togs i bruk har trafiken ökat markant på 

Liljevägen och Jacob Ängmans väg. När fastigheten på detaljplan B85 byggdes 
informerades vi boende i området om att utfarten på Liljevägen endast var tillfällig, 
under byggperioden, och att utfarten sedan skulle gå via Villavägen alternativt direkt 
ut på Centrumvägen. Så blev det dock av någon anledning inte. Ingen förklaring har 
getts till oss boende. 

  
 Att det ska byggas bostäder enligt detaljplan B4 motsätter jag mig inte men däremot 

att befintlig utfart från B4 och B85 är tänkt att användas. Utfarten är farlig och i och 
med fler bostäder kommer biltrafiken att öka och fler använda sig av utfarten, 
Liljevägen och Jacob Ängmans väg.  

  
  

Oavsett bostadsbygge eller ej behöver nuvarande utfart från B4 och B85 ses över och 
åtgärdas snarast. Jag och flera av mina grannar har varit i kontakt med kommunen 
gällande detta men ingenting har hänt. Sätt upp en spegel och en stopp-skylt där utfarten 
möter Liljevägen, inför parkeringsförbud längs Liljevägen, stoppa genomfart på Jacob 
Ängmans väg och led trafiken ut på Gustavägen istället, sänk hastigheten till 30 km/h. Laga 
och asfaltera Liljevägen efter det stora vattenläckaget februari 2021.  
 
Mvh 
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Samrådsyttrande gällande förslag till detaljplan för Brunflo-Änge 1:144 med 
flera -  
 
Till att börja med vill jag börja med att rikta ett tack till Östersunds kommun och 
samhällsbyggnad för möjligheten att yttra mig i samrådsförfarandet. Jag vill dock 
uttrycka min besvikelse över bristen på dialog i starten av planprocessen. Efter att 
Miljö- och samhällsnämnden beslutat om planbesked och planprocessen publicerats 
som “på gång”, kontaktade jag den 16/8 kontaktcenter och frågade vilka fastigheter 
som planarbetet kommer att avse, och fick till svar att endast Brunflo-Änge:1:144 
kommer att omfattas (Se bilaga 1). Efter det har inga andra detaljer publicerats på 
hemsidan förrän samrådet inleddes. 
 
Jag tycker att detta är synd, eftersom att jag som enda väsentligt påverkad 
fastighetsägare i planen förutom kommunen gärna hade kunnat inkomma med 
synpunkter i ett tidigt skede i dialog, istället för bara i ett formellt samrådsförfarande 
med högst begränsad tid. Eftersom att jag själv nu också är sjukskriven blir mitt 
yttrande delvis begränsat av min förmåga att inom samrådstiden formulera 
ställningstagandet. Jag har många tankar, frågor och synpunkter på förslaget, också 
utöver vad som ryms häri. Samrådstiden är i det här fallet knappt mer än det 
lagstadgade minimikravet om tre veckor vid utökat förfarande. 
 
 
 
Vad gäller planförslagets beskrivning och reglering av min fastighet, Brunflo-Änge 
1:98, lämnar jag följande synpunkter: 
 
Under avsnittet Kulturmiljö beskrivs bostadsbyggnaden som “byggd 1910 och 
troligtvis en gammal banmästarbostad”. Det är oklart var dessa uppgifter kommer 
ifrån, då mina egna, pågående efterforskningar så här långt visar att fastigheten 1909 
köptes av Skogsvårdsstyrelsen i Jämtlands län och att huset då redan var byggt. 
 
Under samma avsnitt finns ett stycke som handlar om att mark regleras genom 
mark som inte får bebyggas, samt att möjligheterna till bebyggande av 
komplementbyggnad begränsas, och detta med hänsyn till de kulturhistoriska 
värdena. Det är inte tydligt motiverat hur de kulturhistoriska värdena säkerställs 
genom dessa åtgärder, förutom att huvudbyggnaden inte i någon större utsträckning 
kan byggas ut. Den nuvarande komplementbyggnaden som finns är av mycket 
begränsat värde, både kulturhistoriskt och bruksvärde, då dess storlek gör att den 
inte är lämplig som garage, dess ursprungliga syfte. Därtill gäller att dess placering 
på fastigheten gör att ingen ny komplementbyggnad av värde kan uppföras, eftersom 
att placeringen är alltför nära fastighetsgränsen, och lokaliseringen är olämplig för 
parkering. 
 
Planförslaget bör revideras så att det medger en byggnation av en större 
komplementbyggnad för garage i fastighetens nordliga hörn. Byggnadsarea bör 
medges i linje med standardstorlek för garagebyggnader i området, och eftersom att 
fastigheterna tydligt avgränsas av ett skogsparti så bör komplementbyggnad kunna 
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uppföras närmare än 4,5 meter från fastighetsgräns. Se som exempel rödmarkerat 
område i bilaga 2. 
 
Den typen av byggnader vilka skapar en form av “innergård” är typiska i områdets 
äldre gårdsmiljöer, och det har tidigare funnits fler byggnader även på denna gård. 
Synligheten från Centrumvägen mot ovansidan av huvudbyggnaden är försumbar, 
och det påverkar inte det kulturhistoriska värdet av huvudbyggnaden. Istället skulle 
en komplementbyggnad på ovansidan av huvudbyggnaden bidra till att skapa 
värdefullt insynsskydd och avgränsning till den dygnet runt-aktiva kommunala vård- 
och omsorgsverksamheten i norr. 

 
Planen föreslår skyddsåtgärder mot huvudbyggnaden i linje med 
förvanskningsförbudet. Det anges dock att de detaljer som idag inte är kulturhistoriskt 
relevanta kan ändras, t.ex. takmaterial. En frågeställning som är relevant med tanke 
på byggnadens goda solläge och takyta är huruvida skyddsbestämmelserna 
antingen medger eller stoppar montering av solceller på taket. 
 
På flera ställen i planförslaget beskrivs naturmarken på 1:97 som ett “stråk” inom 
vilket en GC-vägen mellan Jakob Ängmans väg och Centrumvägen. Det är dock inte 
tydligt var den vägen är tänkt, och hur den ska ansluta till Centrumvägen. Idag är den 
enda anslutningen till Centrumvägen inom planområdet den uppfart som finns till 
Brunflo-Änge 1:98 och som passerar över bostadstomten, och på grund av de 
nivåskillnader och murar i övrigt är det inte tydligt vilka andra platser som skulle gå 
att använda. Detta behöver tydliggöras. 
 
Planen beskriver att jag kan ha rätt till “ersättning av kommunen för eventuell 
ekonomiska skada som planbestämmelser i form av skyddsbestämmelse eller 
rivningsförbud medför.” och vidare att “Rätten till ersättning gäller endast om 
bestämmelsen innebär att pågående markanvändning avsevärt försvåras inom den 
berörda delen av fastigheten. Frågan om ersättning ska vara utredd innan planen får 
antas.”. Enligt PBL 5 kap. 26§ får kommunen förelägga den som ska drabbas av 
skadan att inkomma med anspråk. Det vore att föredra om det kunde vara så tydligt 
som möjligt hur kommunen vill hantera denna frågan, om det kommer att ske genom 
föreläggande, eller genom dialog. Om pågående markanvändning synnerligen 
försvåras är kommunen skyldig att på fastighetsägarens begäran inlösa fastigheten. 
 

 
  
  

TOBASP
Textruta
S3 AN



TOBASP
Textruta
S3 AN



TOBASP
Textruta
S3 AN



TOBASP
Textruta
S3 AN



 

 
 

 
 

Samhällsbyggnads förslag till beslut 
Sida 

1(2) 

Datum 

2022-10-12 
Diarienummer 

MSN 00080-2020 

 P 2020-17 

 

Förslag till beslut - Detaljplan - 
Kungsgården 5:2, bostäder vid Frösö 
golfklubb - granskning 

Sammanfattning av ärendet 

Fastighetsägaren till Kungsgården 5:2 har ansökt om att en detaljplan 

upprättas som medger att 6 enbostadshus kan byggas på golfklubbens mark, 

på sydvästra Frösön. Bostäderna föreslås ungefär 300 meter sydost om 

klubbhuset, mot Rise till. Det aktuella området ligger cirkla 370 meter söder 

om den nya utsiktsplats som anlagts vid Stockevägen. Anslutning till 

bostäderna föreslås via den befintliga vägen som går över fastigheten idag. 

Fastigheten är ej detaljplanelagd sedan tidigare. 

 

Samråd har genomförts kring detaljplanen i enlighet med beslut den 30 mars 

2022 § 66 under tiden 4 juli till 15 augusti 2022.  

Bedömning 

Under samrådet inkom 11 skriftliga yttranden. De finns sammanställda i 

samrådsredogörelsen. Totalt har 3 yttranden från privatpersoner inkommit, 

varav samtliga bedömts som sakägare. 

 

Inkomna synpunkter berör fornlämningar, påverkan på kulturmiljön, trafik 

samt dagvatten. 

 

Med anledning av de synpunkter som kommit in under samrådet har 

samhällsbyggnad valt att göra följande ändringar i planförslaget: 

 

- Plankartan kompletteras med prickmark mot allmän plats (natur) 

- Plankartan kompletteras med varsamhetsbestämmelse gällande 

fornlämning. 

 

Planbeskrivningen kompletteras gällande: 

- Dispensansökan för skyddade arter. 

- Redovisning av brandposter i närområdet. 

- Mindre förtydliganden gällande dagvatten, trafik, avfall. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Det bearbetade planförslaget godkänns som underlag för granskning. 

2. Planförslaget ska hållas tillgängligt för granskning. 

 



 

Datum 

2022-10-12 
 Sida 

2(2) 

 

 

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-12 

Samhällsbyggnads förslag till detaljplan 

Samhällsbyggnads samrådsredogörelse 

Bakgrund 

Miljö- och samhällsnämnden beslutade om planbesked den 6 november 2019 

§ 227. 

Beslutet skickas till  

 Sökanden 

 

Underskrifter 

Maria Boberg 

Stadsarkitekt 

Simon Höglund 

Planarkitekt 

 



EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Begränsning av markens utnyttjande

Marken får inte förses med byggnad

Fastighetsstorlek
d1 Minsta fastighetsstorlek är 700 m²

Höjd på byggnadsverk
h1 Högsta nockhöjd på huvudbyggnad är 9 meter
h2 Högsta nockhöjd på komplementbyggnad är 4 meter

Markens anordnande och vegetation
n1 Terränganpassning ska ske med stor hänsyn till markens lutning.

Marken ska ansluta väl till gata, park och omkringliggande tomter.
Mjuka övergångar ska eftersträvas.,  4 kap. 10 §

Bebyggandets omfattning
e1 Största byggnadsarea är 100 m² per fastighet för bostadshus,  4 kap.

11 § 1 st 1 p.

e2 Största byggnadsarea är 40 m2 för komplementbyggnader,  4 kap. 11 §
1 st 1 p.

Placering

Marken får inte förses med byggnad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4 meter från fastighetsgräns,  4
kap. 16 § 1 st 1 p.

p2 Komplementbyggnad ska placeras minst 2 meter från
fastighetsgräns,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Utformning
25-35 Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Fasad ska utformas i trä,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f2 Fasader ska vara målade i faluröd slamfärg,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f3 Byggnader ska utformas med sadeltak,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f4 Endast friliggande huvudbyggnad,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f5 Tak på huvudbyggnad ska uppföras i tegel,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f6 Byggnader inom området ska ges en sammanhållen utformning och
färgsättning samt placeras så att gårdsliknande grupperingar
tillskapas,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

Ändrad lovplikt
a1 Bygglov krävs även för uppförande av attefallshus, friggebod och

schaktningsarbeten.
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2 Granskningshandling 

Information om planprocessen och detaljplanen  
Detaljplaneläggning sker genom en lagstyrd process där allmänheten, 
myndigheter samt organisationer ges möjlighet till insyn och påverkan. 
Planprocessen syftar till att väga allmänna och enskilda intressen mot 
varandra och pröva mark- och vattenområdens lämplighet för avsett 
ändamål. Framtagandet av en detaljplan följer en process med ett 
remissförfarande under samråd och granskning innan detaljplanen kan antas 
i miljö- och samhällsnämnden alternativt kommunfullmäktige och därefter 
vinna laga kraft.  
 
Vad är en detaljplan?  
En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument där kommunen reglerar hur 
mark- och vattenområden får användas och hur området får bebyggas. I 
detaljplanen redovisas gränser för allmänna platser, kvartersmark och 
vattenområden.  
 
Så här läser du detaljplanen  
Detaljplanen består av en plankarta med olika planbestämmelser. Till 
plankartan hör även en planbeskrivning (det här dokumentet) som förklarar 
syftet med och innehållet i plankartan. 
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PLANBESKRIVNING 
En planbeskrivning ska underlätta förståelsen av planförslaget. Det är en 
beskrivning av nuläget, förändringarna som föreslås samt konsekvenserna 
av dessa. Planbeskrivningen ska redovisa planens syften, förutsättningar och 
eventuella avsteg från kommunens översiktsplan eller planprogram 
 
De handlingar som ni fått visar ett förslag till de förändringar som föreslås 
för området. Till förslaget hör: 
 
Planbeskrivning (detta dokument) 
Plankarta med planbestämmelser 
Illustrationskarta 
Samrådsredogörelse 
Fastighetsförteckning 
Grundkarta 
Utredningar: 

• Geoteknisk utredning, Sweco 2021-12-21 
• Naturvärdesinventering, Väg&Miljö 2022-02-23 

 
Utredningar har beställts av Östersunds kommun. 
 
Planförfarande 
Detaljplanen tas fram med standardförfarande i enlighet med plan- och 
bygglagen (2010:900).  
 
Samråd: myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna 
sina synpunkter på planförslaget. 
 
Granskning: planförslaget hålls tillgängligt för granskning Det är sista 
tillfället att påverka förslaget. 
 
Antagande: miljö- och samhällsnämnden eller kommunfullmäktige antar 
detaljplanen. 
 
Laga kraft: planen vinner laga kraft ungefär en månad efter antagandet om 
den inte överklagas.  
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Samråd  Granskning  Antagande  Laga kraft  Överklagan  

här är vi nu 
▼ 



4 Granskningshandling 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 
  
 
DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG .................................................... 5 

Plandata ..................................................................................................... 5 
Läge och areal ........................................................................................ 5 
Markägoförhållanden ............................................................................ 5 
Särskilda frågor för bygglovet ................................................................ 5 

PLANFÖRSLAG ................................................................................................ 6 
Planbestämmelser med motiv ................................................................... 6 
Beskrivning av planförslaget ...................................................................... 7 

Ny bebyggelse ........................................................................................ 7 
Kulturmiljö .............................................................................................. 9 
Mark och vegetation .............................................................................. 9 
Service .................................................................................................. 11 
Tillgänglighet ........................................................................................ 11 
Gator och Trafik.................................................................................... 11 
Hälsa och Säkerhet ............................................................................... 11 
Teknisk försörjning ............................................................................... 13 
Administrativa frågor ........................................................................... 13 

GENOMFÖRANDE ..................................................................................... 13 
Huvudmannaskap ................................................................................ 13 
Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser ....................................... 14 
Tekniska anläggningar och ledningar ................................................... 14 
Ansvarsfördelning och ekonomiska frågor .......................................... 14 
Avtal ..................................................................................................... 15 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN ........................................................... 15 
Översiktliga planer och program .......................................................... 15 
Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden .................... 16 
Undersökning av behov av strategisk miljöbedömning ....................... 16 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken, MB ........................... 16 

 
 
  



5 Granskningshandling 

 

DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra avstyckning för 6 nya 
bostadstomter i anslutning till golfbanan på Frösön. Tomterna ska uppföras 
längs vägen från det befintliga klubbhuset, norr om golfbanan inom 
fastigheten Kungsgården 5:2. Utformning av bebyggelsen ska ske med stor 
hänsyn till platsens unika kulturmiljö, och anpassas till naturvärden kopplat 
till den närliggande jordbruksmarken.  
 
Planen handläggs med PBL 2010:900. Planarbetet är påbörjat genom 
planavtal den 6 maj 2020. 

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet är beläget i Rise på västra Frösön, cirka 400 meter söder om 
Stocke gård. Inom fastigheten Kungsgården 5:2 ligger Frösö golfklubb. 
Planområdet är cirka 9400 kvadratmeter.  

 
Översiktskarta 

Markägoförhållanden 
Planområdet omfattas endast av en fastighet, Kungsgården 5:2 som ägs av 
en privat fastighetsägare. 

Särskilda frågor för bygglovet 
Hela planbeskrivningen gäller som underlag för bygglovprövning men 
följande frågor poängteras särskilt, se vidare under respektive rubrik. 
 

• Naturmiljö. (Skydd av trädridå i anslutning till jordbruksmark) 
• Ny bebyggelse. (Gestaltning och anpassning till kulturmiljö) 
• Fornlämningar (Särskilda bestämmelser inom 20 meter från 

registrerad fornlämning) 
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PLANFÖRSLAG 

Planbestämmelser med motiv 
 

Planbestämmelse Motivering  

B Bostäder som uppförs friliggande.  

k1 Bestämmelse som tydliggör att området berörs av registrerad 
fornlämning. Vid mark- och byggåtgärder krävs tillstånd från 
länsstyrelsen enligt kulturminneslagen. 

a1 Bestämmelse om ändrad lovplikt. Inom området krävs 
bygglov även för uppförande av attefallshus, friggebod och 
schaktningsarbeten. Bestämmelsen gäller inom 20 meter från 
registrerad fornlämning. 

e1 Den maximala byggnadsarean begränsas för bostadshus till 
100 m2 per fastighet. Bestämmelsen syftar till att säkerställa 
att tillräcklig friyta för lek och utevistelse finns, i förhållande 
till de relativt små fastigheterna. 

e2 Den maximala byggnadsarean begränsas för 
komplementbyggnader till 40 m2 per fastighet.  

 
Högsta nockhöjd för komplementbyggnader begränsas till 4 
meter.  

 
Högsta Nockhöjd för bostadshus begränsas till 9 meter. 

 
Takvinkeln får vara mellan de angivna gradtalen 

n1 För att marken ska ansluta väl till gatan och omgivande tomter 
regleras att terränganpassning ska ske med stor hänsyn till 
markens lutning. 

NATUR1 För att bevara och skydda naturområdet som ansluter mot 
jordbruksmarken norr om planområdet, planläggs ett område 
om 15 meter som naturområde. 

f1, f2, f3, f4, f5, f6 (Fasader ska utformas i trä) 
(Fasader ska vara målade i faluröd slamfärg) 
(Byggnader ska utformas med sadeltak) 
(Endast friliggande huvudbyggnad) 
(Byggnader ska ges en sammanhållen utformning) 
Bestämmelserna syftar till att ge byggnaderna en 
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utformning anpassad till platsens kulturmiljö och närliggande 
byggnader. 

d1 Minsta fastighetsstorlek är 800 kvadratmeter. Bestämmelsen 
syftar till att reglera att planområdet endast kan styckas av till 
6 bostadstomter. 

p1 För att bebyggelsen ska anpassas till kulturmiljön, och att 
byggnader ska kunna skötas från den egna fastigheten får 
huvudbyggnader inte placeras närmare än 4 meter från 
fastighetsgräns. 

p2 För att komplementbyggnader ska kunna skötas från den egna 
fastigheten fås dom inte placeras närmare än 2 meter från 
fastighetsgräns. 

Med prickar 
försedd yta 

Bestämmelsen syftar till att skapa ett minsta tillåtna 
avstånd till gatan och till naturmarken i områdets norra gräns. 
Bestämmelsen skyddar även området 20 meter från utpekad 
fornlämning. 

 

Beskrivning av planförslaget  
Inom planområdet finns idag två befintliga byggnader som används som 
förråd för golfklubben. Dessa avses rivas för att ge plats för nya bostäder. 
 
Den större delen av planområdet är idag obebyggd och utgörs i huvudsak av 
mindre lövskogspartier samt ängs- och betesmark. De östra och centrala 
delarna av planområdet består av skogsmark medan resterande delar utgörs 
av öppen gräsmark. 
 
Genom planområdet går en grusväg som avslutas med en grind i 
fastighetens östra gräns. 

Ny bebyggelse 
Förslaget innebär att ny bostadsbebyggelse (B) i form av 6 enbostadshus 
uppförs i utpekat område norr om golfbanan på Kungsgården 5:2. 
Bostadsbebyggelsen ersätter 2 äldre byggnader och befintlig naturmark. 
Planen möjliggör att 6 nya bostadstomter om minst 800 m2 kan styckas från 
befintliga fastigheten. 
 
Planen möjliggör för en huvudbyggnad i två våningar och 
komplementbyggnad/garage i en våning per fastighet. 
 
Placering, utformning och gestaltning 
För bostadsbebyggelse gäller en högsta nockhöjd på 9 meter för 
huvudbyggnader och en högsta nockhöjd på 4 meter för 
komplementbyggnader. Sammantaget innebär bestämmelserna att ett 
bostadshus kan uppföras till 2 våningar. Byggnader ska utföras med 
sadeltak. Takvinkeln får vara i spannet 32–45 grader. Garage ska utföras 
fristående. 
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De nya bostadstomterna avses bli mellan cirka 800 och 1100 kvadratmeter.  
I plankartan regleras minsta fastighetsstorlek genom en bestämmelse d1 för 
att säkerställa att fastigheten kan indelas i högst 6 fastigheter.  
 
Planbestämmelserna e1 och e2, medger 100 kvadratmeter som största 
byggnadsarea för bostadshus och högst 40 kvadratmeter för 
komplementbyggnad per fastighet.  
 
För att den nya bebyggelsen ska anpassas väl till omgivande bebyggelse 
inom denna del av Frösön där huvuddelen av den äldre bebyggelsen utgörs 
av trävillor med sadeltak, har bestämmelser om fasadutformning och 
takutformning införts. 
 
f1 Fasad ska utformas i trä. 
f2 Fasader ska vara målade i faluröd slamfärg. 
f3 Byggnader ska utformas med sadeltak. 
f4 Huvudbyggnad ska uppföras friliggande. 
f5 Tak på huvudbyggnad ska uppföras i tegel. 
f6 Byggnader ska ges en sammanhållen utformning och 

färgsättning. 

Illustrationsskiss som visar möjlig placering och utformning av bebyggelsen. 
 
Prickmark, det vill säga mark som inte får förses med byggnad, finns i 
plankarta i anslutning till gatan. Prickmark finns även vid områdets norra 
fastighetsgräns.  
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Syftet är att skydda trädridån som finns i gränsområdet mellan åkermarken i 
grannfastigheten Stocke 4:4 och planområdet. Trädridån bedöms bidra till 
att bevara landskapsbilden i området samt skydda jordbruksmarkens 
randzon. 

Kulturmiljö 
Området har inventerats för etapp 2 av kulturmiljöprogrammet och 
bedöms vara särskilt värdefullt. Kvaliteter som särskilt lyfts fram är 
de enhetligt utformade och rödmålade husen uppbrutna i mindre 
volymer, samt den sparade naturmarken. Planförslaget möjliggör att 
6 ytterligare bostadshus kan uppföras inom området.  
 
För att säkerställa att tillkommande bebyggelse uppförs i enhetlighet med 
övriga inom området används ett antal utformningsbestämmelser. Se 
närmare beskrivning under rubriken Ny bebyggelse, utformning och 
gestaltning. 
 
Fornlämningar 
Inom planområdet finns en registrerad fornlämning (Gravhög, L1947:4395) 
som trots tidigare delvis kraftig påverkan, ännu är 7 m i diameter stor och 
närmare en meter hög. Området där fornlämningen finns planläggs som 
allmän plats (natur) med enskilt huvudmannaskap. Område inom 
kvartersmark som ligger inom 20 meter från lämningens mittpunkt har 
försetts med prickmark. Varsamhetsbestämmelsen k1 tydliggör att området 
berörs av registrerade fornlämningar, och att mark- eller byggåtgärder 
kräver tillstånd från Länsstyrelsen. Området förses även med ändrad lovplikt 
(a1 i plankartan) som innebär att bygglov även krävs för uppförande av 
attefallshus, friggebod och schaktningsarbeten. 
 
Det tänkta tomtområdet ligger inom ett landskapsavsnitt där det inom något 
hundratal meter ligger en svärmliknande spridning av mer eller mindre 
skadade gravhögar från järnåldern. Det innebär att flera skadade eller 
tidigare okända lämningar kan komma att upptäckas vid grävning i marken i 
området. Länsstyrelsen kommer därför att kräva att en arkeologisk utredning 
görs innan området exploateras. 

Mark och vegetation 
Naturmiljö 
Området som är cirka 1 hektar stort utgörs i huvudsak av mindre 
lövskogspartier samt ängs- och betesmark. Större delen av områdets östra- 
och centrala delar består av skogsmark medan resterande delar utgörs av 
öppen gräs- och jordbruksmark. En naturvärdesinventering har tagits fram 
och två naturvärdesobjekt med visst naturvärde (klass 4) har hittats inom 
området. Dessa objekt utgörs båda av naturtypen skog och träd. Inga objekt 
med varken påtagligt-, högt- eller högsta naturvärde avgränsades vid 
genomförandet av naturvärdesinventeringen. 
 
De naturvärdesobjekt som hittats ligger inom den randzon till 
jordbruksmarken som planläggs som naturmark. 
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Artskydd 
I samband med naturvärdesinventeringen påträffades blåsippa och gullviva, 
vilka båda är fridlysta arter enligt 9 § i artskyddsförordningen.   
I Jämtland innebär detta att det är förbjudet att gräva eller dra upp exemplar 
med rötterna, och plocka eller på annat sätt samla in exemplar av växter för 
för-säljning eller andra kommersiella ändamål. Samtliga fynd utom ett 
ligger inom naturmark i planen. En dispensansökan kommer att lämnas in 
till länsstyrelsen i samband med detaljplanens granskningsskede. 
 
Jordbruksmark 
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse, se MB 3 kap 4 §:  
Brukningsvärd jordbruksmark får endast tas i anspråk för bebyggelse eller 
anläggningar om det behövs för att tillgodose väsentliga samhällsintressen 
och om detta inte kan lösas på annan mark.  
 
Bryn, åkerholmar och annan vegetation fungerar som biotop för fåglar och 
andra rovdjur som kan reglera skadedjur och därmed minska behovet av 
bekämpningsmedel. Planområdet gränsar i norr mot jordbruksmark. 
Naturmarken 15 meter närmast jordbruksmarken planläggs som allmän plats 
(NATUR).  
 
Utemiljö och rekreation  
Inom planområdet finns möjlighet att skapa 6 nya bostadstomter. 
Bestämmelser om minsta fastighetsstorlek och högsta utnyttjandegrad för 
bebyggelse bidrar till att skapa lämpliga tomter med hänsyn till lek och 
rekreation. Inom området kring golfbanan och i omgivningarna finns skogs- 
och naturområden med ett flertal stigar. 
 
Ekosystemtjänster 
Begreppet ekosystemtjänster används för att synliggöra den nytta 
människan får från naturen helt gratis. 
 
Växtligheten inom området spelar en viktig roll för reglerande 
ekosystemtjänster som exempelvis att filtrera och absorbera luftburna 
föroreningar från trafikmiljön, ta upp koldioxid samt bidra till rening och 
viss fördröjning av dagvatten från vägar. Genomsläppliga ytor, exempelvis 
gräsmattor eller planteringar, är särskilt viktiga för att kunna fördröja 
dagvatten vid kraftiga regn och därmed förhindra översvämning av 
fastigheter och anläggningar. Träd verkar temperaturreglerande och erbjuder 
skugga och visst vindskydd i närområdet. Växterna inom området förhindrar 
också erosion, lockar bin och andra pollinerande insekter och bidrar till 
fröspridning.  
 
Växtligheten inom området bidrar även till stödjande ekosystemtjänster som 
till exempel bildande av ny jord, fotosyntes och syresättning av luft och 
bidrar till kretsloppet av vatten, kol och näringsämnen och främjar även den 
biologiska mångfalden.  
 



11 Granskningshandling 

Växtligheten bidrar också till ett antal kulturella ekosystemtjänster där 
forskning bland annat visar att stadsgrönska ökar upplevelsen av hälsa, 
välbefinnande och mental återhämtning.  
 
Ett genomförande av planen kan innebära att en större andel yta blir 
hårdgjord när planområdet bebyggs. Minskad gräsmark kan också innebära 
konsekvenser för pollination. Nya ekosystem levererar inte lika många 
ekosystemtjänster som ekosystem med lång kontinuitet och hög biologisk 
mångfald. Ekosystemtjänster blir generellt starkare med lokal 
artsammansättning där de ekologiska sambanden mellan arterna har 
utvecklats genom evolutionen. Trädridån som finns inom planområdet 
skyddas i planen. 

Service 
Skola, förskola och livsmedelsbutik finns i Valla centrum, 4 kilometer öster 
om området. 

Tillgänglighet 
Den enskilda bebyggelsen med tillhörande infarter och entréer utförs i 
enlighet med gällande regler för tillgänglighet och får beaktas i 
bygglovskedet. 
 

Gator och Trafik  
De nya tomterna ansluts till den befintliga vägen som ansluter från väster 
genom Kungsgården 5:2. Risevägen öster om planområdet får inte användas 
som infart till området. Vägen är idag blockerad av en bom, men fasta 
körhinder bör även placeras ut för att undvika genomfart i framtiden. 
 
Gatan planläggs som allmän gata med enskilt huvudmannaskap. 
 
Busslinje 4 med god turtäthet angör vid Stockevägen cirka 800 meter 
nordväst om, och cirka 700 meter öster om planområdet.  
 

Hälsa och Säkerhet 
Geotekniska förhållanden 
Inför samrådet har en översiktlig geoteknisk undersökning utförts. Baserat 
på rådande geotekniska förutsättningar är risken för skred eller ras 
försumbar. Även sättningar bedöms vara försumbara vid grundläggning på 
förekommande bärkraftig morän.  
 
Geotekniska förutsättningar inom planområdet bedöms vara gynnsamma för 
byggnation av en- eller flerfamiljshus upp till två våningar. 
 
Grundläggningen bedöms generellt kunna utföras med plattgrundläggning 
på naturligt lagrad morän efter avtagning av förekommande fyllning och 
mulljord. Jordlagren utgörs av mycket tjällyftande jordar. Grundläggning 
ska därför utföras frostskyddad. Grundläggning får ej ske på tjälad eller 
störd jord, heller ej på fyllning. 
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Det finns inga kända förorenade objekt inom eller i direkt anslutning till det 
aktuella planområdet. Det kan dock finnas naturligt höga halter av metaller, 
exempelvis arsenik, i dessa områden. Blivande fastighetsägare bör låta 
analysera jord inom fastigheten om man till exempel avser att odla egna 
rotfrukter / grönsaker. 
 
Utifrån ovanstående bedömer Samhällsbyggnad att marken är lämplig för 
bebyggelse, inför bygglov kan det krävas en mer förfinad 
grundundersökning för att närmare fastställa vilka byggnadstekniska 
lösningar som är lämpliga. 
 
Radonförekomst  
När nya byggnader ska uppföras måste radon från marken beaktas, för att 
det inte ska leda till problem inomhus. Byggherren ansvarar för att 
byggnader uppförs så att gränsvärdet för radon inte överskrids.  
 
En översiktlig mätning av markradon har utförts i samband med den 
geotekniska utredningen. Mätvärdet visade lågradonmark och 
normalradonmark, men då Storsjöbygden generellt har normal-högradomark 
på grund av vanligt förekommande uranhaltig alunskiffer och eftersom det 
är nära till bergöverytan klassas marken som ”normalradonmark”. 
 
Störningar 
Buller 
Riktvärdena för flygbuller vid nybyggnad eller väsentlig ombyggnad är 
inomhus 30 dBA ekvivalentnivå och 45 dBA maxnivå nattetid. Utomhus 
intill fasad gäller 55 dBA ekvivalentnivå och vid uteplats i anslutning till 
bostaden 70 dBA maxnivå. Gällande riktvärden för flygbuller klaras inom 
planområdet och försvårar inte möjligheterna att bebygga de nya tomterna.  
 
Räddningstjänst 
Närmsta brandposter ligger cirka 1,4 km från planområdet åt vardera håll 
och båda har kapacitet på över 20 liter per sekund. Enligt Räddningstjänsten 
riktlinjer ska ett hämtställe finnas inom 1–5 km vilket innebär att brandpost 
med ett tillräckligt flöde finns tillgängligt enligt gällande riktlinjer. 
 
Planområdets placering innebär att räddningstjänstens insatstid normalt 
ligger mellan 10–20 minuter. Den planerade bebyggelsen i form av villor 
och ingår i så kallad Grupp 2-bebyggelse. Kravet för denna typ av 
bebyggelse är att den normalt ska vara under 20 minuter. 
 
För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör  
räddningsfordon komma så nära byggnadens entré att man inte behöver  
dra slang och transportera materiel mer än 50 meter.  
Dessutom bör gångavståndet vara högst 50 meter om utrymning avses ske 
med bärbara stegar. 
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Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 
Byggrätterna ligger utanför verksamhetsområde för vatten och spillvatten. 
De nya fastigheterna får anslutas som avtalskunder och fastighetsägarna får 
ombesörja VA-byggnation till närmaste allmänna VA-ledning. 
 
Dagvatten 
Dagvatten ska omhändertas lokalt inom den enskilda fastigheten. 
 
Dagvattnet ska ledas mot grön- eller gräsyta där vattnet kan omhändertas. 
Dagvattnet avleds lämpligen genom höjdsättning, med öppna stuprör mot 
grönytor och avrinning till dike längs gatan. 
 
Den fysiska planeringen ska genomföras så att ny bebyggelse och nya 
anläggningar ej påverkar omkringliggande bebyggelse, infrastruktur och 
markområden negativt vid normala eller kraftiga (100-årsregn) 
regnhändelser. De nya fastigheterna och gatan ska utformas så att dagvatten 
inte leds mot angränsande fastigheten Rise 3:12. 
 
Avfall 
Hämtning av avfall sker vid respektive fastighet. Väg för hämtning av avfall 
ska vara dimensionerad och i sådant skick att den är farbar vid varje 
hämtningstillfälle för de hämtningsfordon som normalt används i 
hämtningsområdet. 
 
Från och med 2026 införs kvartersnära insamling av förpackningar. Detta 
bör tas i beaktande då det gäller dimensionering av yta för sopkärl. Detta 
innebär att förutom restavfall och matavfall, så skall även de vanligast 
förekommande förpackningsslagen hämtas vid respektive fastighet. 

Administrativa frågor 
Utökat marklov för fällning av träd. 

GENOMFÖRANDE 
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för att detaljplanen ska kunna bli 
verklighet. Genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan 
visar endast ett förslag på hur detaljplanen kan genomföras.  

 
Genomförandetid 
Genomförandetiden är fem år från den dag planen vunnit laga kraft. Ändring 
av detaljplanen får ske under genomförandetiden för att införa 
fastighetsindelningsbestämmelser. 

Huvudmannaskap 
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Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 
Nedan redovisas detaljplanens fastighetsrättsliga konsekvenser som i 
dagsläget kan bedömas för respektive fastighet.  
 
Konsekvenser för respektive fastighet 
Kungsgården 5:2 
Planförslaget möjliggör att stycka av ytterligare 6 fastigheter. I planen 
redovisas förslag till nya fastigheter. Den slutgiltiga och avgörande gränsen 
för delning görs av den kommunala lantmäterimyndigheten i samråd med 
fastighetsägaren. Ansvaret för att ansöka samt bekosta 
lantmäteriförrättningen ligger på fastighetsägaren.  
 
Rättigheter 

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

Ansvarsfördelning och ekonomiska frågor 
Fastighetsägaren bekostar planläggningen. Kostnaden för 
lantmäteriförrättningen betalas av ägaren av Kungsgården 5:2 eller av den 
som köper de nya fastigheterna som bildas. Detta bör parterna själva komma 
överens om i köpekontraktet.  
 
Bildande av gemensamhetsanläggning/fastighetsreglering medför en 
förrättningskostnad. 
 
Ny fastighetsägare till den nya småhustomten betalar fastställd 
anslutningsavgift för VA till kommunen samt bygglovsansökan och de 
handlingar som behövs till ansökan. Planavgift kommer inte att tas ut i 
samband med bygglov. 
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Avtal 
Ett avtal har upprättats mellan Östersunds kommun och fastighetsägaren till 
Kungsgården 5:2 för att reglera kostnaden för upprättandet av detaljplanen. 
Därmed tas ingen planavgift ut. 
 

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer och program 
Några strategier och ställningstaganden i 
översiktsplanen är särskilt relevanta för planförslaget: 
 

• Livskraftiga tätorter – Utveckling och byggande i hela kommunen. 
• Erbjuda variation i bostadsmöjligheter i kommunen. Tomter utanför 

Östersund men i tätortsnäraområde erbjuder variation i bostäder.  
• Inriktningsmål God bebyggd miljö. Planering och byggande ska 

skapa ett attraktivt Östersund med en god bebyggd miljö och hög 
arkitektonisk kvalitet. 
 

Planförslaget bedöms ha stöd i delar av översiktsplanen. Området ligger 
inom ett utpekat förtätningsstråk där bebyggelse kan vara lämplig. Den ger 
stöd för den föreslagna bebyggelsen, platsen erbjuder attraktiva bostäder 
med tillgång till stora grönområden och storslagen utsikt. 
 
Översiktsplan och fördjupad översiktsplan för Västra Frösön 
I fördjupning av översiktsplanen för Västra Frösön, antagen 18 mars 
2010, gjordes ställningstagandet att mark som idag inte används för 
bebyggelse i det aktuella området inte ska exploateras, utan även 
fortsättningsvis användas för exempelvis jordbruk och rekreation.  
I översiktsplan Östersund 2040 antagen den 20 mars 2014 ändrades 
ställningstagandet till att bebyggelse får tillkomma mycket varsamt i 
detta område för att inte värdet i kulturlandskapet ska gå förlorat. 
 
Övriga planer 
Bostad Östersund 2020 med utblick mot 2025 (bostadsförsörjning) 
Kommunen ska genom ett kontinuerligt utbud av attraktiva tomter och 
bostäder liksom god social och teknisk infrastruktur vara ett starkt alternativ 
till storstaden. Planförslaget bidrar till målet genom att utbudet i 
den kommunala tomtkön fylls på. 
 
Plan för vatten och avloppsförsörjning 
Alla nya eller reviderade detaljplaner ska säkerställa att det finns tillräckligt 
med grönytor (naturliga eller skapade) för ett lokalt omhändertagande av 
dagvatten. Detta gäller både kvartersmark och allmän plats.  
 
Plan för park och naturvård 
I kommunens plan för park och naturvård anges att kommunen avser att 
varsamt ta hand om den miljö av naturtypsmosaik som finns i anknytning 
till äldre jordbrukslandskap. 
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Kulturmiljöprogram 
Området har inventerats för etapp 2 av kulturmiljöprogrammet och 
bedöms vara särskilt värdefullt. Kvaliteter som särskilt lyfts fram är 
de enhetligt utformade och rödmålade husen uppbrutna i mindre 
volymer, samt den sparade naturmarken. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Gällande detaljplan 
Området omfattas inte av någon detaljplan idag. 

Undersökning av behov av strategisk miljöbedömning  
Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34§ och Miljöbalken 6 kap 5§ ska alla 
detaljplaner föregås av en undersökning för att göra bedömningen om 
planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Syftet med undersökningen är att tidigt i planprocessen integrera 
miljöaspekter för att främja en hållbar utveckling. En undersökning är det 
underlag som analyserar och avgör om planförslaget kan antas påverka 
miljön på sådant sätt att en miljöbedömning och miljökonsekvens-
beskrivning behöver upprättas 
 
Ställningstaganden och skälen till bedömningen 
Det är kommunens bedömning att ett genomförande av planen inte kommer 
att innebära en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att tas 
fram. Miljö- och samhällsnämnden beslutade den xxx § xxx att en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Undersökningen om 
behov av strategisk miljöbedömningen bifogas.  
 
Ett genomförande av planförslaget innebär att ett cirka 1 hektar stort område 
inom fastigheten Kungsgården 5:2 som idag består av mindre 
lövskogspartier samt öppen gräsmark avstyckas för att skapa byggrätt för 6 
nya bostadshus. Påverkan av planförslaget bedöms dock inte blir så stor att 
det har väsentligt negativa effekter för närområdet. 
 

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken, MB 
Här beskrivs detaljplanens förenlighet med kapitlen i miljöbalken. Kapitel 3 
och 4 innehåller riksintressen. Ett riksintresse är ett geografiskt område som 
är av nationell betydelse.  
 
 
Kapitel 5 innehåller miljökvalitetsnormer som anger den lägsta godtagbara 
miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla.  
 
Riksintressen enligt 3 kap MB  
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Riksintresse för kulturmiljövården (Z 25 Storsjöbygden).  
Planområdet ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården, 
Storsjöbygden (Z25). Värdet i riksintresset består i den ålderdomliga 
jordbruksbygden där människor har bott och brukat jorden under en mycket 
lång tid. Ett tiotal mindre lokalbygder, senare sockencentra med kyrkor och 
ursprungliga gårds- och bylägen som finns inom riksintresset. Uttryck för 
riksintresset är ett öppet jordbrukslandskap med radbyar och äldre gårdar. 
1800-talsgården är den dominerande gårdstypen på höjd- och 
sluttningslägen med vida utblickar. 
 
Planförslaget innebär att området bebyggs med 6 bostadshus i liknande höjd 
och skala som befintliga hus i denna del av Frösön. I planarbetet läggs stor 
vikt vid gestaltning och utformning enligt områdets unika kulturmiljö. Ett 
genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära någon påverkan på 
riksintresset. 
 
Riksintresse för det rörliga friluftslivet (FZ8 Storsjöbygden) 
Planområdet ligger inom område av riksintresse för det rörliga friluftslivet, 
Storsjöbygden (Z8). Värdet i riksintresset är den natursköna och 
variationsrika Storsjöbygden med nära kontakt mellan kalfjällen och 
odlingsbygden. Friluftsliv i detta kulturlandskap i form av t.ex. fiske, 
båtsport, natur- och kulturstudier samt cykling. Ett genomförande av 
planförslaget bedöms inte påverka riksintresset.  
 
Riksintresse kommunikationer, flygplats  
Planområdet ligger inom utpekat riksintresse för kommunikationer enligt 3 
kap. 8 § miljöbalken, influensområde för flyghinder och MSA-ytor. Inom 
dessa områden riskerar höga anläggningar eller byggnader att försvåra 
flygverksamheten. Till följd av den planerade bebyggelsens låga skala och 
utbredning bedöms ett genomförande av detaljplanen inte innebära någon 
påverkan på riksintresset. 
 
Riksintresse för totalförsvaret  
Planområdet ligger inom utpekat riksintresse för totalförsvarets militära del 
enligt 3 kap. 9 § miljöbalken, påverkansområde för väderradar och 
påverkansområde för civil flygplats. Ett genomförande av planen bedöms 
inte påverka riksintresset på grund av byggnadens begränsade höjd och 
storlek.  
 
Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB 
I Östersunds kommun finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft, fisk- och 
musselvatten, och vattenförekomster. 
 
Utomhusluft 
De ämnen i utomhusluft som regleras genom miljökvalitetsnormer är halter 
av kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Normerna är 
gränsvärdesnormer som ska följas vid planläggning.  
Om en miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas ska 
åtgärdsprogram upprättas. I Östersund har gränsvärdena överskridits ett 
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flertal gånger under 2020 vid mätningar i gatumiljö och kommunen kommer 
att upprätta en åtgärdsplan med förslag på insatser för att minska halterna av 
partiklar. Höga partikelhalter kan ofta kopplas samman med trafiken, där 
partiklar kommer från dubbdäck, uppslitna vägpartiklar, sandning och från 
förbränningsmotorer.  
 
Trafiken inom området är mycket låg och förväntas inte påverkas nämnvärt 
av planens genomförande. Mot bakgrund av detta bedöms 
miljökvalitetsnormen för utomhusluft inte överskridas vid ett genomförande 
av detaljplanen. 
 
Vatten 
Miljökvalitetsnormer finns för kvaliteten på fisk- och musselvatten samt för 
yt- och grundvattenförekomster. Planen är belägen inom avrinningsområde 
som mynnar i Storsjön (SE702172-143255).  
 
Enligt VISS (Vatteninformationssystem Sverige) har 
Storsjön hög status beträffande näringsämnen och uppnår ej god kemisk 
status på grund av förekomst av bromerad difenyleter (PBDE), kvicksilver 
och kvicksilverföreningar, samt Tributyltenn-föreningar (TBT). 
Storsjöns ekologiska status är bedömd som måttlig. Detta beror på att 
fiskpopulationen i viss mån bedömts vara skadad samt att det finns tecken 
på försurningsproblem. Vidare finns brister i form av att 
spridningsförutsättningarna för växter och djur längs med 
vattenförekomsten är begränsade. Vattenståndet varierar till följd av 
reglering och närområdet runt vattenförekomsten och förekommande 
svämplan har påverkats av mänsklig aktivitet så att dess naturliga funktioner 
begränsats. 
 
Miljökvalitetsnormen för Storsjön är fastställd till god ekologisk status 2021 
samt god kemisk ytvattenstatus, med undantag genom mindre stränga krav 
för PBDE, kvicksilver och kvicksilverföreningar, samt undantag genom 
tidsfrist till 2021 för TBT. 
 
Miljökvalitetsnormer enligt förordningen om fisk- och musselvatten 
(2001:544) gäller för Storsjön. Idag ligger halterna under de gränsvärden 
och riktvärden som anges i förordningen. 
 
Enligt planförslaget ska dagvatten fördröjas inom planområdet, avrinning 
mot recipienten ökar inte. Se mer under rubriken dagvatten. Några kända 
föroreningar finns inte inom planområdet. Samhällsbyggnad bedömer att 
planförslaget inte medför att miljökvalitetsnormerna för Storsjön kommer 
att överskridas 
 
 
 
Östersund den 12 oktober 2022  
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
 
I samrådsredogörelsen redovisar kommunen de synpunkter som har kommit 
in under samrådet för detaljplanen. Kommunen tar också ställning till 
synpunkterna och tydliggör vid behov bakgrunden till olika 
ställningstaganden. Synpunkterna är sammanfattade för att göra 
redogörelsen tydlig. Alla yttranden finns sin helhet längst bak i 
samrådsredogörelsen. De synpunkter som inte har blivit tillgodosedda är 
sammanställda under en egen rubrik. 
 
Ställningstagandena utgår i huvudsak från detaljplanens syfte som är att 
uppföra 6 nya bostadstomter i anslutning till golfbanan på Frösön. 
Utformningen ska ske med stor hänsyn till platsens unika kulturmiljö, och 
anpassas till naturvärden kopplat till den närliggande jordbruksmarken. 
 

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

Lista över de som har lämnat synpunkter 
 

Inkomna yttranden Datum Synpunkt 

Statliga och regionala myndigheter 
och organisationer 

  

Länsstyrelsen  2022-09-02 Naturvärden, 
fornlämningar. 

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

hämtning av 
släckvatten. 

Kommunala förvaltningar och bolag  
 

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

Övriga organisationer och företag  
  

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

Privatpersoner, bedömda sakägare  
  

S1. INM 
 

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

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

 
 

Ändringar i planförslaget efter samrådet 
Med anledning av de synpunkter som har kommit in under samrådet har 
kommunen valt att göra följande ändringar i planförslaget: 
 

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

fornlämning. 
 

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

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

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

 

SÅ HAR SAMRÅDET GÅTT TILL 
Detaljplanen har varit tillgänglig för synpunkter under tiden 4 juli till 15 
augusti 2022. Information om samrådet skickades via brev eller e-post till 
berörda sakägare, myndigheter, organisationer, kommunala förvaltningar 
och hyresgäster samt andra boende/verksamma. Detaljplaneförslaget har 
också funnits på kommunens hemsida samt på Östersunds bibliotek. 
 
Samrådshandlingarna bestod av: 

• Plankarta med planbestämmelser 
• Illustrationskarta 
• Planbeskrivning 
• Grundkarta  
• Fastighetsförteckning med bedömda sakägare  
• Undersökning av betydande miljöpåverkan 
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• Geoteknisk utredning 
• Naturvärdesinventering 

 
 

SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDET 
De huvudsakliga synpunkterna i yttrandena handlade om fornlämningar, 
trafik, kulturmiljö och dagvatten.  I texten nedanför följer en 
sammanfattning av synpunkterna och samhällsbyggnads ställningstaganden 
till dem. Fullständiga yttranden finns i en bilaga längst bak i 
samrådsredogörelsen. 
 

Statliga och regionala myndigheter och organisationer 
 
Länsstyrelsen 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § 
PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt 
förslaget inte kommer att prövas. 
 
Naturvärden 
I samband med naturvärdesinventeringen påträffades blåsippa och gullviva. 
Ett av fynden ligger enligt samrådshandlingarna inom den yta som ska 
bebyggas. Kommunen har inte angett hur artskyddet ska hanteras och enligt 
länsstyrelsen bör kommunen förtydliga om dispens kommer att sökas. 
 
Fornlämningar 
Planområdet ligger i en del av Frösön där det finns en stor risk för att rester 
av överplöjda gravhögar och boplatser kan finnas. Det kommer därför att 
krävas en arkeologisk utredning, i vilken man både undersöker arkivmaterial 
samt gör en utredning såväl med provschakt som inventering. 
 
Vad gäller den kända gravhögen L1947:4395 eller Frösö 52:1 så får ingen 
exploatering ske närmare än 20 m räknat från dess mittpunkt. 
 
Föroreningar 
Det finns inga kända förorenade objekt inom eller i direkt anslutning till det 
aktuella planområdet. Det kan dock finnas naturligt höga halter av metaller, 
exempelvis arsenik, i dessa områden. Blivande fastighetsägare bör låta 
analysera jord inom fastigheten om man till exempel avser att odla egna 
rotfrukter / grönsaker. 
 
Övrigt 
Kommunen anger att prickmark, det vill säga mark som inte får förses med 
byggnad, även finns vid områdets norra fastighetsgräns. Detta för att skydda 
trädridån som finns i gränsområdet mellan åkermarken i grannfastigheten 
Stocke 4:4 och planområdet. Av plankarta framgår att prickmark endast 
finns i anslutning till gatan och inte vid områdets norra fastighetsgräns. 
Plankartan borde därför ses över. 



6 

 

 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Naturvärden 
Plankartan kompletteras med att en dispensansökan kommer lämnas in till 
länsstyrelsen i samband med detaljplanens granskningsskede. 
 
Fornlämningar 
Plankartan kompletteras med prickmark inom en radie av 20 meter från 
fornlämningens mittpunkt. Området förses även med 
varsamhetsbestämmelse k1, som tydliggör att området berörs av registrerade 
fornlämningar, och att vid mark- eller byggåtgärder krävs tillstånd från 
Länsstyrelsen 
 
Föroreningar 
Planbeskrivningen kompletteras under avsnitt ”Hälsa och säkerhet” gällande 
eventuellt höga halter av metaller i jorden. 
 
Övrigt 
Plankartan kompletteras med prickmark närmast naturmarken i områdets 
norra fastighetsgräns enligt planbeskrivningen. 
 

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

Samhällsbyggnads kommentar:  
Området kommer inte bli synligt från Stockevägen. 

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

Tekniska anläggningar och ledningar  

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

 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

 

 

 

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



 
 
 
 
 

 1 (2) 

 
Samrådsyttrande 
  
Datum Ärendebeteckning 

 

 

 

Samhällsenheten 
 
 

2022-09-02 
  

402-5154-22 
  

 

Östersunds kommun 
samhallsbyggnad@ostersund.se 
 
  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 

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

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

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

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

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

Råd och allmänna synpunkter 
Under samrådet ger Länsstyrelsen råd om tillämpningen av 2 kap. PBL. Om det 
behövs från allmän synpunkt ger Länsstyrelsen även råd i övrigt om tillämpningen 
av PBL. 

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

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

 
 

 

 

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

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

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

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

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

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift. 
 
 
 



 

  

 

 

  Östersunds kommun 

 Samhällsbyggnad 

 831 82 Östersund 

   

 samhallsbyggnad@ostersund.se 

 

            

           

    

 

  

 Östersund 2022-07-13 

 

 

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

MSN 80-2020, ByggR P2020-17). 

 

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

mot Storsjön har Jamtli ur kulturhistorisk synvinkel inget att erinra. 

 

Krav på arkeologisk utredning före exploatering är redan uppmärksammat i 

samrådshandlingen. 

 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

JAMTLI 

 

 

 

 

Olof Edin   Anders Hansson 

1:e antikvarie   1:e antikvarie/chefsarkeolog 

Certifierad sakkunnig kulturvärden 

 

 

 

 

 

 



 

 

Styrelsens säte  
Solna 
 
Org nr  
556711-5695 
 
 
postnord.se 

 Till  
Östersunds kommun 
Samhällsbyggnad 
831 82  ÖSTERSUND 
 
 

PostNord Sverige AB 
SE-105 00 Stockholm 
 
 

  

   
 

Postutdelning för Kungsgården 5:2, bostäder vid Frösö golfklubb, i 

Östersunds kommun 

ÄrendeNr: MSN 80-2020 

 

PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta 
emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation 
eller förändring av befintlig detaljplan. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 

Solna, 2022-08-02 

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



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

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

 
 

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

2022-07-14

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

Yttrande

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

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

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

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

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

Med vänlig hälsning



 Joakim Linder

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



 Datum:  2022-07-26 

 Dnr:  2022-001419 

Jämtlands Räddningstjänstförbund, Box 71, 831 21 Östersund 

Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund 

Tel: 063-14 80 00 

www.rtjamtland.se 

sid 1 (1) 

   

Elin Elisson 

063-14 80 73 

elin.elisson@rtjamtland.se 

 

 

 

 

 

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

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

 

Räddningstjänsten saknar information om var brandvatten förväntas hämtas.  

 

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

 

 

Med vänlig hälsning 

Elin Elisson 
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DELEGATIONSBESLUT 
Tekniska nämnden 
 
Datum 
2022-07-28 

Referens 
TN 00060-2022 
DokID 7231

Yttrande över detaljplaner - 2022 Avfall VA  

Handläggare  
Tore Johansson 

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

Beslut 
Synpunkter Avfall Återvinning, kontaktperson Hans Karlsson 

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



 

 

Datum 
2022-07-20 

Referens 
TN 00060-2022 

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

 
Synpunkter tekniska försörjning, vatten och spillvatten sid 12, kontaktperson Erik 
Larsson 
Planområdet ligger utom Östersunds kommuns verksamhetsområde för vatten och 
spillvatten. Delar av fastigheten Kungsgården 5:2 ligger dock inom kommunens 
verksamhetsområde, bland annat golfbanans klubbhus 200 meter nordväst om 
planområdet. De nya fastigheterna kan ansluta sig till ledningsnätet som avtalskunder. 
 
Föreslås ändras med: 
 
Byggrätterna är utanför verksamhetsområdet så de nya fastigheterna får anslutas som 
avtalskunder och fastighetsägarna får ombesörja VA-byggnation till närmaste allmänna 
VA-ledning. 
 
Synpunkter tekniska anläggningar och ledningar sid 13, kontaktperson Erik Larsson 
Teknisk förvaltning är huvudman för allmänna vatten-, spillvatten- och avloppsledningar, 
dagvattenledningar samt anordnar vid behov brandposter i samråd med Jämtlands 
Räddningstjänstförbund. 
 
Avfall VA ansvarar och bekostar utbyggnad av allmänt dricks- avlopps- och dagvattennät. 
Fastigheterna ska anslutas till verksamhetsområde för dricksvatten, spillvatten och 
dagvatten. Varje anslutning debiteras fastighetsägaren en anläggningsavgift 
(engångskostnad) samt en brukningsavgift (rörlig årskostnad). 
 
Jämtkraft AB ansvarar för allmänna el- och fjärrvärmeledningar.  
 
IP Only ansvarar för allmänna fiberoptiska ledningar.  
 
Investeringskostnaden för nya brandposter bekostas av exploatören.  
Kostnaderna regleras i avtal mellan exploatören och Teknisk förvaltning.  
Drift och underhållskostnaden belastar Teknisk förvaltning.  
 
Exploatören bekostar flytt av ledningar inom kvartersmark/planområdet. 
 
Föreslås att ändras med: 
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Referens 
TN 00060-2022 
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Teknisk förvaltning är huvudman för allmänna dricksvatten-, spillvatten- och 
dagvattenledningar samt anordnar vid behov brandposter i samråd med Jämtlands 
Räddningstjänstförbund. 
 
Avfall VA ansvarar och bekostar utbyggnad av allmänt dricks- avlopps- och dagvattennät.  
 
Jämtkraft AB ansvarar för allmänna el- och fjärrvärmeledningar.  
 
IP Only ansvarar för allmänna fiberoptiska ledningar.  
 
Investeringskostnaden för nya brandposter bekostas av exploatören.  
Kostnaderna regleras i avtal mellan exploatören och Teknisk förvaltning.  
Drift och underhållskostnaden belastar Teknisk förvaltning.  
 
Exploatören bekostar flytt av ledningar inom kvartersmark/planområdet. 
 

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

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

Underskrift 

Tore Johansson 
Utredningsingenjör 

Beslutet skickas till 
• samhallsbyggnad@ostersund.se 

Beslutskopia skickad 
Kan skrivas direkt på originalet 

Kopia expedierad av: 

Datum: 







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

 
 

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

2022-08-14
 
 

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

Synpunkter

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



                                                                  
           

 
                                         

 
 
Skickades från E-post för Windows
 



Frösön 2022 08 14 

 

Yttrande angående samråd ny byggnation Kungsgården 5:2 

 

Detta område bör inte bebyggas och anledning är följande: 

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

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

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

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

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

 

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

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

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 
 

 
 

 

Samhällsbyggnads förslag till beslut 
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Datum 

2022-10-12 
Diarienummer 

MSN 180–2020 

 P 2020–33 

 

Förslag till beslut - Detaljplan – Brunflo-
Viken 1:80 m fl – samråd 

Sammanfattning av ärendet 

Mark och exploatering har ansökt om att en detaljplan upprättas som prövar 

möjligheten att uppföra bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus 

intill Mariebyvägen i Brunflo. 

Planområdet ligger invid Mariebyvägen, i utkanten av Brunflo tätort och 

omfattar cirka 3 hektar mark. Avgränsningen av planområdet har gjorts med 

hänsyn till befintlig luftledning, översvämningsrisk samt gällande 

strandskydd. I avgränsningen har delar av Mariebyvägen och väg 604 tagits 

med för att möjliggöra att rådande planstridigheter rättas till. Större ytor 

natur- och skogsmark tas med i planområdet för att möjliggöra framtida 

åtgärder i form av förbättrad allmän tillgång till strandlinjen.     

Detaljplanen handläggs med utökat förfarande. 

Samråd har genomförts i enlighet med Miljö- och samhällsnämndens beslut 

2022-03-30 § 65, under perioden 15 april till och med den 13 maj 2022. 

Länsstyrelsens bedömning, med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 

§ PBL, är att frågor rörande buller och strandskydd behöver lösas på ett 

tillfredsställande sätt för att ett antagande inte ska prövas.  

Bedömning 

Under samrådet inkom 11 skriftliga yttranden varav 6 var utan erinran. 

Länsstyrelsen har i sitt yttrande varslat om att detaljplanen kan komma att 

överprövas om inte frågor som rör buller, strandskydd och 

miljökvalitetsnormer för vatten löses på ett tillfredsställande sätt. 

Detaljplanen har sedan samråd kompletterats i enlighet med Länsstyrelsens 

synpunkter.  

Övriga inkomna synpunkter berörde huvudsakligen trafik, men även 

synpunkter gällande VA, lekplats, fastighetsgräns och naturvärden har 

lämnats. 

Med anledning av de synpunkter som har kommit in under samrådet har 

kommunen valt att göra följande ändringar i planförslaget: 

 

Ändringar i planbeskrivningen: 

 En dagvattenutredning har tagits fram och planhandlingarna har 

kompletterats därefter. 

 Planbeskrivningen har kompletterats med ett förtydligande gällande 

väghållaransvar för väg 604 respektive Mariebyvägen.  
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 Avsnittet Naturmiljö har kompletterats avseende naturvärden.  

 Avsnittet Buller har kompletterats avseende uteplats. 

 Avsnittet Strandskydd har kompletterats avseende 

lokaliseringsprövning och intresseavvägning. 

 Avsnittet miljökvalitetsnormer för vatten har kompletterats i enlighet 

med genomförd dagvattenutredning. 

 

Ändringar i plankartan: 

 Användningsområde VÄG har breddats. 

 Användningsområde GATA1 har kompletterats med 

planbestämmelse a2 – strandskyddet är upphävt. 

 Planområdesgräns som tidigare låg i gräns mot Brunflo-Viken 1:10 

har flyttats 10 meter norrut.  

 Utfartsförbud har lagts till för att säkerställa att utfart mot 

Karossvägen placeras med ett minsta avstånd om 10 meter från 

korsningen Mariebyvägen/Karossvägen.  

 Planbestämmelse som reglerar bullerskyddad uteplats har lagts till.  

 Planbestämmelse som reglerar att bullerplank får anordnas har lagts 

till. 

 

Övriga ändringar efter samrådet är: 

 En kompletterande bullerberäkning har utförts.  

 

Samtliga inkomna synpunkter har tillgodosetts och/eller besvarats. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1.  Det bearbetade planförslaget godkänns som underlag för granskning. 

2. Planförslaget ska hållas tillgängligt för granskning. 

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, daterad 2022-10-12 

Samhällsbyggnads förslag till detaljplan, daterat 2022-10-12 

Samrådsredogörelse, daterad 2022-10-12 

Bakgrund 

Samråd har genomförts i enlighet med Miljö- och samhällsnämndens beslut 

2022-03-30 § 65, under perioden 15 april till och med den 13 maj 2022. 

Beslutet skickas till  

 Sökanden, Mark och exploatering 
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Underskrifter 

 

Maria Boberg 

Stadsarkitekt 

Andrea Eriksson 

Planarkitekt 

 



EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR ALLMÄN PLATS
MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
Utformning av allmän plats,  4 kap. 5 § 1 st 2 p.

Teknisk anläggning1 Teknisk anläggning får finnas.

EGENSKAPSBESTÄMMELSER FÖR
KVARTERSMARK
Bebyggandets omfattning,  4 kap. 11 § 1 st 1 p.

e1 Största byggnadsarea är 35 % per fastighetsarea

Endast komplementbyggnad får placeras

4 Högsta nockhöjd är 4 meter för komplementbyggnad

9.2 Högsta nockhöjd är 9.2 meter för huvudbyggnad

18-32 Takvinkeln får vara mellan 18 och 32 grader

Placering,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4.5 meter från gräns mot gata,
natur och väg

p2 Komplementbyggnad ska placeras minst 6 meter från gräns mot
gata, men får placeras 4,5 meter från gräns mot gata om infart till
garage/carport inte anordnas mot gatan. Mot natur ska
komplementbyggnad placeras minst 2 meter ifrån

Utformning,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

f1 Endast radhus, kedjehus eller parhus

Utförande,  4 kap. 16 § 1 st 1 p.

b1 Lägsta nivå för färdigt golv är +295,58

Stängsel och utfart ,  4 kap. 9 §

Utfartsförbud

Skydd mot störningar ,  4 kap. 12 § 1 st 3 p.

m1 Bullerplank får anordnas. Plank ska utföras i trä och får ha inslag av
genomsiktliga material. Plank ska ha färg och kulör likt
byggnaderna i området.

m2 Bostad ska ha tillgång till bullerskyddad uteplats.

ADMINISTRATIVA BESTÄMMELSER
Genomförandetid ,  4 kap. 21 §

Genomförandetiden är 5 år från det att detaljplanen vunnit laga kraft

Markreservat,  4 kap. 6 §

l1 Markreservat för allmännyttig luftledning

Strandskydd ,  4 kap. 17 §

a1 Strandskyddet är upphävt.
a2 Strandskyddet är upphävt.

PLANBESTÄMMELSER
Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.

GRÄNSBETECKNINGAR
Planområdesgräns
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2 Granskningshandling 

Information om planprocessen och detaljplanen  

Detaljplaneläggning sker genom en lagstyrd process där allmänheten, 
myndigheter samt organisationer ges möjlighet till insyn och påverkan. 
Planprocessen syftar till att väga allmänna och enskilda intressen mot 
varandra och pröva mark- och vattenområdens lämplighet för avsett 
ändamål. Framtagandet av en detaljplan följer en process med ett 
remissförfarande under samråd och granskning innan detaljplanen kan antas 
i miljö- och samhällsnämnden alternativt kommunfullmäktige och därefter 
vinna laga kraft.  

Vad är en detaljplan?  

En detaljplan är ett juridiskt bindande dokument där kommunen reglerar hur 
mark- och vattenområden får användas och hur området får bebyggas. I 
detaljplanen redovisas gränser för allmänna platser, kvartersmark och 
vattenområden.  

Så här läser du detaljplanen  

Detaljplanen består av en plankarta med olika planbestämmelser. Till 
plankartan hör även en planbeskrivning (det här dokumentet) som förklarar 
syftet med och innehållet i plankartan. 
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PLANBESKRIVNING 

En planbeskrivning ska underlätta förståelsen av planförslaget. Det är en 
beskrivning av nuläget, förändringarna som föreslås samt konsekvenserna 
av dessa. Planbeskrivningen ska redovisa planens syften, förutsättningar och 
eventuella avsteg från kommunens översiktsplan eller planprogram 

De handlingar som ni fått visar ett förslag till de förändringar som föreslås 
för området. Till förslaget hör: 

• Planbeskrivning (detta dokument) 
• Plankarta med planbestämmelser 
• Illustrationskarta 
• Samrådsredogörelse 
• Fastighetsförteckning 
• Grundkarta 
• Utredningar 

o Geoteknisk utredning, Sweco 2021-05-21 
o Miljöteknisk markundersökning, Tyréns 2022-06-16 
o Dagvattenutredning, WSP 2022–10–14 

Geoteknisk utredning samt markmiljöundersökning har beställts av 
Östersunds kommun.  

Planförfarande 

Detaljplanen tas fram med utökat förfarande i enlighet med plan- och 
bygglagen (2010:900).  

Samråd: myndigheter, sakägare och andra berörda ges möjlighet att lämna 
sina synpunkter på planförslaget. 

Granskning: planförslaget hålls tillgängligt för granskning Det är sista 
tillfället att påverka förslaget. 

Antagande: miljö- och samhällsnämnden eller kommunfullmäktige antar 
detaljplanen. 

Laga kraft: planen vinner laga kraft ungefär en månad efter antagandet om 
den inte överklagas.  

Samråd  Granskning  Antagande  Laga kraft  Överklagan  

här är vi nu 
▼ 
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DETALJPLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG  
Syftet med planförslaget är att möjliggöra uppförande av bostäder i form av 
radhus, parhus eller kedjehus intill Mariebyvägen i Brunflo. 

Området består idag av en öppen gräsyta med inslag av vegetation i form av 
träd och buskar. Del av området föreslås omvandlas till kvartersmark för 
bostäder. Stora delar av planområdet planläggs som allmän plats, natur. 
Inom naturmarken får även teknisk anläggning, så som pumpstation, 
anordnas. Avsikten med att stora delar av området planläggs som naturmark 
är att säkerställa allmän tillgång till strandlinjen.  

Detaljplanen syftar även till att rätta till de planstridigheter som råder inom 
delar av Mariebyvägen samt väg 604.  

Planen handläggs med utökat förfarande enligt PBL 2010:900. Planarbetet 
är påbörjat genom planavtal den 25 september 2020.  

Plandata 

Läge och areal 
Planområdet ligger invid Mariebyvägen, i utkanten av Brunflo tätort och 
omfattar cirka tre hektar mark. Avgränsningen av planområdet har gjorts 
med hänsyn till rådande planstridigheter, samt för att möjliggöra framtida 
åtgärder längsmed strandlinjen. Kvartersmarken har avgränsats med 
utgångspunkt att tillräckligt säkerhetsavstånd ska finnas mot befintlig 
luftledning, samt för att hålla avstånd till ett mindre vattendrag för att beakta 
dess natur- och rekreationsvärden. 

 
Översiktskarta som visar området. Planområdet avgränsas av gul streckad linje.  
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Markägoförhållanden 
Planområdet omfattas av de kommunalt ägda fastigheterna Brunflo-Viken 
1:80, Brunflo-Viken 2:21, Brunflo-Viken 1:58 och Brunflo-Viken 1:59. 
Därutöver omfattas även del av Brunflo-Viken S:1 och S:4, som är delägda 
samfälligheter. 

Planområdet omfattas även av del av Mariebyvägen samt del av väg 604. 
Väghållare för Mariebyvägen är kommunen och väghållare för väg 604 är 
Trafikverket.  

Särskilda frågor för bygglovet 
Hela planbeskrivningen gäller som underlag för bygglovprövning men 
följande frågor poängteras särskilt, se vidare under respektive rubrik. 

• Strandskydd, s. 12–14, upphävande av strandskydd. 
• Förorenad mark, s. 18, ev. åtgärder inom naturmark. 
• Buller, s. 18–19, buller vid uteplats. 
• Dagvatten, s. 22–23, säker avledning.  

PLANFÖRSLAG 

Planbestämmelser med motiv 
Planbestämmelse Motivering  

NATUR Stora delar av planområdet planläggs som allmän plats, natur, 
i syfte att möjliggöra för förbättrat allmän tillgång till 
strandlinjen.  

Naturmark söder om väg 604 tas med för att undvika 
detaljplanerester från äldre gällande detaljplan.   

B Användningen bostäder syftar till att möjliggöra uppförande 
av bostäder i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge.   

e1 Största tillåtna byggnadsarea är 35 % per fastighetsarea. 
Byggnadsarean regleras för att säkerställa tillräcklig yta för 
lek och utevistelse oberoende av ifall bostäderna uppförs med 
egen eller gemensam uteplats.   

p1 Huvudbyggnad ska placeras minst 4,5 meter från gräns mot 
gata, natur och väg.  

Bestämmelsen innebär att byggnader får placeras i 
fastighetsgräns mot angränsande kvartersmark, men inte mot 
angränsande allmän platsmark. 
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p2 För att möjliggöra för parkering framför garage/carport 
regleras att komplementbyggnad ska placeras minst 6 meter 
från gräns mot gata. Komplementbyggnad får placeras 4,5 
meter från gräns mot gata om infarten inte anordnas mot 
gatan. Mot naturmark ska komplementbyggnad placeras minst 
2 meter ifrån, vilket möjliggör för underhåll av byggnaden 
från den egna fastigheten.  

f1 Planbestämmelsen reglerar att endast radhus, kedjehus eller 
parhus får uppföras. 

b1 Planbestämmelsen reglerar lägsta nivå för färdigt golv, 
+295,58 meter, för att undvika risk för översvämning.  

l1 Planbestämmelsen reglerar markreservat för allmännyttig 
luftledning inom planområdet. 

a1 Strandskyddet upphävs inom kvartersmark.  
Se motivering under avsnittet Strandskydd, s. 12–14. 

a2 Strandskyddet upphävs inom allmän plats - gata.  
Se motivering under avsnittet Strandskydd, s. 12–14.  

m1 Bullerplank får anordnas. Plank ska utföras i trä och får ha 
inslag av genomsiktliga material. Plank ska ha färg och kulör 
likt byggnaderna i området. 

Planbestämmelsen syftar till att säkerställa yta inom vilken 
bullerplank får anordnas i det fall det blir nödvändigt med 
hänsyn till bostadens placering. Planket ska utformas så att det 
smälter in i sin omgivning avseende material och färgval. 

m2 Bostad ska ha tillgång till bullerskyddad uteplats. 

Planbestämmelsen syftar till att säkerställa att respektive 
bostad har tillgång till bullerskyddad uteplats. Se vidare under 
avsnittet Buller, s. 18–19.  

Teknisk anläggning1 Teknisk anläggning, exempelvis pumpstation, får ordnas inom 
naturmarken. 

Med kors försedd 
yta 

Bestämmelsen reglerar att endast komplementbyggnad får 
placeras och syftar till att säkerställa att huvudbyggnad inte 
placeras för nära inpå befintlig luftledning.  
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VÄG Delar av den kommunala vägen Mariebyvägen och den 
statliga vägen 604 planläggs inom allmän plats - väg, för att 
rätta till tidigare planstridigheter. 

GATA1 Karossvägen planläggs inom allmän plats – lokalgata. 
Gatuområdet breddas åt söder för att möjliggöra ensidig 
trottoar. 

Beskrivning av planförslaget  
Planområdet består huvudsakligen av naturmark i form av skog och öppna 
gräsytor. Inom den del som föreslås omvandlas till kvartersmark för 
bostäder består marken till största del av öppna gräsytor med enstaka träd 
och buskar.  

Planområdet är idag obebyggt. Närliggande bebyggelse finns norr om 
Karossvägen, i form av radhusbebyggelse, samt öster om Mariebyvägen i 
form av villabebyggelse.  

Ny bebyggelse 
Föreslagen användning innebär att radhus, parhus eller kedjehus kan 
uppföras i ett attraktivt och kollektivtrafiknära läge intill Mariebyvägen, 
nära Brunflo tätort. Antalet bostäder som kommer rymmas inom området 
beror på vilken byggnadstyp som väljs, men 4 till 8 bostäder bedöms vara 
möjligt. 

För all bostadsbebyggelse gäller en högsta nockhöjd om 9,2 meter för 
huvudbyggnad och 4 meter för komplementbyggnad. Takvinkeln ska vara 
mellan 18–32 grader och regleras för att få en enhetlig karaktär inom hela 
området. Planbestämmelserna möjliggör för uppförande av ett hus i 
motsvarande två plan, beroende av byggnadsarea, vald takvinkel och 
våningshöjd.    

Korsmark, dvs. mark som endast får bebyggas med komplementbyggnad, 
finns på plankartan i anslutning till kraftledningen i öster för att säkerställa 
att bostadsbebyggelse placeras på tillräckligt avstånd från luftledningen. 
Bostadsbebyggelse får placeras som närmst 10 meter från yttersta ledning, 
medan komplementbyggnader bedöms kunna uppföras med ett horisontellt 
avstånd om 5 meter från yttersta ledning. Se vidare under avsnittet 
Elsäkerhet och strålning, s. 20–21. 

Bestämmelsen e1 anger att största tillåtna byggnadsarea är 35 % av 
fastighetens storlek. Placeringsbestämmelserna p1 och p2 beskriver hur långt 
ifrån fastighetsgräns som huvudbyggnader respektive garage får placeras. 
Bestämmelserna innebär att byggnader får placeras i fastighetsgräns mot 
angränsande kvartersmark, men inte mot angränsande allmän platsmark. 

Ansökan om avstyckning av nya bostadsfastigheter görs till 
lantmäterimyndigheten som prövar åtgärden i en lantmäteriförrättning. 
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Gestaltning 
Ett genomförande av detaljplanen innebär att naturmark tas i anspråk för ny 
bebyggelse vilket innebär viss påverkan på landskapsbilden. Föreslagen 
bebyggelse regleras därför enligt beskrivningen ovan avseende typ av 
bebyggelse, fastighetsstorlek, byggnadsarea, nockhöjd och takvinkel för en 
god anpassning till omgivande bebyggelse och landskapsbild. 
Avgränsningen av kvartersmark görs med hänsyn till omgivande natur och 
vattendrag.  

Genom en väl genomförd utbyggnad och delvis bevarad vegetation bedöms 
den nya bebyggelsen kunna passa in bra i landskapsbilden. 

Mark och vegetation 
Naturmiljö 
Planområdet består huvudsakligen av naturmark i form av skog och öppna 
gräsytor. Inom den del som föreslås omvandlas till kvartersmark består 
huvuddelen av marken av öppna, klippta gräsytor. Området är relativt flackt, 
men sluttar något åt väster. 

I den inledande fasen av planarbetet gjordes en planområdesavgränsning 
som även omfattade skogsmark öster om Mariebyvägen. För att utreda 
behovet av en naturvärdesinventering genomfördes ett platsbesök 
tillsammans med kommunens ekolog. Någon naturvärdesinventering för 
aktuellt planområde bedömdes vid tillfället inte vara nödvändigt, i stället 
genomfördes en inventering av skogsmarken (Väg & Miljö, 2020-08-19). 
Planområdet har sedan dess avgränsats ytterligare, då skogsmarken visade 
sig olämplig att bebygga, men behovet av en naturvärdesinventering 
bedöms inte ha förändrats. 

 
Ungefärligt planområde innan aktuell avgränsning (gul linje). 

Hela planområdet är obebyggt. Mellan den föreslagna kvartersmarken och 
stranden finns en öppen gräsyta som inte omfattas av någon tidigare 
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detaljplan. Ytan har under åren kommit att användas som uppställningsplats 
för båtar/båtsläp, men kommer i och med ett genomförande av aktuell 
detaljplan att planläggas inom allmän plats, natur.  

Genom planområdet rinner ett mindre vattendrag med en kantzon av träd 
och buskar. Lövträd och buskar längs ett vattendrag gynnar den biologiska 
mångfalden genom att träden skuggar vattnet och motverkar igenväxning. 
Trädens rötter binder jorden och kan motverka erosion och löven som faller 
ner i vattnet från träden utgör viktig mat för smådjur av olika slag.  

Planförslaget innebär att naturmark inom området tas i anspråk till förmån 
för ny bebyggelse och ett flertal träd inom det område som avses för 
bebyggelse kommer behöva fällas. Detta innebär en negativ påverkan på 
naturmiljön. Träden utgör en del av en sammanhållen grönstruktur och 
bidrar även till en visuell avskärmning mot vägen. Under planarbetet har en 
avvägning mellan olika intressen gjorts. Förslaget har anpassats för att 
minimera påverkan på intilliggande vattendrag, samt för att säkerställa att 
viss vegetation bevaras. Vid platsbesök har ett antal träd norr om 
vattendraget pekats ut som värdefulla. Vid ett genomförande av 
planförslaget hamnar träden inom den yta som planläggs som naturmark och 
ges därigenom ett högre skydd än i dagsläget. Inom den del av planområdet 
som föreslås för kvartersmark är bedömningen att inga särskilda 
naturvärden finns och att intresset av nya bostäder således väger tyngre än 
ett bevarande.   

Skogsmarken, liksom strandområdet och området närmast vattendraget, 
planläggs som allmän plats, natur. Planförslaget innebär att bebyggelse 
föreslås inom strandskyddsområde för både Storsjön och det mindre 
vattendraget. Bedömningen är dock att ett genomförande av detaljplanen 
inte innebär betydande påverkan på strandskyddets intressen, se mer under 
avsnittet Strandskydd på sidorna 12–14. Till vattendraget hålls ett 
skyddsavstånd om 20 meter mot kvartersmarken. Avståndet bedöms vara 
tillräckligt för att vegetationen intill vattendraget ska kunna bevaras och 
således även dess funktioner och värden. För att undvika att föroreningar når 
vattendraget och sedermera Storsjön ska dagvatten renas innan det leds 
vidare, se mer under avsnittet Dagvatten, s. 22–23. 
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Aktuellt planområde och dess närområde. Planområdet markeras med gul 
streckad linje, område avsett för bebyggelse markeras med vit linje. 

Utemiljö och rekreation  
Det finns inga spår av lek inom planområdet idag, men det är möjligt att 
skogspartierna används i det syftet. Stora delar av planområdet kommer att 
bevaras som skogs- och naturmark. Ett genomförande av detaljplanen 
bedöms därför inte påverka möjligheten till lek och utevistelse negativt. 

Mot bakgrund av att exploatering är relativt begränsad finns det inga planer 
på att anordna någon allmän lekplats inom planområdet. Kommunen har 
dock nyligen iordningsställt en balanslek i anslutning till strandpromenaden, 
norr om planområdet. Planområdet ligger på gångavstånd från allmänna 
lekplatser och det finns därtill gott om grönytor och skog i närheten för lek 
och rekreation. 

Möjlighet till bad finns vid den närliggande allmänna badplatsen i 
Brunfloviken. Vintertid finns möjlighet till skridskoåkning på Storsjön, samt 
längdskidåkning i elljusspåret 1 kilometer norr om planområdet, vid 
Rosenlundsvägen. 

Ekosystemtjänster 
Begreppet ekosystemtjänster används för att synliggöra den nytta 
människan får från naturen helt gratis. 

Planområdet består till stora delar av naturmark i form av skog och öppna 
gräsytor, i vissa delar med glest växande träd och buskar. Växtligheten 
spelar en viktig roll för de reglerande ekosystemtjänsterna, som exempelvis 
filtrering och absorbering av luftburna föroreningar, upptagning av 
koldioxid, samt rening och fördröjning av dagvatten. Genomsläppliga ytor 
som t.ex. gräsytor, är särskilt viktiga för att kunna fördröja dagvatten vid 
kraftigt regn och därmed förhindra översvämning av fastigheter och 



12 Granskningshandling 

anläggningar. Träd och buskar verkar temperaturreglerande och erbjuder 
skugga och visst vindskydd i närområdet. Växterna inom området förhindrar 
också erosion, lockar bin och andra pollinerande insekter och bidrar till 
fröspridning.  

Växtligheten bidrar även till stödjande ekosystemtjänster som t.ex. bildande 
av ny jord, fotosyntes och syresättning av luft. Ett genomförande av 
planförslaget innebär att förutsättningarna för ekosystemtjänsten biologisk 
mångfald försämras eftersom naturmark exploateras. Det finns dock inga 
indikationer på att det område som föreslås för bebyggelse skulle omfatta 
några högre naturvärden, vilket tillsammans med exploateringens relativt 
begränsade omfattning gör att planförslaget inte bedöms medföra någon 
betydande negativ påverkan.  

Växtlighet bidrar också till ett antal kulturella ekosystemtjänster, där 
forskning bland annat visar att grönska ökar upplevelsen av hälsa, 
välbefinnande och mental återhämtning. Stora delar av planområdet 
planläggs som allmän platsmark, natur, vilket motiverats av att den finns en 
ambition om att göra området mer tillgängligt för allmänheten. Den 
planerade bebyggelsen kan medföra visuell påverkan, likaså innebär 
ianspråktagande av naturområdet en viss påverkan, men då det sker i närhet 
till redan exploaterad mark och därtill i begränsad omfattning är 
bedömningen att ett genomförande av detaljplanen inte medför någon 
betydande påverkan på möjligheten att fortsatt nyttja området för rekreation. 

Strandskydd 
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för 
allmänrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor för 
djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet omfattar normalt 
land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid 
medelvattenstånd (strandskyddsområde). 

Strandskydd gäller för dike beläget söder om planområdet, för 
Biskopsbäcken samt för Storsjön. Planområdet omfattas av strandskyddet 
som gäller kring diket, samt till viss del av strandskydd som gäller för 
Biskopsbäcken och Storsjön. 

De särskilda skäl som kommunen bedömer föreligger för upphävande av 
strandskyddet är att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett 
angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området. Det 
angelägna allmänna intresset är kommunens behov av tätortsutveckling. 
Utvecklingen av Brunflo har under många år stått stilla, men efterfrågan på 
attraktiva småhustomter har ökat markant under senare år. I översiktsplanen 
framgår att kommunen ska prioritera tätortsutveckling i de orter som har 
bäst förutsättningar med hänsyn till kollektivtrafik och som har ett 
näringsliv och ett företagande som kan utvecklas. Brunflo bedöms i det 
avseendet ha särskilt goda förutsättningar då tillgången till kollektivtrafik är 
mycket god, både med buss och regionaltåg. Planområdet ligger i ett 
strategiskt läge med närhet till kollektivtrafik och service så som skola och 
handel och är i det avseendet unikt för orten.  
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Översiktsplanens strategier som anger att kommunen ska eftersträva blandad 
bebyggelse och mångfald av boendetyper stödjer planförslaget. Planområdet 
kan tillgodose detta behov genom att exploateringen innebär ett tillskott av 
småhustomter i form av radhus, parhus eller kedjehus i ett läge som idag 
huvudsakligen består av lägenheter och villor. För en mindre ort som 
Brunflo är 6–8 nya småhustomter ett tillskott som medför att tätortens 
befolkningsunderlag ökar och att befintlig service både kan bibehållas och 
utvecklas. 

Utöver översiktsplanen tar planförslaget även stöd i Strategi för 
bostadsförsörjning 2021–2025, där man pekar på att kommunen ska planera 
för en blandad och varierad bebyggelse med olika upplåtelseformer, samt 
Utvecklingsplan för Brunflo (antagen 2020), där ett av fokusområdena är att 
bygga villor och flerbostadshus i attraktiva lägen. 

Parallellt med aktuellt planarbete pågår arbete med att ta fram ytterligare två 
detaljplaner inom Brunflo. Inom Brunflo-Änge 1:144 m.fl. prövas 
möjligheten att uppföra kontor och bostäder i form av flerbostadshus, 
friliggande småhus eller radhus, parhus och kedjehus. Inom Brunflo-Viken 
2:25, är tanken att möjliggöra bostadsbebyggelse i form av flerbostadshus.  

Samtliga planer har föregåtts av en lämplighetsprövning för att utreda vilken 
typ av exploatering som lämpar sig bäst inom respektive område. För 
Brunflo-Viken 1:80 m fl har bedömningen varit att området lämpar sig 
särskilt väl för bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus till följd av 
sitt strategiska och attraktiva läge. Ett genomförande av detaljplanen innebär 
en förlängning av redan befintlig bebyggelse och kan försörjas genom 
befintligt infrastrukturnät. De områden som nu är aktuella för planläggning 
bedöms vara de bäst lämpade områdena på kommunal mark med hänsyn till 
naturvärden, risk för skyfall och närhet till befintlig infrastruktur. 
Kommunen gör bedömningen att det i dagsläget saknas alternativa 
lokaliseringar inom Brunflo där det går att möta efterfrågan på service- och 
kollektivtrafiknära småhustomter.  

Dikets betydelse för strandskyddets syfte bedöms vara relativt begränsad. 
Diket är artificiellt anlagt och har, på grund av sin storlek, liten betydelse för 
det rörliga friluftslivet. Möjlighet att bada, fiska, utöva båtsport, 
skridskoåkning med mera tillgodoses i Storsjön, drygt 90 meter väster om 
planområdet. Aktiviteter kopplade till vattendraget, så som lek, vistelse och 
vandring påverkas inte av planförslaget. Fri passage, enligt 7 kap. 18 f § 
miljöbalken, är säkerställd. När det gäller goda livsvillkor för växt- och 
djurlivet bedöms inte heller de påtagligt beröras då marken närmast diket 
inte kommer påverkas negativt av exploateringen då ett skyddsavstånd om 
20 meter hålls mot kvartersmarken. Inom denna skyddszon ska vegetationen 
bibehållas för att säkerställa dess värden i form av skuggning och biologisk 
mångfald. Planförslaget innebär att diket och dess omgivning planläggs som 
naturmark och därmed får ett starkare skydd än idag.  

Ett genomförande av planförslaget bedöms inte påverka strandskyddets 
syften kopplade till Storsjön eller Biskopsbäcken. Bebyggelse föreslås som 
närmst 90 meter väster om Storsjön, respektive 90 meter norr om 
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Biskopsbäcken. Fri passage samt goda livsvillkor för växt- och djurlivet kan 
därmed säkerställas. Biskopsbäcken planläggs inom naturmark, vilket ger 
ett starkare skydd än i dagsläget. 

För att undvika att föroreningar tar sig till diket, bäcken och sedermera till 
Storsjön ska en hållbar dagvattenhantering säkras, se mer under rubriken 
Dagvatten, s. 22–23.   

Strandskyddet föreslås upphävas inom hela kvartersmarken samt för allmän 
plats – gata, vilket regleras genom bestämmelse a1 respektive a2 – 
Strandskyddet är upphävt.  

Sammanfattning 
I avvägningen mellan den nytta nya bostadstomter i ett attraktivt läge 
innebär för Brunflos utveckling och den skada som upphävandet av 
strandskyddet innebär så bedömer kommunen att skadan i detta fall är 
mycket begränsad.  

Dikets betydelse för strandskyddets syften bedöms vara marginell då den 
inte fyller någon funktion för friluftslivet och inte bedöms inneha några 
höga naturvärden. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte heller 
medföra negativ påverkan på strandskyddets syften kopplade till Storsjön 
och Biskopsbäcken. Planförslaget innebär att fri passage samt goda 
livsvillkor för växt- och djurlivet bibehålls. Behovet av att ianspråkta 
området och tillskapa ytterligare bostadstomter i ett kollektivtrafiknära läge 
med redan etablerat infrastruktur bedöms i detta fall väga tyngre än 
strandskyddsintresset. Strandskyddet upphävs därför i detaljplan med stöd 
av 7 kap. 18 c § femte stycket miljöbalken.  

Service 
Närmaste grundskola är Storvikenskolan, som ligger cirka 400 meter från 
planområdet och omfattar årskurserna 1–3 samt fritidshem. Precis intill 
skolan ligger även Storvikenskolans förskola. Närmaste skola med 
årskurserna 4–9 finns på Kastalskolan, centralt i Brunflo, cirka 1,5 kilometer 
nordöst om planområdet. Därutöver finns ytterligare två förskolor inom en 
radie om 1 km från planområdet. Det är möjligt att ta sig via gång- och 
cykelväg till samtliga av dessa skolor och förskolor. 

Närmaste livsmedelsbutik finns inom drygt 1 kilometers avstånd, vilket 
bedöms vara förenligt med översiktsplanens nyckeltal för god tillgänglighet 
(1 km). 

Trygghet 
Det finns möjlighet att ta sig till och från planområdet längs gång- och 
cykelvägar genom bostadsområden och naturmark, eller längsmed samma 
gator som biltrafiken. Gång- och cykelvägarna är upplysta och underhålls 
kontinuerligt, men kan upplevas som otrygga i det partier där vägen 
omgärdas av träd och överblickbarheten är sämre. Längs en del av 
Mariebyvägen saknas gång- och cykelväg och vägen kan därför upplevas 
som otrygg ur ett trafiksäkerhetsperspektiv för den som väljer den genaste 
vägen.  
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Närområdet består av sammanhållen bebyggelse i olika upplåtelseform. Det 
är redan idag många människor i rörelse i området, vilket kan bidra till en 
känsla av trygghet. Planförslaget innebär att fler människor kommer att röra 
sig i området, vilket skulle kunna leda till att upplevelsen av trygghet ökar.  

Tillgänglighet 
Tillgänglighet är en grundläggande förutsättning för människors delaktighet 
i samhället. En otillgänglig omgivning inskränker rörligheten och 
valfriheten, med negativ påverkan på hälsan som en konsekvens. Grupperna 
funktionshindrade och äldre har en särställning i detta avseende. Även barns 
möjlighet till ohämmad lek utan vuxnas översyn påverkas av 
tillgängligheten. Tillgänglighet till skolor och fritidsaktiviteter är viktiga för 
barns möjlighet att själva förflytta sig. 
 
Åtgärder för att förbättra framkomligheten för fotgängare och cyklister 
längs Mariebyvägen vore önskvärt. Ett genomförande av planförslaget 
bedöms utifrån den låga exploatering som föreslås acceptabel. För att ta sig 
till  busshållplatsen vid Majorsvägen, cirka 20 meter från planområdet, 
behöver vägen korsas. Hastighetsbegränsningen på Mariebyvägen är 40 
km/h och sikten är god, cirka 100 meter åt respektive håll.  
 
Parallellt med detaljplanearbetet sker vissa förbättringsåtgärder intill 
planområdet. Tillgängligheten och säkerheten avses förbättras genom att ett 
övergångsställe anläggs från Karossvägen mot intilliggande busshållplats. 
Även hållplatsen kommer att genomgå vissa förbättringsåtgärder.  

Gator och Trafik  
Planområdet nås från Karossvägen som är en mindre lokalgata om cirka 250 
meter som ansluter från Mariebyvägen och slutar vid piren i Brunflo 
båthamn. Från piren ersätts vägen med gång- och cykelväg vidare mot 
Brunflo centrum. 

Mariebyvägen ligger precis öster som planområdet och är genomfartsled för 
trafikanter på väg till och från Sörviken samt närliggande byar. 
Hastighetsbegränsningen är 40 km/h. På den östra sidan av vägen, i 
anslutning till busshållplatsen, finns en stig som ansluter till gång- och 
cykelbana vid Majorsvägen.  

Busshållplats finns cirka 20 meter från planområdet, längs Mariebyvägen, 
och trafikeras av linje 111 mellan Östersund, Marieby och Brunflo.  

För att förbättra tillgängligheten och öka trafiksäkerheten ska en trottoar 
tillskapas norr om det nya bostadsområdet. Trottoaren ska dimensioneras 
enligt standardutförande för lokalgata. Ett övergångsställe anläggs för att  
möjliggöra för en säkrare väg över Mariebyvägen, mot busshållplatsen.  
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Översiktskartan visar befintligt gatunät.  

In- och utfarter 
Infarter till den nya bostadsbebyggelsen föreslås från Karossvägen. Vägen 
är lågt trafikerad och sikten är god åt respektive håll. För parhus och 
kedjehus innebär det att varje fastighet ges egen infart, för  radhus föreslås 
att gemensam infart anordnas. 

Närmsta infart ska placeras minst 10 meter från korsningen 
Mariebyvägen/Karossvägen, vilket bedöms vara ett tillräckligt avstånd 
utifrån rådande trafikmängd och dimensionering.  

Parkering 
Planförslaget utgår ifrån att bilparkering anordnas antingen på den egna 
fastigheten, eller gemensamt i nära anslutning till bostaden. Parkeringsplats 
för personer med nedsatt rörelseförmåga ska placeras inom 25 meters 
gångavstånd till entré. Cykelparkering bör placeras så nära bostadsentréerna 
som möjligt, i normalfallet inte mer än 25 meter från entrén.  

Enligt kommunens parkeringspolicy är parkeringstal för enbostadshus två 
parkeringsplatser per bostad, varav en besöksparkering, om dessa anordnas 
på den egna fastigheten. Om gemensamma parkeringsplatser anordnas kan 
parkeringstalet minskas till 1,6 platser per bostad, varav minst 0,2 
besöksparkeringar per bostad. För enbostadshus anges inga särskilda 
parkeringstal för cyklar.  

Hälsa och Säkerhet 
Geotekniska förhållanden 
Som underlag för detaljplanen har en geoteknisk undersökning genomförts 
(Sweco, 2021-05-21). 

De geotekniska förutsättningarna inom området bedöms vara gynnsamma 
för planerad byggnation och grundläggningsnivå.  
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Grundläggningen bedöms generellt kunna utföras på naturligt lagrad morän 
efter avtagning av förekommande fyllning och mulljord. Jordlagren utgörs 
av måttligt till mycket tjällyftande jordar. Grundläggningen ska därför 
utföras frostskyddad. Grundläggning får ej ske på tjälad eller störd jord.  

Risk för schakt under grundvatten kan uppkomma vid schakt djupare än 1,5 
meter. Förekommande siltmorän är flytbenägen vid vattenmättnad och 
dessutom känslig för störningar från schakt och packning, vilket måste 
beaktas i byggskedet. Vid fyllningsarbeten ska grundvattenytan vara 
belägen minst 0,5 meter under färdig schaktbotten.  

Samhällsbyggnad bedömer att marken är lämplig för bebyggelse. Inför 
bygglov kan det krävas en mer förfinad grundundersökning för att närmare 
fastställa vilka byggnadstekniska lösningar som är lämpliga.  

Radonförekomst  
En översiktlig mätning av markradon har gjorts i samband med den 
geotekniska undersökningen. Området klassas som normalradonmark och 
grundläggning ska ske radonskyddat. 

När nya byggnader ska uppföras måste radon från marken beaktas, för att 
det inte ska leda till problem inomhus. Byggherren ansvarar för att 
byggnader uppförs så att gränsvärdet för radon inte överskrids.  

Förorenad mark 
Nordöst om planområdet, i villaområdet, har det funnits en verksamhet som 
arbetat med gravyr av plastlaminatskyltar. Samhällsbyggnads bedömning är 
att det inte finns någon risk för att föroreningar har spridit sig från objektet 
då det enligt uppgifter inte funnits några utsläpp till mark/vatten.  

Cirka 70 meter norr om planområdet finns ett MIFO-objekt av riskklass 4 
(liten risk) med anledning av en tidigare verksamhet i form av snickeri och 
karosseri. Verksamheten har nyttjat delar av föreslaget planområde som 
upplagsplats. Mot bakgrund av detta har en miljöteknisk markundersökning 
tagits fram som underlag för planarbetet (Tyréns 2022-06-16). 

Undersökningen har noterat fyllningar ned till 1,5–2 meters djup. Tegel, 
betongplattor och metallskrot har noterats vid provtagning. 

Analysresultaten har sammanställts och jämförts med Naturvårdsverkets 
generella riktvärden för förorenad mark. Föroreningshalter överstigande 
mycket känslig markanvändning (MKM) har påträffats i ytlig jord i två 
punkter. Halter över känslig markanvändning (KM) har påträffats på någon 
eller några nivåer i samtliga provtagningspunkter utom en. 

De ämnen som förekommer i föroreningshalter överstigande aktuellt 
riktvärde för KM är främst bly, krom, arsenik, barium, nickel samt PAH H. 
Av dessa ligger uppmätta halter av arsenik, kobolt och nickel i nivå med 
strax över värdet för KM. Förhöjda halter av arsenik, kobolt och nickel 
förekommer generellt i Jämtland och de uppmätta halterna ligger i den 
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storleksordning som är förväntad utifrån detta. De förhöjda halterna av 
dessa ämnen bedöms därmed bero på förhöjda bakgrundshalter. 

Bly, krom och PAH H bedöms ha antropogent ursprung. Både bly och krom 
påträffas i halter över MKM i två ytliga punkter och PAH H träffas i halter 
strax över KM i tre ytliga punkter. 

Risk för negativa hälsoeffekter med avseende på bly kan inte uteslutas. För 
övriga ämnen bedöms det inte föreligga några betydande risker för negativa 
hälso- eller miljöeffekter, varken i dagsläget eller vid planerad 
bostadsbebyggelse. 

Inga undersökningar har utförts av föroreningar i grundvatten. Höga 
föroreningshalter påträffas endast ytligt inom området och inte i 
underliggande jord. Sannolikheten att de ska ha kunnat orsaka förhöjda 
halter i grundvattnet bedöms därmed som liten. Det är metaller som 
påträffats i höga halter i jorden och även om halterna skulle vara förhöjda i 
grundvattnet medför de inte någon risk för negativ påverkan för boende 
inom området. Denna risk skulle endast vara relevant ifall det rört sig om 
föroreningar som kan orsaka ånginträngning i byggnader.  

Påträffade föroreningar av bly och krom har kunnat avgränsas i djupled men 
ej i sidled, varför en kompletterande undersökning kommer att genomföras 
inför antagandet för att kunna göra en bedömning om saneringsbehov 
föreligger eller inte med avseende på de förhöjda halterna av bly. I det fall 
sanering blir aktuellt föreslås schaktsanering, då föroreningarna påträffats 
ytligt.  

Kommunen har, i egenskap av markägare, som utgångspunkt att marken 
saneras inför försäljning. Det bedöms därmed inte föreligga något behov av 
att reglera villkor för startbesked.   

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 och 
godkännas av tillsynsmyndigheten innan eventuell sanering påbörjas.  

Vid eventuella åtgärder inom naturmark bör det beaktas att marken kan vara 
förorenad. Risk för exponering kan finnas då ytan utgörs av gräs och inte är 
hårdgjord. 

Buller 
För planerad bebyggelse gäller förordning (2015:216) om trafikbuller vid 
bostadsbyggnader (ändrad genom SFS 2017:359). Förordningen fastställer 
riktvärden för buller från spår- och vägtrafik som normalt inte bör 
överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse:  

• 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och  
• 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en 

uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 
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Inom ramen för planarbetet har en trafikmätning genomförts längs 
Mariebyvägen. En schablonmässig bullerberäkning har sedan gjorts för att 
utreda behovet av en bullerutredning. Beräkningen har baserats på 
trafiksiffror för Mariebyvägen, inhämtade vid trafikmätning i oktober 2021, 
samt årsdygnstrafik för väg 604, inhämtade från Trafikverkets nationella 
vägdatabas (NVDB). Beräkningspunkten har placerats 10 meter från 
Mariebyvägens vägmitt. 
 
Beräkningen visar att ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnads fasad (60 
dBA) klaras vid 10 meter från vägmitt. Bedömningen är därför att en 
detaljerad bullerutredning inte behöver tas fram. För uteplats överskrids 
riktvärdena (54,7 dBA) vid placering av bostad enligt alternativ 2, nedan.  

  
Alternativ 1.    Alternativ 2. 

Sedan samråd har en kompletterande bullerberäkning genomförts för att 
säkerställa att samtliga bostäder får tillgång till uteplats som klarar uppsatta 
riktvärden. I anslutning till varje illustrerad bostad finns möjlighet att ordna 
uteplats som klarar riktvärdena enligt förordningen. Om bostäder placeras 
enligt alternativ 1 behövs inga åtgärder, om bostäder i stället placeras enligt 
alternativ 2 behöver bullerskydd anordnas. 

Enligt den kompletterande bullerberäkningen skulle en 2 meter hög 
bullerskärm, som placeras 12 meter från Mariebyvägens vägmitt, medföra 
att ekvivalent ljudnivå om 50 dBA samt att maximal ljudnivå om 70 dBA 
klaras (46 dBA respektive 66 dBA). För att säkerställa att varje bostad får 
en uteplats som klarar riktvärdena regleras följande i plankartan: 

m1 – bullerplank får anordnas. Plank ska utföras i trä och får ha inslag av 
genomsiktliga material. Plank ska ha färg och kulör likt byggnaderna i området. 

m2 – bostad ska ha tillgång till bullerskyddad uteplats.  

Översvämningar 
Planområdet ligger med närhet till Storsjön och ny bebyggelse måste därför 
byggas så att den inte skadas vid eventuell översvämning. 
Översvämningsgränsen, det så kallade 1000-årsflödet Q1000, är +295,08 
möh. Normalt krävs ytterligare 0,5 meter till lägsta golvnivå, detta för att 



20 Granskningshandling 

klara anläggningar för vatten- och avlopp samt dränering. Planen reglerar 
därför att lägsta tillåtna golvnivå i bostäder är +295,58 (RH2000).  

Elsäkerhet och strålning 
Inom planområdet finns en högspänningsledning för 45 kV. Enligt 
elsäkerhetsverket ska det minsta horisontella avståndet mellan ledning och 
närmsta byggnadsdel vara minst 5 meter för ledning med driftspänning 
under 55 kV. Samma avstånd gäller för parkeringar. Dessa avstånd gäller 
för att människor, byggnader och ledningar inte ska skadas.  

För att säkerställa tillräckligt avstånd mellan bostadsbebyggelse och 
luftledning föreslås i detaljplanen att bostadsbebyggelse placeras med ett 
närmsta horisontellt avstånd om 10 meter. Komplementbyggnader och 
parkering tillåts uppföras med ett avstånd om 5 meter. 

Sedan 2002 finns ett allmänt råd från tidigare Statens strålskyddsinstitut 
som anger referensvärden för allmänhetens exponering för magnetfält. 
Referensvärdena är rekommenderade maxvärden och bygger på riktlinjer 
från EU. Syftet med referensvärdena är att skydda allmänheten mot kända 
hälsoeffekter vid exponering för magnetfält. De är satta till en femtiondedel 
av de värden där man har konstaterat negativa hälsoeffekter. För långsiktiga 
effekter, som förhöjd cancerrisk, räcker inte dagens kunskap för att fastställa 
några gränsvärden. Olika frekvenser har olika lätt att skapa strömmar i 
kroppen. Referensvärdena skiljer därför mellan olika frekvenser. För 
magnetfält med frekvensen 50 Hz är referensvärdet 100 mikrotesla (μT). 
Under de största kraftledningarna (400 kV) ligger fälten på 10 – 20 μT. 
Referensvärden för allmänheten är satta lägre än de för yrkesmässig 
exponering. Orsaken är att det inom allmänheten finns grupper som kan vara 
extra känsliga, som barn, äldre och sjuka. Dessutom ska de som exponeras i 
yrket känna till exponeringen och kunna vidta åtgärder för att minska den 
om det behövs. 

Som illustrationen nedan visar är de magnetiska fälten under en 45 kV-
ledning cirka 2–3 mikrotesla, dvs. långt under referensvärdet 100 μT. Med 
ett avstånd om 10 meter från luftledning till närmsta byggnadsdel för bostad 
sjunker magnetfältet kraftigt och värdena hamnar i stället kring cirka 0,3 μT.  
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Bildkälla: Strålsäkerhetsmyndigheten 

Räddningstjänst 
Planområdets placering innebär att räddningstjänstens insatstid normalt 
ligger inom 10 minuter. För den typ av bebyggelse som föreslås är kravet på 
insatstiden är att den normalt ska vara under 20 minuter. 

I anslutning till planområdet finns flera brandposter med tillräcklig 
kapacitet. Ingen utbyggnad behövs. 

Släckvatten 
För att hantera släckvatten i händelse av brand behöver vattnet magasineras 
tillfälligt i stället för att ledas ut till Storsjön där det annars kan sprida 
föroreningar så som exempelvis PFAS. 

Inom ramen för dagvattenutredningen (WSP 2022–10–14) har två 
alternativa lösningar för att samla upp släckvattnet tagits fram. Ett alternativ 
är att det befintliga dikets utlopp, samt trumman under Mariebyvägen stängs 
av tillfälligt vid brand. Släckvatten från planområdet magasineras därmed i 
det befintliga diket. Dämmet bör utgöras av en tillfällig konstruktion som 
går att placera i diket i händelse av brand. Detta alternativ förutsätter att 
vatten ska kunna ansamlas tillfälligt uppströms trumman, på Mariebyvägens 
östra sida, utan att dämma bakåt i dagvattennätet. 

Ett andra alternativ är att en vall anläggs norr om det befintliga diket, med 
öppningar så att dagvatten kan avrinna till diket. I händelse av brand stängs 
dessa öppningar så att släckvatten magasineras norr om vallen tills det kan 
samlas upp. En volym om 100 m3 bedöms kunna uppnås norr om vallen om 
den blir 80 cm hög.  
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Den låga genomsläppligheten i marken gör att släckvatten kan tillåtas rinna 
över marken till uppsamling. Om stenkistor placeras nära fasaderna finns 
viss risk att släckvattnet rinner ner i dessa, varför de bör anläggas minst 2,5 
meter från fasad för att skydda grundläggningen.  

Teknisk försörjning 
Vatten och spillvatten 
Planområdet ligger utanför Östersunds kommuns verksamhetsområde för 
dricks- och spillvatten. Då planområdet ligger i direkt anslutning till område 
med sammanhängande bebyggelse bedöms det vara möjligt att utöka 
verksamhetsområdet för att koppla på det kommunala VA-nätet. Beslut om 
att utvidga verksamhetsområdet tas i kommunfullmäktige. 

Dagvatten 
För att beskriva förutsättningarna för en hållbar dagvattenhantering har en 
dagvattenutredning tagits fram som underlag för planarbetet (WSP 2022–
10–14). Utgångspunkten är att motsvarande ett 2-årsregn (ett regn som i 
snitt har två års återkomsttid) ska kunna fördröjas och renas inom 
kvartersmarken och att motsvarande ett 20-årsregn (ett regn som i snitt har 
tjugo års återkomsttid) ska avledas inom planområdet. Vid 
flödesberäkningar har en klimatfaktor om 1,25 använts för att skapa större 
marginal mot framtida klimatförändringar.  

Inom kvartersmark ska dagvatten vid ett 2-årsregn efter exploatering renas 
och fördröjas ner till flödet av ett 2-årsregn före exploatering. Utredningen 
visar att det ger behov av en fördröjningsvolym om cirka 17 m3 inom 
kvartersmark. För fördröjning av dessa flöden ansvarar 
exploatören/fastighetsägaren. Som reningsåtgärder och fördröjningsåtgärder 
för 2-årsregnet föreslås stenkistor med dräneringsledningar som kan ledas ut 
till kross i marken och vidare söderut mot befintligt dike. Det viktiga är att 
dräneringen säkerställer att vattnet inte avrinner till grannfastigheten. Diken 
och planteringar dit vatten från taken kan avledas via utkastare och 
ränndalar är ett annat alternativ. Det viktigaste är att en total volym på 17 m3 
kan uppnås inom kvartersmarken.  

Planerad exploatering beräknas medföra ökade dagvattenflöden inom 
planområdet, från 165 l/s i befintlig situation till 253 l/s i planerad situation 
vid ett 20-årsregn, om inga åtgärder för fördröjning skulle genomföras. För 
att möjliggöra säker bortledning av ett 20-årsregn föreslås att det befintliga 
diket söder om kvartersmarken utnyttjas. Dikets flödeskapacitet har 
beräknats till ca 5 700 l/s, med ett befintligt flöde om maximalt cirka 920 
l/s, vilket medför god marginal att kunna avleda flödet vid ett 20-årsregn. 
Vattnet föreslås avledas ytligt via en översilningsyta till diket. 

Då marken inom kvartersmarken troligtvis kommer fyllas upp vid 
byggnation föreslås ett avskärande dike strax väster om kvartersmarken för 
att säkerställa att dagvatten från fastigheterna avleds till diket söderut och 
även till viss del renas. Både det avskärande diket och det befintliga diket 
kan användas för snölagring.   
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Karta som redovisar föreslagen systemlösning för planområdet.  

Hantering av dagvatten under byggprocessen 
För att omhänderta dagvatten under byggskedet bör de permanenta 
dagvattenåtgärderna anläggas först, så att dagvattnet omhändertas redan från 
början. För att undvika att dagvattenåtgärderna sätts igen under byggskedet 
kan åtgärderna göras nästan helt färdiga i början av byggskedet och slutföras 
efteråt.  

Skyfall 
Alla regntillfällen som överskrider dimensionerande dagvattenflöden och 
som inte kan omhändertas i dagvattenanläggningar är att betrakta som 
extrema regn. I praktiken ger den här typen av regn upphov till att dagvatten 
avrinner på markytan och det är därför viktigt att planera för säker avledning 
av dessa flöden. 

För att skyfallsflöden ska avledas säkert utan att skada den planerade 
byggnationen är det viktigt att vid vidare planering av området beakta 
följande: 

• Nivån på entréer ska utföras med färdig golvnivå som ligger högre 
än marknivån utanför 

• Marken inom fastigheterna behöver höjdsättas så att skyfall avrinner 
till det befintliga diket 

• Inga lågpunkter bör skapas intill byggnader eller viktig infrastruktur 

Det beräknade flödet från planområdet vid ett 100-årsregn är ca 430 l/s. 
Enligt beräkningar bedöms detta flöde kunna avledas till Storsjön i det 
befintliga diket.  

De befintliga dikena inom planområdet som avleder vatten från uppströms 
belägna områden till Storsjön bevaras i och med exploateringen. Dessa 
behöver även fortsättningsvis kunna avleda skyfallsflöden genom 
planområdet.  
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Värme och kyla 
Möjlighet finns att ansluta ny bebyggelse till fjärrvärmenätet. 

El och IT-struktur 
Det finns möjlighet att ansluta ny bebyggelse till det befintliga elnätet.  

Avfall 
Planförslaget innebär att småhusfastigheter möjliggörs längs befintlig 
lokalgata. Det föreslås därför att respektive hushåll drar fram sina kärl till 
anvisad plats längs Karossvägen. Skulle bebyggelsen utformas så att en 
intern gata skapas ska sophämtning kunna ske med ett maximalt 
dragavstånd om 10 meter. Sophämtning skulle då kunna lösas genom att ett 
miljöhus/avfallsanordning placeras utmed Karossvägen, alternativt att 
respektive hushåll drar fram sina kärl till gatan.  

Närmaste återvinningsstation är Brunflo återvinningscentral som ligger vid 
E45, drygt 1 km öst om planområdet.  

Från 1 januari 2019 gäller förändringar i förordningarna om insamling av 
förpackningar (2018:1462) och returpapper (2018:1463). Producenter får 
utökat ansvar för att samla in och ta hand om uttjänta förpackningar och 
returpapper. Målet är att underlätta för hushållen att källsortera 
förpackningar och returpapper och därmed minska den totala 
miljöbelastningen från dessa.  

• 2023 ska 60 procent av alla bostadsfastigheter erbjudas en 
insamlingsplats nära huset eller i kvarteret. 

• Från 2025 är målet att alla bostäder ska erbjudas den möjligheten. 
 
Förändringarna kommer i Östersund innebära att det blir betydligt fler kärl 
än tidigare för småhusägare, vilket bör beaktas vid planering av 
komplementbyggnader, carports med mera. Olika kärl kommer sannolikt 
också att hämtas på olika dagar och med olika intervall. 
 
Om området bebyggs med radhus, parhus eller kedjehus i form av 
äganderätt kan det krävas gemensam yta för kvartersnära insamling, vilket 
då behöver ordnas genom till exempel en gemensamhetsanläggning. Om det 
behövs beror på om det bedöms som lämpligt att hantera de soptunnor som 
krävs på den egna tomten, vilket beror på fastighetens storlek och 
utformning. Om radhus, kedjehus eller parhus byggs i form av bostadsrätter 
kan ytan anordnas gemensamt inom den egna fastigheten, utan ytterligare 
fastighetsrättsliga åtgärder.  

GENOMFÖRANDE 
Genomförandedelen redovisar de organisatoriska, tekniska, ekonomiska och 
fastighetsrättsliga åtgärderna som behövs för att detaljplanen ska kunna bli 
verklighet. Genomförandebeskrivningen har ingen egen rättsverkan utan 
visar endast ett förslag på hur detaljplanen kan genomföras.  



25 Granskningshandling 

Genomförandetid 

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vunnit laga kraft. Ändring 
av detaljplanen får ske under genomförandetiden för att införa 
fastighetsindelningsbestämmelser. 

Huvudmannaskap 
Kommunen ska vara huvudman för allmän plats. 

Fastighetsrättsliga frågor och konsekvenser 

Upplåtelse av ledningsrätt för allmänna ledningar prövas i en 
lantmäteriförrättning.  

Fastighetsbildning 
Genom fastighetsreglering och avstyckning ska en eller flera 
bostadsfastigheter bildas inom detaljplanens kvartersmark. Det kan 
eventuellt bli aktuellt med gemensamhetsanläggningar för t.ex. kvartersnära 
insamling med mera i det fall flera fastigheter bildas. Det är 
lantmäterimyndigheten som i en lantmäteriförrättning prövar att varje 
nybildad fastighet blir lämplig för sitt ändamål och om 
gemensamhetsanläggningar kan inrättas. Östersunds kommun, Mark och 
exploatering, ansvarar för att ansöka om och bekosta erforderliga 
lantmäteriförrättningar.  

Konsekvenser för respektive fastighet 
Marksamfälligheten Brunflo-viken s:1 och s:4 planläggs som allmän plats 
med kommunalt huvudmannaskap. Genom fastighetsreglering bör 
fastigheten föras över till Brunflo-Viken 1:58 och 2:21.  

Kommunen får rätt att lösa in allmän plats, enligt 6 kap. 13 § Plan-och 
bygglagen. Kommunen har även skyldighet att lösa in allmän plats om 
fastighetsägare begär så, enligt 14 kap. 14 § Plan-och bygglagen. 

Åtgärder inom kvartersmark 
Genom fastighetsreglering och avstyckning ska en eller flera 
bostadsfastigheter bildas inom detaljplanens kvartersmark. Det kan 
eventuellt bli aktuellt med gemensamhetsanläggningar för t.ex. kvartersnära 
insamling med mera i det fall flera fastigheter bildas. Det är 
lantmäterimyndigheten som i en lantmäteriförrättning prövar att varje 
nybildad fastighet blir lämplig för sitt ändamål och om 
gemensamhetsanläggningar kan inrättas. Östersunds kommun, Mark och 
exploatering, ansvarar för att ansöka om och bekosta erforderliga 
lantmäteriförrättningar.  

Tekniska anläggningar och ledningar 
Teknisk förvaltning är huvudman för allmänna dricksvatten-, spillvatten- 
och dagvattenledningar samt anordnar vid behov brandposter i samråd med 
Jämtlands Räddningstjänstförbund. 
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Avfall VA ansvarar och bekostar utbyggnad av allmänt dricks- spill- och 
dagvattennät. Fastigheterna ska anslutas till verksamhetsområde för 
dricksvatten, spillvatten och dagvatten. Varje anslutning debiteras 
fastighetsägaren en anläggningsavgift (engångskostnad) samt en 
brukningsavgift (rörlig årskostnad). 

Jämtkraft AB ansvarar för allmänna el- och fjärrvärmeledningar. 

IP Only ansvarar för allmänna fiberoptiska ledningar. 

Drift och underhållskostnaden belastar Teknisk förvaltning. 

Exploatören bekostar eventuell flytt av ledningar inom 
kvartersmark/planområdet. 

Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för ledningar från anvisad 
förbindelsepunkt fram till egen byggnad och bekostar anslutning till 
respektive nät. 

Ansvarsfördelning och ekonomiska frågor 
Östersunds kommun, Mark och exploatering: 

• Bekostar detaljplanen 
• Ansöker om och bekostar erforderliga lantmäteriförrättningar i form 

av fastighetsreglering och avstyckning av bostadstomter 
• Bekostar och ansvarar för att anlägga de diken och 

fördröjningslösningar som behövs för områdets dagvattenhantering. 
• Bekostar anläggning av trottoar 
• Erhåller intäkter i form av försäljning av bostadstomter 

 
Teknisk förvaltning, Trafik: 

• Ansvarar för och bekostar projektering och byggnation av 
busshållplats med tillhörande framkomlighets- samt 
säkerhetsåtgärder. 

Avtal och tidplan  
Ett avtal har upprättats mellan Östersunds kommun, Plan & Bygg, och 
Östersunds kommun, Mark- och exploatering, för att reglera kostnaden för 
upprättandet av detaljplanen. Därmed tas ingen planavgift ut. 

Planförslaget har varit utskickat på samråd under våren 2022 och ett 
reviderat förslag förväntas hållas tillgängligt för granskning under 
hösten/vintern 2022. Detaljplanen beräknas kunna antas av Miljö- och 
samhällsnämnden under vintern 2022/2023. Därefter vinner detaljplanen 
laga kraft tidigast tre veckor efter antagandebeslutet, förutsatt att den inte 
överklagas.  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktliga planer och program 
Översiktsplan 2040 
Gällande översiktsplan är Östersund 2040. Ett ställningstagande för 
kommunens tätorter är att kommunen bör ha planberedskap för utökad 
bostadsbebyggelse i centrala och kollektivtrafiknära lägen för att stödja den 
service som finns. Ett tydligt mål i översiktsplanen är också att bygga vidare 
på befintlig infrastruktur, vilket innebär att bygga inifrån och ut. Det bidrar 
till både god resurshushållning och ger korta avstånd och bättre underlag för 
kollektivtrafik och service.   

I översiktsplanens strategier om livskraftiga tätorter konstateras att Brunflo 
har särskilt goda förutsättningar när det gäller framtida utbyggnad av tätorter 
tack vare mycket god kollektivtrafik, både med buss och med regionaltåg.  

Planläggning ska ge förutsättningar för utbyggnad av orterna så att olika 
former av bostäder finns. Hållbart byggande innebär även en god och 
tillgänglig boendemiljö. Bebyggelsen placeras så att bra sol- och 
vindförhållanden uppnås och dagvattnet fördröjs med metoder som 
förskönar utemiljön. Hänsyn ska tas till grön-/vitstrukturen som finns i 
tätorterna så att natur och platser för lek, sport och rekreation finns i 
närområdet. 

Översiktsplanen belyser även att den fysiska planeringen ska ta hänsyn till 
klimatförändringarna, då dessa förväntas medföra ökade 
nederbördsmängder med fler intensiva regn och ökade översvämningsrisker. 
Tätorternas grönstruktur kan fungera som en buffert mot kraftiga regn och 
översvämningar, rena vatten och luft samt ha en temperaturreglerande effekt 
i tätortsmiljöer som ofta har hårdgjorda ytor.  

Den fysiska planeringen ska ta hänsyn till möjliga riskområden vid skyfall 
för att dels undvika att infrastruktur, bebyggelse och andra känsliga miljöer 
påverkas negativt, samt dels för att möjliga översvämningsytor bevaras eller 
tillskapas. 

I enlighet med översiktsplanens intentioner utgör planområdet del i en 
sammanhållen bebyggelse, där nya bostäder kan tillskapas i ett attraktivt och 
strategiskt läge. Förslaget tar hänsyn till kommande klimatutmaningar och 
beaktar därför bevarandet av naturmark och vegetation för att främja en 
hållbar dagvattenhantering.  

Övriga planer och styrdokument 

Plan för naturvård och park 
Plan för naturvård och park är ett av kommunfullmäktiges övergripande 
styrdokument, beslutad 14 mars 2013. 

Planen anger ett antal ställningstagande varav nedanstående har relevans för 
detaljplaneförslaget:  
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• Säkerställa att det finns tillräckligt med grönytor (naturliga eller 
skapade, till exempel på takytor) för ett lokalt omhändertagande av 
dagvatten (LOD) i alla nya eller reviderade detaljplaner.  

• Sträva efter att minska andelen hårdgjorda ytor i detaljplaner. 
• Se till att detaljplaner där naturmark tas i anspråk inte enbart rymmer 

den påverkade ytan, utan även i tillräcklig omfattning mark som 
bevaras för att kompensera mot förlusten av naturmiljö och 
biologiska värden.  

• Tillämpa ett gränsvärde om högst 50 meter till gröna miljöer så långt 
det är möjligt vid om- och nybyggnation av bostäder.  
 

Tillräckliga ytor för lokalt omhändertagande av dagvatten avsätts i 
detaljplanen. 

Parkeringspolicy 
Kommunfullmäktige antog i april 2016 en parkeringspolicy. Den innebär att 
parkering ska användas som ett styrmedel för att nå en hållbar 
samhällsutveckling i kommunen. Policyn innehåller även parkeringstal för 
cyklar och bilar kopplat till olika verksamheter och områden i kommunen. 
Möjligheten att använda flexibla parkeringstal redovisas också. Enligt 
parkeringspolicyn räknas antalet parkeringsplatser fram utifrån bruttoarean 
(BTA) för användningen. Parkeringspolicyn är vägledande vid 
bygglovsprövning och planläggning. 

Näringslivsstrategi för hållbar tillväxt 2022–2026 
Näringslivsstrategin ska bidra till en hållbar befolkningstillväxt med målet om 
att bli 75 000 invånare fram till år 2040. Fem utvecklingsområden är 
prioriterade; företagande och arbete i omställning, ett bra företagsklimat i hela 
kommunen, platsunika kvalitéer och upplevelser, innovation och 
entreprenörskap och kompetensförsörjning. 

Planförslaget bidrar till att bostäder kan tillskapas i ett attraktivt och 
kollektivtrafiknära läge med närhet till natur- och rekreationsområden. 
Efterfrågan på småhustomter är fortsatt stor och planförslaget möjliggör för fler 
människor att bygga sina hem i kommunen.  

Strategi för bostadsförsörjning 2021–2025 
Kommunen ska genom ett kontinuerligt utbud av attraktiva tomter och 
bostäder liksom god social och teknisk infrastruktur vara ett starkt alternativ 
till storstaden. Planförslaget bidrar till målet genom att möjliggöra för nya 
småhustomter. 

Detaljplaner, områdesbestämmelser och förordnanden 
Gällande detaljplaner 
Planområdet omfattas av tre detaljplaner. För del av Mariebyvägen samt väg 
604 gäller förslag till ändring och utvidgning av stadsplan för del av 
Brunflo (Storvikenområdet), laga kraft 19 januari 1976. Planförslaget 
medför att gällande användningsgränser för allmän plats, gata, rättas till i de 
delar där de är planstridiga och planläggs inom allmän plats, väg. Detta 
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gäller i de södra delarna av Mariebyvägen och väg 604, där vägarna ansluter 
till varandra.  

Planförslaget innebär på samma sätt att de planstridigheter som råder inom 
delar av väg 604, väster om Mariebyvägen, rättas till. Denna del omfattas 
idag av förslag till stadsplan för del av Brunflo i Östersunds kommun (del 
av Mariebyvägen), laga kraft 19 januari 1976. 

För del av planområde nordväst om Mariebyvägen gäller förslag till 
byggnadsplan för Brunflo stationssamhälle, laga kraft 31 januari 1942. 
Inom denna del gäller idag användningarna industri, vattenområde och park. 
Planförslaget innebär att marken planläggs som kvartersmark respektive 
natur.  

Undersökning av behov av strategisk miljöbedömning  
Enligt Plan- och bygglagen 4 kap 34§ och Miljöbalken 6 kap 5§ ska alla 
detaljplaner föregås av en undersökning för att göra bedömningen om 
planens genomförande kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. 
Syftet med undersökningen är att tidigt i planprocessen integrera 
miljöaspekter för att främja en hållbar utveckling. En undersökning är det 
underlag som analyserar och avgör om planförslaget kan antas påverka 
miljön på sådant sätt att en miljöbedömning och miljökonsekvens-
beskrivning behöver upprättas 

Ställningstaganden och skälen till bedömningen 
Det är kommunens bedömning att ett genomförande av planen inte kommer 
att innebära en betydande miljöpåverkan. En strategisk miljöbedömning 
med tillhörande miljökonsekvensbeskrivning kommer därför inte att tas 
fram. Miljö- och samhällsnämnden beslutade den 30 mars 2022 § 65 att en 
miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Länsstyrelsen delar 
kommunens bedömning. Undersökningen om behov av strategisk 
miljöbedömningen bifogas. Notera att planområdet har avgränsats 
ytterligare sedan undersökningen genomfördes. 

Bedömningen är att de miljöfrågor som ändå är aktuella har hanterats inom 
ramen för planprocessen, på ett sådant sätt att de vid ett genomförande av 
detaljplanen inte sammantaget medför betydande miljöpåverkan. Detta 
gäller bland annat buller, översvämningsrisk och naturvärden. 

Miljöfrågor som ändå är aktuella kommer att hanteras vidare under det 
fortsatta planarbetet. Bland annat kommer en dagvattenutredning att tas 
fram inför granskning.   

Förenlighet med 3, 4 och 5 kapitlen i miljöbalken, MB 
Här beskrivs detaljplanens förenlighet med kapitlen i miljöbalken. Kapitel 3 
och 4 innehåller riksintressen. Ett riksintresse är ett geografiskt område som 
är av nationell betydelse.  

Kapitel 5 innehåller miljökvalitetsnormer som anger den lägsta godtagbara 
miljökvalitet som människan och/eller miljön kan anses tåla.  
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Riksintressen enligt 3 kap MB  
Riksintresse för kulturmiljövården (Z 25 Storsjöbygden) 

Värdet består av det öppna jordbrukslandskapet med radbyar och äldre 
gårdar med 1800-talsgården som dominerande gårdstyp på höjd- och 
sluttningslägen med vida utblickar, medeltida kyrkor och kyrkoruiner. 

Planområdet ligger i nära anslutning till Brunflo tätort, i redan exploaterat 
läge. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset.  

Riksintresse för friluftsliv (FZ8 Storsjöbygden) 
Riksintresset består av den natursköna och variationsrika Storsjöbygden 
med nära kontakt mellan kalfjäll och rik odlingsbygd samt vida utblickar. 
Friluftsliv som till exempel fiske, båtsport, natur- och kulturstudier samt 
cykling är av intresse. Områdets värden kan reduceras av ny bebyggelse, 
skogsavverkning, skogsodling på eller igenväxning av odlingsmarkerna. 

Planområdet består huvudsakligen av naturmark med begränsade rekreativa 
värden. Större ytor skog och naturmark planläggs som allmän platsmark, 
natur. Nuvarande förutsättningar att röra sig i området bedöms inte påverkas 
negativt av ett genomförande av detaljplanen då enbart en mindre yta 
föreslås för bebyggelse. Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte 
påverka riksintresset.  

Riksintresse för totalförsvaret, väderradar  
Planområdet berörs av riksintresse för totalförsvaret, väderradar. Området 
har särskilt behov av hindersfrihet, vilket innebär att kommunen har 
samrådsplikt vid planering av objekt högre än 45 meter inom tätbebyggt 
område. Föreslagen bebyggelse bedöms inte medföra någon påverkan på 
riksintresset. 

Riksintressen enligt 4 kap MB 
Det här är områden med så stora natur- och kulturvärden att de i sin helhet 
är av nationell betydelse.  

Planområdet omfattas inte av riksintresset. 

Miljökvalitetsnormer enligt 5 kap MB 
I Östersunds kommun finns miljökvalitetsnormer för utomhusluft, fisk- och 
musselvatten, och vattenförekomster. 

Utomhusluft 
De ämnen i utomhusluft som regleras genom miljökvalitetsnormer är halter 
av kvävedioxid/kväveoxider, svaveldioxid, bly, partiklar, bensen, 
kolmonoxid, ozon, arsenik, kadmium, nickel och bens(a)pyren. Normerna är 
gränsvärdesnormer som ska följas vid planläggning. Om en 
miljökvalitetsnorm överskrids eller riskerar att överskridas ska 
åtgärdsprogram upprättas. I Östersund har gränsvärdena överskridits ett 
flertal gånger under 2020 vid mätningar i gatumiljö och kommunen kommer 
att upprätta en åtgärdsplan med förslag på insatser för att minska halterna av 
partiklar. Höga partikelhalter kan ofta kopplas samman med trafiken, där 
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partiklar kommer från dubbdäck, uppslitna vägpartiklar, sandning och från 
förbränningsmotorer.  

Ökad bilanvändning leder till ökade emissioner främst globalt genom ökat 
koldioxidutsläpp. Lokalt medför förändringen dock inte så stora 
miljöeffekter. Trots att trafikarbetet ökar med några procent per år inom 
kommunen så har partikelhalten varit oförändrad de senaste 20 åren och 
halten kväveoxid minskat något under samma tid. Det beror bland annat på 
att fordonsmotorer blir effektivare och har bättre rening samt en ökad 
användning av alternativa bränslen.  

Mot bakgrund av detta bedöms miljökvalitetsnormen för utomhusluft inte 
överskridas vid ett genomförande av detaljplanen.  

Vatten 
Miljökvalitetsnormer finns för kvaliteten på fisk- och musselvatten samt för 
yt- och grundvattenförekomster.  

Planen är belägen inom avrinningsområde som mynnar i Storsjön. Enligt 
VISS (Vatteninformationssystem Sverige) uppnår Storsjön måttlig 
ekologisk status. Storsjön uppnår inte god kemisk status på grund av 
förekomsten av bland annat bly, kvicksilver, bromerade difenyletrar, 
tributyltenn och PFOS. Storsjöns vattenkvalitet påverkas bland annat av 
orenat ytvatten från trafikanläggningar och tidigare förorenade 
markområden. 

Miljökvalitetsnormer enligt förordningen om fisk- och musselvatten 
(2001:544) gäller för Storsjön. Idag ligger halterna under de gränsvärden 
och riktvärden som anges i förordningen.  

Inom ramen för dagvattenutredningen har en föroreningsberäkning 
genomförts (WSP 2022–10–14). Föroreningsberäkningarna har utförts för 
befintlig och planerad markanvändning, samt planerad markanvändning 
efter rening. Resultatet indikerar att föreslagen rening ger en minskad eller 
oförändrad halt av samtliga föroreningar, i jämförelse med befintlig 
situation. Enligt planförslaget ska dagvatten fördröjas och renas inom 
planområdet, och avrinningen mot recipienten ökar inte. Påträffade 
föroreningar ska schaktas bort inför en exploatering av området. Ett 
genomförande av planförslaget bedöms inte medföra någon påverkan på 
statusen för Storsjön. Föreslagna dagvattenåtgärder beräknas minska 
belastningen för flertalet parametrar. Ämnen som antracen och PFOS har 
inte inkluderats i några beräkningar då de inte finns tillgängliga i StormTac. 
Det är därför svårt att säga hur dessa parametrar kommer att förändras med 
den planerade bebyggelsen. 

Antracen finns i fossila bränslen och tillförs miljön vid ofullständig 
förbränning, t.ex. i motorfordon. Planförslaget innebär en relativt begränsad 
exploatering i ett kollektivtrafiknära läge. Planförslaget bedöms således inte 
ge upphov till några betydande tillskott av antracen i dagvatten.  
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PFOS är förbjudet sedan 2008 och förekom innan dess huvudsakligen i 
brandskum. Det finns inga kända källzoner inom planområdet eller dess 
direkta närhet. Exploateringen och den ändrade dagvattenhanteringen 
bedöms därför inte bidra till att koncentrationerna av PFOS i dagvattnet 
ökar. 

Samhällsbyggnad gör, utifrån genomförd dagvattenutredning, bedömningen 
att planförslaget inte innebär någon risk för försämring av Storsjöns status 
och inte heller äventyrar möjligheten att uppnå miljökvalitetsnormerna. 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Detaljplanen har tagits fram av samhällsbyggnad genom Andrea Eriksson, 
planarkitekt och Jenny Novén Norum, karttekniker, Plan & Bygg. Utöver 
det har även Karin Söderberg, mark- och exploateringsingenjör, Lina 
Byström, Mark- och exploatering, Hanna Modin, miljöskyddsinspektör, 
Johan Persson, miljöskyddsinspektör, Matilda Segersäll, kommunekolog, 
Miljö och Hälsa, Martin Blick, trafikplanerare, tf Trafik, samt Tore 
Johansson, tf Avfall VA medverkat. 

 

Östersund den 12 oktober 2022 

 

 

Maria Boberg  Andrea Eriksson 
Stadsarkitekt   Planarkitekt 

 

 

Bengt Gryckdal 
Mark- och Exploatering 
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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
I samrådsredogörelsen redovisar kommunen de synpunkter som har kommit 
in under samrådet för detaljplanen. Kommunen tar också ställning till 
synpunkterna och tydliggör vid behov bakgrunden till olika 
ställningstaganden. Synpunkterna är sammanfattade för att göra 
redogörelsen tydlig. Alla yttranden finns sin helhet längst bak i 
samrådsredogörelsen. De synpunkter som inte har blivit tillgodosedda är 
sammanställda under en egen rubrik. 
 
Ställningstagandena utgår i huvudsak från detaljplanens syfte som är att 
möjliggöra uppförande av bostäder i form av radhus, parhus eller kedjehus intill 
Mariebyvägen i Brunflo.  
 
Planen syftar också till att rätta till de planstridigheter som råder för delar av 
Mariebyvägen samt väg 604. Därtill planläggs en större yta natur- och 
skogsmark som allmän platsmark – natur, för att möjliggöra förbättrad allmän 
tillgång till strandlinjen. 

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

Lista över de som har lämnat synpunkter 
Inkomna yttranden Datum Synpunkt 

Statliga och regionala myndigheter 
och organisationer 

  

Länsstyrelsen  2022-05-13 Buller, strandskydd, 
MKN vatten, dagvatten, 
VA, brott och trygghet, 
naturvärden, 
plantekniska frågor 

Trafikverket 2022-05-09 Vägområde och 
säkerhetsavstånd 

Polisen  Ingen synpunkt 

Kommunala förvaltningar och bolag  
 

Räddningstjänsten 2022-05-10 Ingen synpunkt 
Lantmäterimyndigheten 2022-05-13 Osäker fastighetsgräns 

Övriga organisationer och företag  
  

Jamtli 2022-05-13 Ingen synpunkt 
Jämtkraft 2022-05-11 Ingen synpunkt 
Skanova 2022-04-26 Ingen synpunkt 
Postnord 2022-05-02 Ingen synpunkt 

Privatpersoner, bedömda sakägare  
  

Brf Brunfloviken 2022-05-10 VA, lekplats, trafik 

Privatpersoner övriga 
  

S1. SM, KM 2022-05-09 Parkering, trafik  
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Ändringar i planförslaget efter samrådet 
Med anledning av de synpunkter som har kommit in under samrådet har 
kommunen valt att göra följande ändringar i planförslaget: 
 

- En dagvattenutredning har tagits fram och planhandlingarna har 
kompletterats därefter. 

 
Ändringar i planbeskrivningen: 

- Planbeskrivningen har kompletterats med ett förtydligande gällande 
väghållaransvar för väg 604 respektive Mariebyvägen  

- Avsnittet Naturmiljö har kompletterats avseende naturvärden.  
- Avsnittet Buller har kompletterats avseende uteplats. 
- Avsnittet Strandskydd har kompletterats avseende 

lokaliseringsprövning och intresseavvägning. 
- Avsnittet miljökvalitetsnormer för vatten har kompletterats i enlighet 

med genomförd dagvattenutredning. 
 
Ändringar i plankartan: 

- Användningsområde VÄG har breddats. 
- Användningsområde GATA har kompletterats med planbestämmelse 

a2 – strandskyddet är upphävt. 
- Planområdesgräns som tidigare låg i gräns mot Brunflo-Viken 1:10 

har flyttats 10 meter norrut.  
- Utfartsförbud har lagts till för att säkerställa att utfart mot 

Karossvägen placeras med ett minsta avstånd om 10 meter från 
korsningen Mariebyvägen/Karossvägen.  

- Planbestämmelse som reglerar bullerskyddad uteplats har lagts till.  
- Planbestämmelse som reglerar att bullerplank får anordnas har lagts 

till. 
 

Övriga ändringar efter samrådet är: 
- En kompletterande bullerberäkning har utförts.  

 

Synpunkter som inte har blivit tillgodosedda  
Samtliga synpunkter som inkom under samråd har tillgodosetts och/eller 
besvarats. 
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SÅ HAR SAMRÅDET GÅTT TILL 
Detaljplanen har varit tillgänglig för synpunkter under tiden 15 april till och 
med den 13 maj 2022. Information om samrådet skickades via brev eller e-
post till berörda sakägare, myndigheter, organisationer, kommunala 
förvaltningar och hyresgäster samt andra boende/verksamma. 
Detaljplaneförslaget har också funnits på kommunens hemsida samt på 
Östersunds bibliotek och den har kungjorts genom annons i ortstidningarna 
och på kommunens anslagstavla. 
 
Samrådshandlingarna bestod av: 

• Plankarta med planbestämmelser 
• Illustrationskarta 
• Planbeskrivning 
• Grundkarta  
• Fastighetsförteckning med bedömda sakägare  
• Undersökning av betydande miljöpåverkan 
• Geoteknisk undersökning, Sweco 2021-05-21 

 
Under samrådstiden ordnade kommunen öppet hus. 14 personer närvarade. 
De synpunkter som yttrades handlade bland annat om parkering (främst 
sommartid), gemensamma lek- och rekreationsytor, VA och anpassning till 
befintlig miljö, därtill lämnades även idéer på hur den fortsatta utvecklingen 
av Brunflo skulle kunna se ut. Samrådet och öppet hus annonserades i 
ortstidningarna den 16 april 2022.  

SYNPUNKTER UNDER SAMRÅDET 
Synpunkterna i yttrandena handlade bland annat om buller, strandskydd, 
parkering och trafik.  I texten nedan följer en sammanfattning av 
synpunkterna och samhällsbyggnads ställningstaganden till dem. 
Fullständiga yttranden finns i en bilaga längst bak i samrådsredogörelsen. 

Statliga och regionala myndigheter och organisationer 
Länsstyrelsen 
Buller 
Det behöver tydliggöras var inom kvartersmarken som riktvärden för 
ekvivalent och maximal ljudnivå vid uteplats klaras. Om uteplatser kan 
förmodas uppföras inom ett område som inte klarar riktvärdena behöver 
kommunen tydligare redogöra för hur man avser säkerställa att berörda 
bostäder har tillgång till minst en uteplats som klarar riktvärdena. Åtgärder 
som krävs bör i den mån det är möjligt regleras i plankartan. 
 
Strandskydd 
Planhandlingarna behöver kompletteras med en beskrivning till varför 
uppförande av bostäderna bedöms utgöra ett angeläget allmänt intresse.  
För att kunna tillämpa det angivna särskilda skälet krävs även en 
lokaliseringsprövning. 
 
Vidare behöver kommunen utveckla sitt resonemang gällande 
intresseavvägningen.  
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Kartan saknar planbestämmelse som upphäver strandskyddet inom GATA1. 
 
Miljökvalitetsnormer för vatten 
Det är utifrån nuvarande handlingar inte möjligt att bedöma detaljplanens 
påverkan på möjligheterna att följa miljökvalitetsnormer för Storsjön, mot 
bakgrund av att en dagvattenutredning saknas.  
 
Råd och allmänna synpunkter 
Dagvattenhantering 
Kommande dagvattenutredning bör inkludera risker kopplade till 
översvämning och skyfall. 
 
Vatten och avlopp 
Det behöver tydliggöras vilken avloppslösning kommunen planerar för 
området. 
 
Brott och trygghet 
Länsstyrelsen ser positivt på att planbeskrivningen innehåller ett eget avsnitt 
om trygghet. Länsstyrelsen instämmer att den låga exploateringsgraden som 
planen innebär sannolikt inte kommer påverka den upplevda otryggheten 
eller förekomst av brottslighet i området nämnvärt negativt. 
 
Naturvärden 
Det behöver tydliggöras om det finns fridlysta eller på annat sätt hotade eller 
skyddsvärda arter som påverkas av bebyggelsen inom detaljplanen. Om det 
finns sådana arter behöver planen anpassas efter dessa naturvärden. 
 
Plantekniska frågor 
Det bör framgå att det är olika väghållare för vägarna inom planområdet. 
 
Närmsta avstånd mellan korsningen Mariebyvägen/Karossvägen och infart 
till kvartersmark för bostäder bör säkerställas i plankartan.  
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Buller 
En kompletterande bullerberäkning har genomförts. Det finns möjlighet att 
ordna bullerskyddad uteplats i anslutning till bostäderna, se mer under 
avsnittet Buller i planbeskrivningen, s. 17–18. 
 
Plankartan har kompletterats med följande planbestämmelser: 
 
m1 – bullerplank får anordnas. Plank ska utföras i trä och får ha inslag av 
genomsiktliga material. Plank ska ha färg och kulör likt byggnaderna i området. 
 
m2 – bostad ska ha tillgång till bullerskyddad uteplats.  
 
Strandskydd 
Avsnittet Strandskydd har kompletterats i enlighet med länsstyrelsens 
yttrande, se planbeskrivningen.  
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Miljökvalitetsnormer för vatten 
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte innebära någon risk för 
försämring av Storsjöns status och äventyrar inte heller möjligheten att 
uppnå miljökvalitetsnormerna. Se planbeskrivningen.  
 
Råd och allmänna synpunkter 
En dagvattenutredning har tagits fram sedan samråd och planhandlingarna 
har kompletterats därefter, se planbeskrivningen. 
 
Avsnittet Naturmiljö har kompletterats. Tidigt under planarbetet gjordes ett 
platsbesök tillsammans med kommunens ekolog. Därefter gjordes 
bedömningen att en naturvärdesinventering av aktuellt planområdet inte är 
nödvändigt.  
 
Planbeskrivningen har kompletterats avseende väghållare och plankartan har 
kompletterats med utfartsförbud.  
 
Trafikverket 
Trafikverket hävdar vägområdet och säkerhetsavståndet. Vägområdet är en 
förutsättning för att kunna sköta drift- och underhåll av vägen på ett bra sätt 
då det exempelvis måste finnas plats för snöupplag vid sidan av vägen vid 
snöröjning. Säkerhetsavståndet ska vara fritt från fysiska hinder och bestäms 
av vägens utformning och tillåtna hastighet, i detta fall 7 meter från vägkant 
då hastigheten är 70 km/h. 
 
Det bör framgå i planbeskrivningen att det är olika väghållare för område 
väg. Om statlig väg ska vara med i plankartan så bör även vägområde tas 
med, alternativt att väg och vägområde inte ingår i detaljplanen. 
 
Samhällsbyggnads kommentar: 
Plankartan har justerats i enlighet med yttrandet. Planbeskrivningen har 
kompletterats med ett förtydligande avseende väghållare och ett 
säkerhetsavstånd om 7 meter från vägkant har lagts till.  
 
Anledningen till att vägen behöver ingå i detaljplanen är för att rätta till 
nuvarande planstridigheter.  

Kommunala förvaltningar och bolag 
Lantmäterimyndigheten 
Fastighetsgränsen mellan Brunflo-Viken 1:10 och 1:58 är osäker och 
bör fastighetsbestämmas så att grundkartan får bättre noggrannhet i 
den delen. Det gäller särskilt när en planområdesgräns sammanfaller 
med en osäker fastighetsgräns. 
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Plangräns har flyttats 10 meter från angiven gräns i karta och ligger således 
inte längre i fastighetsgräns. Ingen fastighetsbestämning kommer bli 
nödvändig. 
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Övriga organisationer, företag och privatpersoner 
Brf Brunfloviken 
Avloppspumpen måste lösas in av kommunen och drivas i kommunal regi 
om den ska klara ytterligare anslutna fastigheter. 
  
Föreningens lekplats kanske måste avyttras eftersom slitaget kommer öka 
till följd av det nya bostadsområdet och utvecklingen av hamnen. 
Kommunen bör anlägga lekplats på egen mark. 
 
Farthinder bör uppföras på Mariebyvägen, utöver övergångsställe.  
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
BRF Brunfloviken pumpar sitt eget avlopp till kommunal huvudledning. 
Avloppet från det nya planområdet kopplas direkt på kommunal 
huvudledning, inte via BRF Brunflovikens interna ledningsnät. 
 
Kommunen bygger strandpromenad och badplats norr om planområdet, 
utmed Sjövägen. I samband med detta kommer det även anläggas en lekyta 
med balans- och klätterredskap. Ett genomförande av detaljplanen innebär 
en relativt låg exploatering som inte bör öka slitaget på 
bostadsrättsföreningens lekplats i någon betydande omfattning.  
 
Motiv till att uppföra farthinder längsmed Mariebyvägen finns. Intentionen 
är att ett flertal förbättrande åtgärder ska ske för att skapa ökad 
trafiksäkerhet och tillgänglighet i samband med ett genomförande. Frågan 
hanteras av teknisk förvaltning Trafik och kommer att bevakas under 
projekteringsskedet.  
 
S1. SM, KM 
Stor hänsyn måste tas så att nya boende och gäster får tillgång till 
parkeringar. Vilka är det som har tillgång till den öppna parkeringsytan på 
baksidan av Brf Brunflovikens kvartersgård?  
 
Samhällsbyggnads kommentar:  
Oberoende av vad som byggs kommer det finnas möjlighet till parkering 
inom kvartersmarken, antingen inom den egna fastigheten, eller som 
gemensam parkering i form av t.ex. carports. Gästparkering inkluderas. 
 
Den öppna parkeringsytan väster om Brf Brunfloviken är en allmän 
parkeringsplats som sommartid är reserverad för båtägare och gäster till 
båthamnen. Ett antal motorvärmarplatser tillhör bostadsrättsföreningen. 
 
 

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN 
Samrådsredogörelsen har tagits fram av Plan och Bygg på 
samhällsbyggnadsförvaltningen. Även tjänstepersoner från tf Avfall VA, 
samt tf Mark & Anläggning har deltagit.  
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Östersund den 12 oktober 2022 
 
 
 
 
Maria Boberg Andrea Eriksson 
Stadsarkitekt Planarkitekt 
 

 

Bilagor 
Bilaga samrådsyttranden 



1 (3)

Samrådsyttrande
 
Datum Ärendebeteckning
2022-05-13
 

402-3083-22
 

Samhällsenheten

Östersunds kommun
samhallsbyggnad@ostersund.se

 

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

Samråd om förslag till detaljplan för Brunflo-Viken 1:80 
m.fl. i Östersunds kommun

Beskrivning av ärendet
Länsstyrelsen har fått planhandlingar för samråd. Detaljplanen handläggs med 
standardförfarande enligt bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra uppförande av bostäder i form av radhus, 
parhus eller kedjehus intill Mariebyvägen i Brunflo.

Synpunkter på sådant som kan aktualisera prövning
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa och säkerhet- buller och 
strandskydd måste lösas på ett tillfredsställande sätt i enlighet med vad som anges 
nedan för att ett antagande inte ska prövas av Länsstyrelsen. Det är i nuläget inte 
möjligt att bedöma detaljplanens påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten i och 
med att dagvattenutredning saknas.

Hälsa och säkerhet- buller
Det behöver tydliggöras var inom området för kvartersmark som riktvärden för 
ekvivalent och maximal ljudnivå vid uteplats klaras. Om uteplatser kan förmodas 
uppföras inom ett område som inte klarar riktvärden för ljudnivå vid uteplats, 
behöver kommunen tydligare redogöra för hur man avser säkerställa att berörda 
bostäder har tillgång till minst en uteplats som klarar riktvärdena. Åtgärder som 
krävs bör i den mån det är möjligt regleras i plankartan. 

Strandskydd
För att kunna tillämpa särskilt skäl enligt 7 kap. 18 c § punkt 5 miljöbalken krävs 
inledningsvis en beskrivning av hur åtgärden i fråga utgör ett angeläget allmänt 
intresse. Planhandlingarna behöver därför kompletteras med en beskrivning till 
varför uppförande av fyra till åtta bostäder bedöms utgöra ett angeläget allmänt 
intresse. För att intresset ska anses vara angeläget bör motiven för den planerade 
åtgärden långsiktigt ge fördelar för samhället. 
För att kunna tillämpa det angivna särskilda skälet krävs även en 
lokaliseringsprövning som visar på att det allmänna intresset inte kan tillgodoses 
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Samrådsyttrande

Datum Ärendebeteckning
2022-05-13 402-3083-22

utanför området. Den geografiska omfattningen för inom vilket område alternativ 
lokalisering ska prövas bör utgå från vilket intresse som ska tillgodoses. Om en 
lokalisering utanför strandskydd inte är möjlig bör kommunen undersöka om 
åtgärden kan lokaliseras till ett område där den får mindre påverkan på 
strandskyddets syften. 
Vidare behöver kommunen utveckla sitt resonemang gällande intresseavvägningen 
enligt 4 kap. 17 § PBL. Av nuvarande handlingar framgår enbart att strandskyddets 
syften vägts mot intresset av bostäder. Det framgår inte vilket intresse kommunen 
bedömer väger tyngst eller motivering till bedömningen.
För kännedom saknar plankartan planbestämmelse som upphäver strandskyddet 
inom område för GATA1. Plankartan behöver kompletteras med sådan bestämmelse 
om kommunen har för avsikt att upphäva strandskyddet för gata genom detaljplanen. 

Miljökvalitetsnormer för vatten
Det är utifrån nuvarande handlingar inte möjligt att bedöma detaljplanens påverkan 
på möjligheterna att följa miljökvalitetsnormer för berörd recipient Storsjön, mot 
bakgrund av att dagvattenutredning saknas. 
Det är viktigt att kommande dagvattenutredning tar hänsyn både till recipienten och 
de vattendrag som går genom planområdet. Det vore även fördelaktigt att i 
utredningen genomföra en föroreningsberäkning. Trots att naturmark säkerställs 
mellan berörda vatten och kvartersmark, kan hårdgjorda ytor och ändrad avrinning 
påverka recipienten. Det är viktigt att tillräckligt med vegetation sparas utmed 
vattendraget för att det inte ska påverkas negativt. 

Råd och allmänna synpunkter
Under samrådet ger Länsstyrelsen råd om tillämpningen av 2 kap. PBL. Om det 
behövs från allmän synpunkt ger Länsstyrelsen även råd i övrigt om tillämpningen 
av PBL.

Dagvattenhantering
Kommande dagvattenutredning bör inkludera risker kopplade till översvämning och 
skyfall.

Vatten och avlopp
Det behöver tydliggöras vilken avloppslösning kommunen planerar för planområdet. 
Av nuvarande handlingar framgår enbart att det bedöms vara möjligt att utöka 
kommunalt verksamhetsområde för att omfatta planområdet.

Brott och trygghet
Länsstyrelsen ser positivt på att planbeskrivningen innehåller ett eget avsnitt om 
trygghet samt att kommunen identifierat punkter där möjlig otrygghet kan uppstå 
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Samrådsyttrande

Datum Ärendebeteckning
2022-05-13 402-3083-22

och rimliga orsaker till detta. Det är även positivt att man konkretiserar begreppet 
trygghet när man använder det i relation till trafiksäkerhet och när det används mer 
enligt det sätt som Länsstyrelsen definierar begreppet trygghet, det vill säga en 
upplevd rädsla/oro att bli utsatt för brott. Detta motverkar olika begreppstolkningar i 
den fortsatta planprocessen. Länsstyrelsen instämmer att den låga 
exploateringsgraden som planen innebär sannolikt inte kommer påverka den 
upplevda otryggheten eller förekomst av brottslighet i området nämnvärt negativt.

Naturvärden
Det behöver tydliggöras om det finns fridlysta eller på annat sätt hotade eller 
skyddsvärda arter som påverkas av bebyggelsen inom detaljplanen. Om det finns 
sådana arter behöver planen anpassas efter dessa naturvärden.
Av planhandlingarna framgår att ingen naturvärdesinventering bedöms vara 
nödvändig mot bakgrund av att området som föreslås bebyggas huvudsakligen 
utgörs av klippt och öppen gräsmark. I tidigare utförd naturvärdesinventering över 
ett större område har dock ett flertal arter som omfattas av artskyddsförordningen 
påträffats. 
Bestämmelser om skydd för biologisk mångfald enligt 8 kap. miljöbalken och 
artskyddsförordningen (2007:845) gäller fullt ut parallellt med PBL. Av rättspraxis 
framgår att frågan om skyddade och fridlysta arter ska komma in tidigt i planering 
för att säkra att det finns möjlighet att bedöma om utformningen av planen är 
lämplig samt om det är möjligt att vidta tillräckliga skyddsåtgärder och 
försiktighetsmått.

Plantekniska frågor
Länsstyrelsen instämmer med Trafikverket att det i planbeskrivningen bör framgå att 
det är olika väghållare för vägarna inom planområdet. För fler synpunkter gällande 
reglering av statliga vägar i detaljplan hänvisar Länsstyrelsen till Trafikverkets 
yttrande som bifogas som bilaga. 
Av planbeskrivningen framgår att närmaste infart till kvartersmark för bostäder ska 
placeras minst 10 meter från korsningen Mariebyvägen/ Karossvägen. Avståndet bör 
säkerställas i plankartan, förslagsvis med hjälp av bestämmelse om utfartsförbud.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av samhällsplanerare  med samhällsplanerare 

 som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Bilaga för kännedom:
Trafikverkets yttrande TRV 2022/48279, daterat 2022-05-06



Från: admin.planochbygg
Till: Andrea Eriksson; Maria Boberg
Ärende: VB: Trafikverkets yttrande angående samråd gällande detaljplan för Brunflo-Viken 1:80 med flera, bostäder,

Östersunds kommun
Datum: den 9 maj 2022 11:29:25

 
 

Från:  
Skickat: den 9 maj 2022 11:11
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Trafikverkets yttrande angående samråd gällande detaljplan för Brunflo-Viken 1:80 med
flera, bostäder, Östersunds kommun
 
TRV 2022/48279
 
Trafikverkets yttrande angående samråd gällande detaljplan för Brunflo-Viken 1:80 med flera,
bostäder, Östersunds kommun
 
Trafikverket hävdar vägområdet och säkerhetsavståndet. Vägområdet är den mark som tas i anspråk
för väganordningar och anges generellt som väg till krönet på bakslänten av diket samt ytterligare en
kantremsa om högst 2 meter. Inom vägområdet krävs tillstånd enligt väglagen § 43 från väghållaren
för att utföra arbete och uppföra fasta objekt. Vägområdet är en förutsättning för att kunna sköta
drift- och underhåll av vägen på ett bra sätt då det exempelvis måste finnas plats för ett snöupplag vid
sidan om vägen vid snöröjning. Säkerhetsavståndet är det område utanför körbanan som ska vara fritt
från fysiska hinder i form av fasta och oeftergivliga föremål. Säkerhetsavståndet bestäms av vägens
utformning och tillåten hastighet. I detta fall ska säkerhetsavståndet vara 7 meter från vägkant då
hastigheten är 70km/h.

Den statliga vägen 604 är med i plankartan. Det bör framgå i planbeskrivningen att det är olika
väghållare för område väg. Om statlig väg ska vara med i plankartan så bör även vägområdet tas med.
Alternativt att väg och vägområdet inte ska ingå i detaljplanen.

 
 
Med vänlig hälsning
 

Samhällsplanerare
Region Mitt
 

 
Trafikverket
Box 810 
781 28 Borlänge
Besöksadress: Kyrkgatan 43B, Östersund 
Telefon: 0771-921 921 
www.trafikverket.se
 
 



 YTTRANDE Sida 1 (1) 

 

  
Datum  Saknr  Diarienr (åberopas) 
2022-05-11           596 A274.318/2022 

Er referens:  

  

 Polisregion Nord 

LPO Östersund 

 

  

 
 
 
 

  

  

ÖSTERSUNDS KOMMUN  

 c/o 

KOMMUNLEDNINGSFÖRVALTNINGEN 

RÅDHUSGATAN 

831 82 ÖSTERSUND 

 

     
Postadress Besöksadress Telefon Webbplats E-post 
POLISMYNDIGHETEN, 
REGION NORD, BOX 463 

90109 UMEÅ 

RIDVÄGEN 10 

90109 UMEÅ 
11414  polisen.se registrator.nord@polisen.se 

 

Detaljplan för Brunflo-Viken 1:80 m fl 
  
Polismyndigheten, Polisområde Jämtland har ingen erinran mot aktuell detaljplan. 

 

  
  
  

 
 

  
 
  



Från: admin.planochbygg
Till: Andrea Eriksson; Maria Boberg
Ärende: VB: Yttrande Detaljplan Brunflo-Viken 1:80 m.fl
Datum: den 10 maj 2022 08:36:32
Bilagor: image001.png

 
 

Från:  
Skickat: den 9 maj 2022 14:40
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Yttrande Detaljplan Brunflo-Viken 1:80 m.fl
 
Hej!
 
Räddningstjänsten har tagit emot er remiss gällande ny Detaljplan Brunflo-Viken 1:80 m.fl och
har inga synpunkter.
 
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/v1/?m=1no2fw-0001X8-
4u&i=57e1b682&c=DNc0rfHLQC-qSrAvfHBxpTK5mzWt4Cs5JN0 7f5g71TDi6FQ6-
ARqK2sD3SesvVPIfPi3SEdNZ86l-poI83Ffhl7En5zNU2zS57HNTVxQjILKkLlQ5E-
X4iHmnhDvsnAgkIloWjUrdTAOLpLSwxZ75KOd KLL-kcN7AIGhNEk7k1URmdPlX8dAx-7SC8URg9-
NFkXLVUlN6S6tqnYwae3IrEGBs1GurjRruvESjA8HA



 
 

Lantmäterimyndigheten 
Östersunds kommun                                                                             1 (2) 

 

 
 
 

 

YTTRANDE 
2022-05-12 

Dnr P2020-33 

 

 Byggnadsnämnden 
Östersunds kommun 

Detaljplan för Brunflo-Viken 1:80 m fl  

 

Vid genomgång av planens handlingar har följande noterats: 

Delar av planen som bör förbättras 

 

Planområdesgränsen ligger mot en osäker fastighetsgräns.  

Fastighetsgränsen mellan Brunflo-Viken 1:10 och 1:58 är osäker och 
bör fastighetsbestämmas så att grundkartan får bättre noggrannhet i 
den delen. Det gäller särskilt när en planområdesgräns sammanfaller 
med en osäker fastighetsgräns. 

 

För Lantmäterimyndigheten 

 



 

   

 

 

  Östersunds kommun 

 Samhällsbyggnad 

 Plan & Bygg 

 831 82 Östersund 

   

 samhallsbyggnad@ostersund.se 

 

            

           

    

 

  

 Östersund 2022-05-13 

 

 

Samråd detaljplan för Brunflo-Viken 1:80 m.fl., Brunflo socken, Östersunds 

kommun (ert Dnr MSN 80-2020, ByggR P 2020-33). 

 

Jamtli har givits möjlighet att lämna yttrande om rubricerat ärende och har ur 

kulturhistorisk synvinkel inget att erinra. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

JAMTLI 

 

 

 

 

    

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 





Från: admin.planochbygg
Till: Andrea Eriksson; Maria Boberg
Ärende: VB: Samråd - Underrättelse om samråd - detaljplan för Brunflo-Viken 1:80 m fl, bostäder [ErrandId:

CSY02544177] [ResponseId:4550515]
Datum: den 25 april 2022 07:37:32
Bilagor: TeliaSignatureLogo

 
 

Från: Skanova-Remisser-Nord /Telia Sverige AB /Solna <Skanova-Remisser-
Nord@teliacompany.com> 
Skickat: den 22 april 2022 15:28
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Samråd - Underrättelse om samråd - detaljplan för Brunflo-Viken 1:80 m fl, bostäder
[ErrandId: CSY02544177] [ResponseId:4550515]
 

2022-04-22

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

Yttrande MSN 802020 Brunflo-Viken 1:80 mfl

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

Om Skanova tvingas 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/v1/?m=1nhtL5-0001pt-
5p&i=57e1b682&c=Pbfwcy9a-9T7WqqXg6-
7n3xbid8HbVzMNLOlv6DTtP569PlnZcE6Bui5_hC2wDfixtGPkigvWHFj1IdSBnrf7Y_u6
MyOfANec2pI2FDDVtmYckRsO4s72r-Nxekglm2HsIUO0acWxwiZaUP4OGGZ-
D3EHv8sRZVmrh5VEL3L-
TDpgbyMvYkEwlEHu5x9_BcI2EdbZIsXsldeAOAkujxp0U0R1iBT9niG0WzWgKO-AO4

 Kabelanvisning beställs via https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1nhtL5-0001pt-
5p&i=57e1b682&c=Pbfwcy9a-9T7WqqXg6-
7n3xbid8HbVzMNLOlv6DTtP569PlnZcE6Bui5_hC2wDfixtGPkigvWHFj1IdSBnrf7Y_u6
MyOfANec2pI2FDDVtmYckRsO4s72r-Nxekglm2HsIUO0acWxwiZaUP4OGGZ-
D3EHv8sRZVmrh5VEL3L-
TDpgbyMvYkEwlEHu5x9_BcI2EdbZIsXsldeAOAkujxp0U0R1iBT9niG0WzWgKO-AO4

 För ledningssamordning kontakta Nätcenter för det aktuella området på tfn (vxl): 020 - 50
50 00



Med vänlig hälsning

 

 

(OBS! Om du svarar på meddelandet, ta inte bort '[ResponseId:4550515]' från ämnesraden då
denna text används för automatisk inläsning.)



 

 

Styrelsens säte  
Solna 
 
Org nr  
556711-5695 
 
 
postnord.se 

 Till  
Östersunds kommun 
Samhällsbyggnad 
831 82  ÖSTERSUND 
 
 

PostNord Sverige AB 
SE-105 00 Stockholm 
 
 

  

   
 

Postutdelning för Brunflo-Viken 1:80 m.fl., Brunflo, i Östersunds 
kommun 
ÄrendeNr: MSN 80-2020 
 
PostNord har i uppdrag att tillhandahålla den samhällsomfattande 
posttjänsten vilket bland annat innebär att det är Postnord som ska godkänna 
placeringen och standarden på postmottagningsfunktionen. I denna roll 
representerar Postnord samtliga postoperatörer som är verksamma i det 
aktuella området. 

Post ska kunna delas ut miljövänligt, kostnadseffektivt, trafiksäkert och med 
hänsyn till arbetsmiljön för chaufförer och brevbärare. För att det ska kunna 
genomföras i praktiken behöver utdelningen standardiseras. 

Vid nybyggnation av villor/radhus och verksamhetsområden placeras 
postlådan i en lådsamling vid infarten till området. I flerfamiljshus ska man ta 
emot sin post i en fastighetsbox på entréplan. 

Kontakta PostNord i god tid på utdelningsforbattringar@postnord.com för 
dialog gällande godkännande av postmottagning i samband med nybyggnation 
eller förändring av befintlig detaljplan. 

En placering som inte är godkänd leder till att posten inte börjar delas ut till 
adressen. 

Solna, 2022-05-02 

Sändlista 
 

 

 
 



Från: admin.planochbygg
Till: Andrea Eriksson; Maria Boberg
Ärende: VB: Yttrande kring Dnr P 2020-000033 Dnr MSN 00180-2020
Datum: den 10 maj 2022 11:13:33

-----Ursprungligt meddelande-----
Från: 
Skickat: den 10 maj 2022 06:54
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Yttrande kring Dnr P 2020-000033 Dnr MSN 00180-2020

Hej!

Från Brf Brunfloviken har vi följande synpunkter på nya bostäder i
området:

-Avloppspumpen måste lösas in av kommunen och drivas i kommunal regi om den ska klara ytterligare anslutna
fastigheter.

-Föreningens lekplats kanske måste avyttras, eftersom slitaget kommer att öka, inte bara beroende på nytt
bostadsområde utan även på grund av utveckling av hamnen. Fler människor i området gör att vi tycker att
kommunen bör anlägga en lekplats i hamnen på sin mark, t ex där vi har fått lov att ställa ut fotbollsmål i
dagsläget.

-Trafiksituationen på Mariebyvägen bör även kompletteras av ett farthinder, inte bara ett övergångsställe.

Brunflo 2022-05-10

Styrelsen gm ordföranden



Från: admin.planochbygg
Till: Andrea Eriksson; Maria Boberg
Ärende: VB: Detalplan Brunflo-Viken 1:80 m fl
Datum: den 9 maj 2022 10:45:45

 
 

Från:  
Skickat: den 6 maj 2022 15:26
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Detalplan Brunflo-Viken 1:80 m fl
 
Hejsan på Er alla!
 
Några synpunkter och funderingar efter träffen den 28 april.
 

1. Stor hänsyn måste tagas för så att ny boende och gäster får tillgång till parkeringar.
2. En fråga: Vem och vilka har tillgång till den öppna parkeringsyta på baksidan av vår

kvartersgård. På den östra kortsidan har Brf. Brunfloviken 4 förhyrda parkeringsplatser.
 
Vi som undrar om detta är  som har bott här sedan det byggdes för
dryga 30 år sedan och  orosmomenten den senaste tiden är bilkörningar och parkeringskaos.
 
Svar lämnas på denna mejladress.
 
Trevlig sommar önskar vi.
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Diarienummer 

MSN 00228-2022 

L 2022-000632 

  

 

Tjänsteskrivelse – Förhandsbesked för 
nybyggnad av enbostadshus 

HÖKBÄCK 1:6, Östersund   

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser förhandsbesked för avstyckning och nybyggnad av ett 

enbostadshus i Hökbäck, sydöst om Lit. Den tilltänkta tomten är ca 2 000 

kvadratmeter och är placerad på skogsmark. Vatten och avlopp bedöms gå 

att anordna. Tillfartsväg sker via en befintlig infart från väg 762.  

Bedömning 

Den tilltänkta tomten ligger strax utanför det område som i översiktsplanen 

utpekas som tätort och lämplig för förtätning. 

 

Den nya tomten placeras ca 1,5 km från närmsta busshållplats vilket är 

längre än de 600 meter busshållplats där nyetablering av bostäder i första 

hand ska ske enligt översiktsplan 2040. Avsteg från översiktsplanens 

riktlinjer med avseende på avstånd till kollektivtrafiken bedöms som 

acceptabelt.  

 

Åtgärden bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan förutom att 

avståndet till kollektivtrafiken överskrids. Sökt etablering är förenlig med 

god bebyggelseutveckling och kompletteras befintlig bebyggelse. 

 

Planerad tomt ligger inom skogsmark men gränsar mot jordbruksmark. Då 

det är möjligt med en brynzon mellan jordbruksmarken och tomten bedöms 

användningen av jordbruksmarken inte påverkas på ett negativt sätt. 

Förhandsbeskedet kommer därför att villkoras att tomten inte får placeras 

närmare åkermarken än ca 10 meter. 

 

Samhällsbyggnad bedömer att ett positivt förhandsbesked bör kunna ges då 

den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. PBL (markens 

lämplighet). 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Miljö- och samhällsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked 

för uppförande av enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 

bygglagen (2010:900).  

 

2. Villkor: Vid en exploatering på fastigheten ska hänsyn tas till den 

kulturhistoriska lämningen i anslutning till tomten så att lämningen 

inte skadas. 
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3. Villkor: Tomten får inte placeras närmare jordbruksmarken än cirka 10 

meter så att en brynzon behålls mellan den nya tomten och 

åkermarken. 

 

4. Avgift 11 989 kronor Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-12 

Yttrande från Samhällsbyggnad, Miljö och hälsa, 2022-10-12   

Karta VA, inkom 2022-10-02 

Yttrande från Länsstyrelsen, 2022-08-29 

Karta 2022-08-16 

Ansökan, inkom 2022-07-10 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 

För ärendet gäller Boverkets byggregler 29 (BBR 29). 

Översiktsplan för Östersunds kommun 2040, antagen 2022-06-20. 

Sakägarförteckning 2022-08-29. Berörda grannar och sakägare har fått 

tillfälle att yttra sig.  

Bakgrund 

Översiktsplan 2040 

Enligt översiktsplanen ska man anpassa byggnaders placering, material, form 

och färgsättning väl till landskapsbilden och den befintliga bebyggelsens 

mönster och utseende. Markbearbetningar som skapar till exempel platåer 

och branta slänter i sluttande terräng ska man särskilt undvika. 

  

Nya tomter ska som regel anslutas till enskilda eller samfällda byvägar eller 

befintliga utfarter mot allmän väg. Nyetablering av bostäder ska i första hand 

ske där det finns möjlighet att nyttja kollektivtrafik (inom 600 meter från 

hållplats).  

 

Vatten och avlopp ska kunna ordnas på ett miljöriktigt sätt. Man ska ta  

särskild hänsyn till risk för förorening av grundvatten, sjöar och vattendrag.   

 

Vatten, avlopp, utfart,  

Vatten och avlopp löses md egen anläggning. Som tillfart från väg 762 

kommer en befintlig infart att nyttjas. 

Avstånd till brukningscentra, avstånd till kollektivtrafik 

Inga brukningscentra finns i närheten. Avstånd till närmsta busshållplats är 

ca 1,5 km. 
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Yttranden 

Miljö och hälsa 2022-10-12: 

Utifrån redovisade placeringar på vattentäkter så ser inte miljö och hälsa att 

det föreligger några hinder mot att inrätta en avloppsanordning. 

Reningsteknik, placering av reningssteg m.m. går att reglera i samband med 

den separata tillståndsprövning som krävs för anordningen enligt 

Miljöbalken. 

Vad gäller närhet till jordbruksverksamhet så anser miljö och hälsa att ett 

skyddsavstånd på minst tio meter ska tillämpas mellan den tillkommande 

tomten och jordbruksmarken för att inte riskera att försvåra brukandet, i 

övrigt har vi inget att erinra vad gäller detta. 

Länsstyrelsen 2022-08-29: 

Inför ett förhandsbesked för nybyggnad på gällande rubricerade fastighet 

önskar ni information om hur den i kulturmiljöregistret, KMR registrerade 

lämningen L1945:2921 eller Lit 615 påverkas av ett sådant. Det planerade 

bygget och tomtbildningen kommer att komma mycket nära lämningen. 

Lämningen utgörs av resterna av en gårdssmedja. Vid registreringstillfället 

fanns en husgrund med 1-2 bevarade stockvarv av övermossade stockar 

liggande på likaledes kraftigt övermossade syllstenar. En bevarad 

smideshärd och ett röse med smidesslagg. Överväxningsgraden tyder på att 

smedjan stått övergiven i mer än hundra år. Smedjor av detta slag 

placerades alltid på grund av att de var en ständig brandrisk på något 

avstånd från bybebyggelsen, vilket denna smedja är ett tydligt exempel på. 

Lämningen är klassad som en övrig kulturhistorisk lämning vilket innebär 

att den saknar formellt skydd i kulturmiljölagen, KML. Smedjan utgör dock 

en betydelsefull del av kulturmiljön i en gammal by och hänsyn ska tas till 

den vid en exploatering av det aktuella slaget. Detta för att lämningen inte i 

onödan skadas vid nyetableringen. 

Kommentar: I beslutet föreslås att hänsyn till lämningen ska tas vid 

exploatering. 

 

Grannar  

Grannarna har beretts tillfälle att yttra sig om åtgärden varav ingen har  

inkommit med invändningar.  

Upplysningar 

Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. 

Bygglovsansökan ska i vanlig ordning inlämnas för granskning och slutlig 

prövning. Vid efterföljande ansökan om bygglov underlättas granskningen 

om en kopia av detta protokoll skickas in tillsammans med 

ansökningshandlingarna. 
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Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 

efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 18 § 

plan- och bygglagen. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör 

tillståndet att gälla. 

 

För att förhandsbeskedet skall vinna laga kraft är det viktigt att ni återsänder 

det bifogade delgivningskvittot snarast. 

 

För att anlägga avlopp med ansluten vattentoalett krävs ett särskilt tillstånd 

av miljö- och samhällsnämnden enligt § 13 förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I samband med tillståndsansökan 

skall situationsplan med intilliggande fastigheters vattentäkter, den egna 

tänkta vattentäkten samt även avloppsbrunn och infiltrationsplats vara 

inritade. Utöver detta skall jordprov taget på ca 1,5 m djup, eller där 

infiltrationen skall förläggas, redovisas. 

Beslutet skickas till  

 Sökanden samt markägare enligt förteckning (Brev/DK) 

 Grannar och övriga sakägare enligt förteckning (Brev) 

 Övriga eventuella sakägare underrättas genom Post- och inrikes 

tidningar 

Underskrift 

 

Karl Nygren  

Byggnadsinspektör 

Förslaget till beslut är elektroniskt signerad och saknar därför underskrift  

Bilaga 

Bilaga A: Hur man överklagar 
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Dnr L 2022-000632 
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fredrik.kjellberg
Polylinje

fredrik.kjellberg
Byggnad
Byggnad100,38 m²

fredrik.kjellberg
Ellips

fredrik.kjellberg
Linje

fredrik.kjellberg
Ellips

fredrik.kjellberg
Tomtarea
Tomtarea2 000,45 m²

fredrik.kjellberg
Bildtext
Anslutande väg

fredrik.kjellberg
Bildtext
Trekammarbrunn

fredrik.kjellberg
Bildtext
Borrhål



Ö
stersunds kom

m
un, M

S
N

 – D
nr L 2022-000632 – Inkom

 2022-10-02



 
YTTRANDE 
 

1 (1) 

  

  

2022-10-11 Dnr 2022-2146 

Östersunds kommun, 831 82  ÖSTERSUND 
telefonnummer 063-143000  

www.ostersund.se 

Glenn Ålund  Samhällsbyggnad 
Miljöskyddsinspektör Plan och bygg 
  
  
 
 

Hökbäck 1:6, Östersund 
Förhandsbesked, nybyggnad av enbostadshus 
Sökande: - 
 
Samhällsbyggnad, Plan och bygg har begärt yttrande över förhandsbesked 
med dnr L2022-632 med avseende på föreslagen VA-lösning samt närhet 
till jordbruksverksamhet. 
 

Yttrande 
Utifrån redovisade placeringar på vattentäkter så ser inte miljö och hälsa 
att det föreligger några hinder mot att inrätta en avloppsanordning. 
Reningsteknik, placering av reningssteg m.m. går att reglera i samband 
med den separata tillståndsprövning som krävs för anordningen enligt 
Miljöbalken. 
 
Vad gäller närhet till jordbruksverksamhet så anser miljö och hälsa att ett 
skyddsavstånd på minst tio meter ska tillämpas mellan den tillkommande 
tomten och jordbruksmarken för att inte riskera att försvåra brukandet, i 
övrigt har vi inget att erinra vad gäller detta. 
 
 
SAMHÄLLSBYGGNAD 
Miljö och hälsa 
 
 
Glenn Ålund 
Handlingen är digitalt signerad  
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Postadress Besöksadress Telefon Fax E-post Webb 
831 86 ÖSTERSUND Residensgränd 7 010-225 30 00 010-225 30 10 jamtland@lansstyrelsen.se www.lansstyrelsen.se/jamtland 

 
 

 
 
 
 

 
 
 

Gällande förhandsbesked för nybyggnad på fastigheten 
Hökbäck 1:6 i Lit, Östersunds kommun. 

Ert Dnr L2022-000632 
 
Inför ett förhandsbesked för nybyggnad på gällande rubricerade fastighet önskar ni 
information om hur den i kulturmiljöregistret, KMR registrerade lämningen L1945:2921 eller 
Lit 615 påverkas av ett sådant. Det planerade bygget och tomtbildningen kommer att komma 
mycket nära lämningen. 
 
Lämningen utgörs av resterna av en gårdssmedja. Vid registreringstillfället fanns en hugrund 
med 1-2 bevarade stockvarv av övermossade stockar liggande på likaledes kraftigt 
övermossade syllstenar. En bevarad smideshärd och ett röse med smidesslagg. 
Överväxningsgraden tyder på att smedjan stått övergiven i mer än hunda år. Smedjor av detta 
slag placerades alltid på grund av att de var en ständig brandrisk på något avstånd från 
bybebyggelsen, vilket denna smedja är ett tydligt exempel på.  
 
Lämningen är klassad som en övrig kulturhistorisk lämning vilket innebär att den saknar 
formellt skydd i kulturmiljölagen, KML. Smedjan utgör dock en betydelsefull del av 
kulturmiljön i en gammal by och hänsyn ska tas till den vid en exploatering av det aktuella 
slaget. Detta för att lämningen inte i onödan skadas vid nyetableringen.  
  
 

                                                                MVH 
  

 Olle Hörfors 
 Antikvarie/arkeolog 

Länsstyrelsen, 
Samhällsenheten/kulturmiljö 
olle.horfors@lansstyrelsen.se 
010-2253346 

YTTRANDE 
Datum Dnr (anges vid skriftväxling) 
2022-08-29 431-5945-2022 

Hörfors Olle 
010-2253346 

Östersunds kommun 
Att: Karl Nygren 
Samhällsbyggnad Plan och bygg 
831 82 Östersund 
bygglov@östersund.se 
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2022-10-11 
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MSN 00089-2021 

L 2021-000162 

  

 

Tjänsteskrivelse – Förhandsbesked 
Nybyggnad av enbostadshus  

NAMN 1:11 (BRATTÅSEN 115), Östersund  
 

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet gäller nybyggnad av ett bostadshus i Brattåsen. Marken för tomten 

är indelad i två tomtplatser varav den ena tomtplatsen idag är bebyggd med 

ett fritidshus om cirka 50 kvadratmeter. Fastigheten i sin helhet består av 

mestadels jordbruksmark. VA-lösning bedöms möjlig att anordna och 

befintlig in- och utfartsväg kommer att nyttjas.  

 

Miljö- och samhällsnämnden beslutade 2021-04-28 § 87 att avslå tidigare 

sökt bygglov. Ärendet överklagades till länsstyrelsen som 2022-01-31 

beslutade att avslå ansökan. Länsstyrelsens beslut överklagades till mark- 

och miljödomstolen som 2022-09-23, efter syn på platsen, beslutade att 

upphäva nämndens beslut den 28 april 2021 och återförvisa ärendet till 

nämnden för beviljande av bygglov.   

 

Förutsättningarna har ändrats på platsen och sökande vill nu pröva ett 

förhandsbesked, vilket var tanken från början. På grund av jordbruksmarken 

bedömdes det tidigare att ett förhandsbesked på platsen ej var möjligt att 

utfärda, man valde därför att pröva ett bygglov istället. 

Bedömning 

Fastigheten ligger inom område med höga jordbruksvärden och klassas som 

nyodlingsmark enligt gällande översiktsplan. Den nordöstra tomtplatsen är 

sedan tidigare bebyggd med ett mindre fritidshus och det bedöms att ny 

bebyggelse är möjlig inom redovisad tomtplats. Den obebyggda tomtplatsen 

i närhet till jordbruksmark har vid syn av mark- och miljödomstolen bedömts 

ej vara brukningsbar jordbruksmark och bebyggelse även på denna tomtplats 

bedöms därmed vara möjlig. LRF har remitterats i ärendet och ställt sig 

negativa till åtgärden. 

 

Utifrån fastighetens förutsättningar bedömer Samhällsbyggnad att det ej är 

lämpligt att ianspråkta ytterligare tomtmark än den mark som bedöms vara 

ianspråktagen idag, med hänsyn till områdets jordbruksvärden. 

 

Åtgärden innebär avsteg från gällande översiktsplan i form av avståndet till 

kollektivtrafik, närmaste förbindelsepunkt ligger 3,5 kilometer från 

fastigheten. 

 

Bostadshuset är placerat inom område av riksintresse för kulturmiljö för 

Storsjöbygden och husets gestaltning bör anpassas enligt översiktsplanens 
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riktlinjer för att ej skada riksintresset. Anpassning av byggnaders placering, 

material, form och färgsättning ska göras väl till landskapsbilden. 

 

Bostadshusets storlek måste anpassas till de förhållandevis smala 

tomtplatserna, så att tomternas hemfridszon ej inskränker på 

jordbruksmarken. Placering av bostadshus inom tomtplatsen prövas i 

bygglov. 

 

Inga negativa synpunkter har inkommit från närliggande grannar. 

 

I enlighet med mark- och miljödomstolens dom bedömer Samhällsbyggnad 

att ett positivt förhandsbesked bör kunna ges då den föreslagna åtgärden 

uppfyller kraven enligt 2 kap. PBL (markens lämplighet). 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Miljö- och samhällsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked 

för uppförande av enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 

bygglagen (2010:900).  

 

2. Villkor: Nybyggnader placeras och anpassas till landskapets karaktär 

vad gäller proportion, volym, material och utvändig färgsättning. 

Tomtplatsavgränsning enligt kartunderlag ’tomtplatsavgränsning’ ska 

gälla och ytterligare mark får ej tas i anspråk. 

 

3. Avgift 5 236 kronor Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-11 

Dom från mark- och miljödomstolen (P 475-22) 2022-09-23 

Yttrande från Samhällsbyggnad, Miljö och hälsa 2021-04-09 

Yttrande från LRF 2021-03-30 

Tomtplatsavgränsning 2021-04-07 

VA-situationsplan 2021-03-16 

Översiktskarta 2021-03-09 

Förutsättningar 

Översiktsplan för Östersunds kommun 2040, antagen 2022-06-20. 

Riksintresse för kulturmiljövården. 

Riksintresse för friluftsliv. 

Sakägarförteckning 2021-03-16. Berörda grannar och sakägare har fått 

tillfälle att yttra sig.  

Bakgrund 

Översiktsplan 2040 
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Översiktsplanen Östersund 2040 säger att byggnation på brukningsvärd 

jordbruksmark endast kan vara godtagbart vid förtätning av utpekade tätorter 

eller av staden. Brukningsvärd jordbruksmark ska inte tas i anspråk som 

tomtmark om det inte finns starka allmänna skäl att komplettera bebyggelse i 

området. 

 

Enligt översiktsplanen ska man anpassa byggnaders placering, material, form 

och färgsättning väl till landskapsbilden och den befintliga bebyggelsens 

mönster och utseende. Markbearbetningar som skapar till exempel platåer 

och branta slänter i sluttande terräng ska man särskilt undvika. 

  

Nya tomter ska som regel anslutas till enskilda eller samfällda byvägar eller 

befintliga utfarter mot allmän väg. Nyetablering av bostäder ska i första hand 

ske där det finns möjlighet att nyttja kollektivtrafik (inom 600 meter från 

hållplats).  

 

Vatten och avlopp ska kunna ordnas på ett miljöriktigt sätt. Man ska ta  

särskild hänsyn till risk för förorening av grundvatten, sjöar och vattendrag.   

 

Riksintresse för kulturmiljövården 

Området är beläget inom riksintresse för kulturmiljövården för storsjöbygden 

(Z25). Uttryck för riksintresset är bl a öppet jordbrukslandskap med radbyar 

och äldre gårdar med 1800-talsgården som dominerande gårdstyp på höjd- 

och sluttningslägen med vida utblickar.  

Riksintresse friluftsliv 

Området är av riksintresse för friluftslivet. Riksintresse för det rörliga 

friluftslivet (FZ8 Storsjöbygden) är värdet av den natursköna och 

variationsrika Storsjöbygden med nära kontakt mellan kalfjäll och rik 

odlingsbygd.  

Yttranden 

Grannar  

Grannarna har beretts tillfälle att yttra sig om åtgärden varav ingen har  

inkommit med invändningar.  

 

Miljö- och hälsa 2021-04-09: Miljö och hälsa ser helst att infiltrationen inte 

placeras så att möjligheten att anlägga en vattentäkt vid det befintliga 

bostadshuset förstörs. Fastigheten är stor och en bättre plats måste gå att 

finna inom den. Utöver det så har inga uppgifter om platsens lämplighet för 

en infiltrerande lösning redovisats, men samma gäller för det som ovan, en 

lämplig plats borde gå att finna inom fastigheten. Om inte annat så för en 

upplyft lösning. Utformning och placering går att reglera vid den  

tillståndsprövning som krävs enligt miljöbalken.  

  

Vad gäller lämplighet med avseende på närhet till jordbruksverksamhet så  

kommer den föreslagna exploateringen att lokaliseras på en plats där det  
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tidigare stått en byggnad, direkt i anslutning till brukad mark. Miljö och  

hälsa anser att ett skyddsavstånd på minst tio meter ska hållas till sådan  

mark för att inte försvåra brukandet.  

 

LRF 2021-03-30: Så som översiktsplanen beskriver så präglas detta område 

av ett livskraftigt jordbruk och tillhör ett av länets viktigaste jordbruks-

områden. LRF:s kommungrupp i Östersund har varit i kontakt med tidigare 

brukare av marken och ställer sig sammantaget tveksam till ansökan då 

möjlighet för avstyckning föreligger, som i sin tur påverkar åkermarken i 

området märkbart negativt, och anser att det vore bättre att bygga på samma 

plats som det befintliga huset. 

Upplysningar 

Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. 

Bygglovsansökan ska i vanlig ordning inlämnas för granskning och slutlig 

prövning. Vid efterföljande ansökan om bygglov underlättas granskningen 

om en kopia av detta protokoll skickas in tillsammans med 

ansökningshandlingarna. 

 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 

efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 18 § 

plan- och bygglagen. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör 

tillståndet att gälla. 

 

För att förhandsbeskedet skall vinna laga kraft är det viktigt att ni återsänder 

det bifogade delgivningskvittot snarast. 

 

För att anlägga avlopp med ansluten vattentoalett krävs ett särskilt tillstånd 

av miljö- och samhällsnämnden enligt § 13 förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I samband med tillståndsansökan 

skall situationsplan med intilliggande fastigheters vattentäkter, den egna 

tänkta vattentäkten samt även avloppsbrunn och infiltrationsplats vara 

inritade. Utöver detta skall jordprov taget på ca 1,5 m djup, eller där 

infiltrationen skall förläggas, redovisas. 

Beslutet skickas till  

 Sökanden samt markägare enligt förteckning (Brev/DK) 

 Grannar och övriga sakägare enligt förteckning (Brev) 

 Övriga eventuella sakägare underrättas genom Post- och inrikes 

tidningar 

Underskrift 

 

Simon Hammar  

Byggnadsinspektör 
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Förslaget till beslut är elektroniskt signerad och saknar därför underskrift  

Bilaga 

Bilaga A: Hur man överklagar 

 

 



 

 

  

NAMN 1:11 (BRATTÅSEN 115), Östersund 
Dnr L 2021-000162 

 

 

 

 



Ö
stersunds kom

m
un, M

S
N

 – D
nr L 2021-000162 – Inkom

 2021-04-07



115
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1:11

S:1

NAMN

SLANDROM

5:1

Östersunds kommun

över

Kartutdrag för

Samhällsbyggnad
Kart och Lantmäteri

SKAPAD AV DATUM

ANSÖKAN AVSER (Rita även in din åtgärd på kartan):

Kartans fastighetsredovisning är inte komplett.
Fastighetsgränsers läge kan avvika upp till 10m.
Kartan är inte inventerad och detaljer kan därför saknas.

SKAPAD DATUM

0 105 15 20 25 30 35 40 meter
1:500

SWEREF 99 14 15, RH2000
KOORDINATSYSTEM

del av NAMN 1:11

Ulf Lindström 2021-01-15

enkla byggärenden
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ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT 
Mark- och miljödomstolen 

DOM 
2022-09-23 
meddelad i 
Östersund 

Mål nr P 475-22 
 
  

  
 

 
 
 

Dok.Id 408861 
Postadress Besöksadress Telefon Telefax Expeditionstid  
Box 708 
831 28 Östersund 

Storgatan 6 063-15 06 00   måndag – fredag 
08:00–16:00 E-post: mmd.ostersund@dom.se 

www.ostersundstingsratt.domstol.se 

 

PARTER 
 
Klagande 

 

 
 
ÖVERKLAGAT BESLUT 
Länsstyrelsen i Jämtlands läns beslut den 31 januari 2022 i ärende nr 403-4290-
2021, se bilaga 1 
 
SAKEN 
Beslut om nekat bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Namn 1:11, Östersunds 
kommun 
 
_____________ 
 
DOMSLUT 

Med ändring av det överklagade beslutet upphäver mark- och miljödomstolen 

miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommuns beslut den 28 april 2021, § 87, 

och återförvisar ärendet till nämnden för beviljande av bygglov. 

 

_____________ 
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ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT DOM 

2022-09-23 
P 475-22 

Mark- och miljödomstolen  
 
 
BAKGRUND 

Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun (kommunen) har avslagit en 

ansökan från  om bygglov för ett enbostadshus på fastigheten Namn 

1:11 i Östersunds kommun. Beslutet motiverades med att eftersom fastigheten till 

stor del består av jordbruksmark, är det oundvikligt att den tänkta byggnaden 

hamnar nära jordbruksmark utan randzon som kan skilja tomtmark och 

jordbruksmark åt. Nämnden konstaterade vidare att av gällande översiktsplan 

framgår att den tätortsnära eller stadsnära landsbygden ska skyddas från sådan 

spridd villabebyggelse som kan skada jordbruksnäringens nuvarande drift och 

utveckling. Sammantaget bedömde nämnden att åtgärden riskerar att påverka 

jordbruksmarken runt omkring negativt samt att den strider mot gällande 

översiktsplan. 

 

överklagade kommunens beslut till Länsstyrelsen i Jämtlands län 

(länsstyrelsen). Länsstyrelsen beslutade att avslå överklagan utifrån 

samma motivering som kommunen samt att den tilltänkta byggnationen är 3 gånger 

större än den byggnad som tidigare stod på samma plats och att det föreligger risk 

att tomtplatsytan för t.ex. parkering och trädgård som omgärdar själva byggnationen 

riskerar att inskränka på, eller negativt påverka, brukningsvärd jordbruksmark.  

 

Både kommunen och länsstyrelsen har konstaterat att byggnaden kommer att 

uppföras på tomtmark. 

 

har överklagat länsstyrelsens beslut till mark- och miljödomstolen.  

 

YRKANDEN M.M. 

yrkar att domstolen ändrar länsstyrelsens beslut och beviljar 

bygglovet enligt ansökan. Hon har i huvudsak motiverat sitt yrkande enligt följande.  

Kommunen har inte haft skäl att avslå ansökan då ingen brukningsvärd 

jordbruksmark tas i anspråk eller äventyras. Hon har erbjudit sig att sätta upp ett 

stängsel mellan tomtmarken och jordbruksmarken för att tydliggöra att enbart 

tomtmark nyttjas. Länsstyrelsen har fel i sin bedömning att tomtplatsyta som 
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Mark- och miljödomstolen  
 
 
inskränker på jordbruksmark kommer tas i anspråk då det inte finns några sådana 

planer, varken utifrån ansökan, ritningar eller i övrigt.  

 

DOMSKÄL  

Mark- och miljödomstolen har hållit syn på den aktuella platsen.   

 

Relevant lagstiftning 

Av 9 kap. 31 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL framgår bl.a. att bygglov ska 

ges för en åtgärd utanför ett område med detaljplan, om åtgärden inte strider mot 

områdesbestämmelser och uppfyller de krav som följer av bl.a. 2 kap.  

 

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska vid prövning av frågor enligt lagen hänsyn tas till både 

allmänna och enskilda intressen.  

 

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska planläggning och prövningen i ärenden om lov eller 

förhandsbesked enligt PBL syfta till att mark- och vattenområden används för det 

eller de ändamål som områdena är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, 

läge och behov. Företräde ska ges åt sådan användning som från allmän synpunkt 

medför en god hushållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och 

vattenområden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas.  

 

I 3 kap. 4 § miljöbalken anges att 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. 

 

Tomtmark kontra jordbruksmark 

Utifrån den utredning som kommunen gjort i ansökningsärendet är det ostridigt att 

den mark som bygglovet avser är den del av fastigheten Namn 1:11 som enligt 

kommunens och lantmäteriets kartor är klassificerad som tomtmark, även om resten 

av fastigheten är klassificerad som jordbruksmark. Det är vidare ostridigt att det på 
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platsen tidigare stått en mindre byggnad som nyttjats som ekonomibyggnad, 

troligen som lada.  

 

Vid syn på plats har domstolen tillsammans med och kommunen 

konstaterat att det finns en avgränsning mellan den mark som idag nyttjas som 

jordbruksmark och den yta som klassificeras som tomtmark. Parterna var vid synen 

överens om var denna gräns går och därmed vilken yta som utgörs av tomtmark. 

Den yta som är tomtmark är långsmal med en bredd mellan infartsvägen och 

jordbruksmarken vid platsen för byggnadens placering om ca 15 meter. Från 

fastighetsgränsen i sydöst till jordbruksmarken är det ca 15 - 20 meter och 

tomtmarken sträcker sig ca 60 meter i längdriktningen. En tänkbar tomtbildning 

utan att inkräkta på jordbruksmarken skulle ge en tomtstorlek om drygt 1 000 m2.  

 

Påverkan på närliggande brukningsvärd jordbruksmark 

Såväl kommunen som länsstyrelsen har motiverat sina beslut främst utifrån risken 

att den ansökta byggnationen riskerar att med sin närhet påverka brukningsvärd 

jordbruksmark negativt. I kommunens beslut står att  

” Ytan är långsmal och ca 20 meter bred. Bostadshuset kommer oundvikligen 

hamna väldigt nära brukningsvärd jordbruksmark. I och med att tomtplatsen är 

så pass smal finns inte heller möjlighet till någon randzon som kan skilja 

tomtmark och jordbruksmark åt. /…/ Samhällsbyggnad anser att en bostad på 

föreslagen plats kommer att påverka hur den omgivande brukningsvärda 

jordbruksmarken kan brukas i framtiden. /…/ I översiktsplanen påpekas att den 

tätortsnära eller stadsnära landsbygden ska skyddas från sådan spridd 

villabebyggelse som kan skada jordbruksnäringens nuvarande drift och 

utveckling.” 

 

Länsstyrelsen skriver vidare i sitt beslut att 

”en viss del av den omkringliggande marken kan förväntas komma att tas i 

anspråk för att tillgodose behovet av t.ex. parkering och tomtyta (jfr 8 kap. 9 § 

PBL). Länsstyrelsen gör mot bakgrund av detta bedömningen att den aktuella 
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lokaliseringen därmed är olämplig enligt 2 kap. 2 § PBL (jfr Mark- och 

miljööverdomstolens dom den 30 april 2021 i mål nr P2501-20)” 

 

Utifrån kommunens och delvis länsstyrelsens resonemang är det domstolen har att 

pröva om det kan anses att en eventuell negativ påverkan av närliggande 

brukningsvärd jordbruksmark kan anses utgöra grund för att avslå bygglov utifrån 3 

kap 4 § miljöbalken. Dessa bestämmelser syftar till att bevara brukningsvärd 

jordbruksmark, men reglerar i sig inte eventuell påverkan från närliggande 

byggnationer som i sin tur riskerar att påverka brukningsvärd jordbruksmark.  

 

Domstolen konstaterar, mot bakgrund av den ansökan som  

inlämnat och den syn som genomförts på plats, att det mellan den avsedda 

byggnationen och jordbruksmarken finns ett avstånd som förvisso inte är stort men 

som inte avviker markant från situationen för motsvarande byggnationer i 

närområdet. Det är inte heller påvisat att den ansökta byggnationen, även med en 

begränsad tomtplatsyta, kommer att inskränka på, eller skada, den närliggande 

jordbruksmarken. Med en möjlig tomtplatsbildning om drygt 1 000 m2 finns det 

enligt domstolens bedömning plats för parkering och behövliga 

tomtmarksanläggningar utan att behöva inkräkta på jordbruksmarken.  

 

Kommunen har även ansett att ett beviljat bygglov skulle strida mot 

översiktsplanen. I översiktsplanen anges att huvudlinjen är att brukningsvärd 

jordbruksmark inte ska bebyggas eller minska i areal. Det anges vidare att den 

tätortsnära eller stadsnära landsbygden ska skyddas från sådan spridd 

villabebyggelse som kan skada jordbruksnäringens nuvarande drift och utveckling. 

Enligt mark- och miljödomstolens bedömning ovan kommer inte det sökta 

bygglovet att inkräkta på jordbruksmarken varför det inte heller skulle strida mot 

översiktsplanen.  

 

Det sökta bygglovet skulle enligt domstolens bedömning ovan inte strida mot 3 kap 

4 § miljöbalken och inte heller mot 2 kap. 2 § PBL och därmed uppfylla kraven i 9 

kap 31 § PBL. Domstolen finner att grund för avslag av ansökan inte har förelegat. 
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Länsstyrelsens beslut ska därför undanröjas och ärendet återförvisas till miljö- och 

samhällsnämnden för beviljande av bygglov. 

 

HUR MAN ÖVERKLAGAR, se bilaga 2 (MMD-02) 

Överklagande senast den 14 oktober 2022.  

 

 

Anna Uddenberg 

_____________ 

I domstolens avgörande har deltagit rådmannen Anna Uddenberg, ordförande, och 

tekniska rådet Nils Persson. Föredragande har varit tingsnotarien Erik Mattsson.  
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Postadress:831 86 Östersund Telefon: 010-225 30 00 E-post: jamtland@lansstyrelsen.se Webb: lansstyrelsen.se/jamtland

Elektronisk delgivning

Överklagande av beslut om nekat bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus

Beslut
Länsstyrelsen avslår överklagandet.

Beskrivning av ärendet
Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun (nämnden) 
beslutade 2021-04-28, § 87, dnr. 00089-2021/L 2021-162, att avslå 

ansökan om bygglov för nybyggnad av en-
bostadshus på fastigheten Namn 1:11, skifte 2, i Östersunds kommun. 
Av nämndens beslut framgår i huvudsak följande.

Den föreslagna åtgärden uppfyller inte kraven i 9 kap 31 § plan- och 
bygglagen (2010:900), PBL. Åtgärden riskerar att påverka jordbruks-
marken runt omkring negativt och den strider mot översiktsplanen. 

Brukningsvärd jordbruksmark är ett viktigt intresse att bevara. Det 
konstateras både i 3 kap. 4 § miljöbalken och i kommunens över-
siktsplan. I översiktsplanen står att jordbruksmarken inte ska minska i 
areal och att jordbruksnäringens drift och utveckling inte ska skadas. 
Tomten för bostadshuset utgörs inte av brukningsvärd jordbruksmark, 
men omgärdas av jordbruksmark på tre sidor. Ytan är långsmal och 
cirka 20 meter bred. Bostadshuset kommer oundvikligen att hamna 
väldigt nära brukningsvärd jordbruksmark. I och med att tomtplatsen 
är så pass smal, finns inte heller möjlighet till någon randzon som kan 
skilja tomtmark och jordbruksmark åt. Brukningsvärd jordbruksmark 
innefattar även betesmark. Nämnden anser att en bostad på föreslagen 
plats kommer att påverka hur den omgivande brukningsvärda jord-
bruksmarken kan brukas i framtiden. I översiktsplanen påpekas att den 
tätortsnära eller stadsnära landsbygden ska skyddas från sådan spridd 
villabebyggelse som kan skada jordbruksnäringens nuvarande drift 
och utveckling. Av 3 kap. 4 § miljöbalken framgår vidare att jordbruk 
är av nationell betydelse. Det allmänna intresset av att inte skapa kon-
fliktytor för jordbruket väger tyngre än det enskilda intresset av att 
uppföra ett enbostadshus. Det saknas därför förutsättningar att tillåta 
den sökta åtgärden.

Beslut

Datum
2022-01-31

 

Ärendebeteckning 
403-4290-2021

ÖSTERSUNDS TINGSRÄTT 
Beredningsjurist 2 
 
INKOM: 2022-02-18 
MÅLNR: P 475-22 
AKTBIL: 2
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I nämndens akt finns ett yttrande från Lantbrukarnas Riksförbud, LRF 
Östersunds kommungrupp (LRF). Av yttrandet framgår i huvudsak 
följande.

Så som översiktsplanen beskriver så präglas detta område av ett livs-
kraftigt jordbruk och tillhör ett av länets viktigaste jordbruksområden. 
LRF har varit i kontakt med tidigare brukare av marken och ställer sig 
sammantaget tveksam till ansökan eftersom möjlighet för avstyckning 
föreligger, vilket i sin tur påverkar åkermarken i området märkbart 
negativt. LRF anser att det vore bättre att bygga på samma plats som 
det befintliga huset.

(klaganden) har överklagat nämndens beslut 
och yrkar, som det får förstås, att länsstyrelsen ska upphäva beslutet. 
Klaganden har även, som länsstyrelsen uppfattar det, yrkat att läns-
styrelsen ska hålla syn i ärendet. Av överklagandet framgår i huvud-
sak följande.

Fastigheten består till största delen av jordbruksmark men även tomt-
mark, och det är inom tomtmarken som klaganden har för avsikt att 
bygga huset. Huset är inritat så nära tomtgränsen, infarten och lands-
vägen som möjligt, så att det är framkomligt för slamtömning, men 
ändå så långt bort från odlingsmarken som möjligt. Detta kommer inte 
att inskränka möjligheterna att nyttja delvis omkringliggande jord-
bruksmark vare sig nu eller i framtiden. Planen är att se till att denna 
jordbruksmark brukas på ett värdefullt sätt genom att bönder i byn kan 
bruka jorden för att ta hö till kor, vilket de tackat ja till. Klaganden har 
även talat med hästägare i närheten och avsikten är att erbjuda dem att 
sätta upp staket på marken, så att de efter slåttern kan nyttja marken 
för bete till hästarna. 

I övrigt har klaganden anfört att det av flera skäl inte är lämpligt att 
bygga ut det befintliga torpet i slänten, eftersom skicket är för dåligt. 
Länsstyrelsen uppfattar det som att detta torp finns på fastigheten 
Namn 1:11, skifte 1 (adress Brattåsen 115).

Motivering till beslutet

Gällande bestämmelser m.m.

Av 9 kap. 31 § PBL framgår bl.a. att bygglov ska ges för en åtgärd 
utanför ett område med detaljplan, om åtgärden inte strider mot om-
rådesbestämmelser och uppfyller de krav som följer av bl.a. 2 kap.

Enligt 2 kap. 1 § PBL ska vid prövning av frågor enligt lagen hänsyn 
tas till både allmänna och enskilda intressen.

Enligt 2 kap. 2 § PBL ska planläggning och prövningen i ärenden om 
lov eller förhandsbesked enligt PBL syfta till att mark- och vattenom-
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råden används för det eller de ändamål som områdena är mest lämpa-
de för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. Företräde ska ges 
åt sådan användning som från allmän synpunkt medför en god hus-
hållning. Bestämmelserna om hushållning med mark- och vattenom-
råden i 3 och 4 kap. miljöbalken ska tillämpas.

I 3 kap. 4 § miljöbalken anges att jord- och skogsbruk är av nationell 
betydelse. Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för bebygg-
else eller anläggningar endast om det behövs för att tillgodose väsent-
liga samhällsintressen och detta behov inte kan tillgodoses på ett från 
allmän synpunkt tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i 
anspråk.

Följande går att läsa i MÖD 2020:10 angående 3 kap. 4 § miljöbalken:

Bestämmelsen motsvarar 2 kap. 4 § i den nu upphävda lagen (1987:12) 
om hushållning med naturresurser m.m. (naturresurslagen). I förar-
betena till miljöbalken (prop. 1997/98:45, Del 1, s. 239 f.) anges att 
bestämmelserna i 2 kap. naturresurslagen skulle arbetas in i miljöbal-
ken och att någon ändring i sak inte var avsedd.

I förarbetena till naturresurslagen (prop. 1985/86:3 s. 158) anges att 
med begreppet brukningsvärd jordbruksmark avses mark som med hän-
syn till läge, beskaffenhet och övriga förutsättningar är lämpad för 
jordbruksproduktion. Vidare anges att begreppet således har samma 
innebörd som enligt lagen (1979:425) om skötsel av jordbruksmark 
(skötsellagen). I 3 § i den nu upphävda skötsellagen stadgades ”Jord-
bruksmark som med hänsyn till läge, beskaffenhet och övriga omstän-
digheter är lämplig för jordbruksproduktion, skall brukas så att mar-
kens produktionsförmåga tas tillvara på ett ändamålsenligt sätt.” I 1 § 
skötsellagen angavs att med jordbruksmark avsågs sådan åkermark och 
kultiverad betesmark som ingår i fastighet som är taxerad som jord-
bruksfastighet. […].

Begreppet jordbruksmark förekommer även i 12 kap. 7 § miljöbalken. I 
denna bestämmelse anges att med jordbruksmark avses i 8 och 9 §§ 
sådan åkermark och betesmark som ingår i fastighet som är taxerad 
som lantbruksenhet. Bestämmelserna i samma paragrafer ska dock inte 
tillämpas på jordbruksmark som ingår i en fastighet, som har bildats 
för annat ändamål än jordbruk och som därefter inte har taxerats, eller 
som i detaljplan eller i områdesbestämmelser enligt PBL är avsedd för 
ett annat ändamål än jordbruk. I förarbetena till miljöbalken anges att 
12 kap. 7 § i allt väsentligt motsvarar 1 och 2 §§ skötsellagen och inne-
håller en definition av vad som ska avses med begreppet jordbruksmark 
vid tillämpningen av 8 och 9 §§. […].
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Länsstyrelsens bedömning

Yrkandet om syn

Länsstyrelsen har, såsom förvaltningsmyndighet, att följa förvaltning-
slagen. Det finns inte några bestämmelser om syn i förvaltningslagen. 
För att underlätta handläggningen av ett ärende kan länsstyrelsen dock 
göra ett platsbesök, om det bedöms som nödvändigt för att kunna av-
göra ärendet. Länsstyrelsen har i aktuellt ärende inte bedömt att ett 
platsbesök är nödvändigt för att kunna avgöra ärendet. Yrkandet om 
syn föranleder därmed inte någon åtgärd.

Prövning av nämndens beslut

Mark- och miljööverdomstolen har fastslagit att frågan vad som utgör 
brukningsvärd jordbruksmark ska bedömas med utgångspunkt i 
markens läge, dess beskaffenhet och övriga omständigheter, varav 
fastighetstaxeringen utgör en omständighet som ska beaktas (MÖD 
2020:10). Den omständigheten att ett fastighetsbildningsbeslut kan 
syfta till en viss markanvändning har inte någon bindande verkan vid 
prövningen enligt PBL och är inte heller avgörande för om 3 kap. 4 § 
miljöbalken är tillämplig (jfr Mark- och miljööverdomstolens dom den 
27 maj 2019 i mål nr P 7083-18).

Aktuell fastighet är taxerad som bebyggd lantbruksenhet. Fastigheten 
ingår vidare i ett sammanhängande jordbrukslandskap som är brukat. 
Av Östersunds kommuns markanvändningskarta framgår också att 
aktuell fastighet ingår i gulmarkerat område, vilket innebär att områ-
det är utpekat i kommunens översiktsplan som brukningsvärd jord-
bruksmark. I översiktsplanen anges att huvudlinjen är att bruknings-
värd jordbruksmark inte ska bebyggas eller minska i areal. Av utred-
ningen i ärendet framgår vidare att det nya bostadshuset är tänkt att 
placeras ungefärligen där den byggnad som tidigare funnits på fastig-
heten har stått. Sett till satellitbilder och situationsplan, bör denna 
byggnad ha rivits någon gång mellan 2017 och januari 2021.

De bilder från platsen som länsstyrelsen tagit del av – sett tillsammans 
med vad som i övrigt framkommit gällande fastighetens läge, beskaff-
enhet och taxering – vittnar om att hela den aktuella fastigheten (bort-
sett från mark som utgörs av väg) sannolikt utgörs av jordbruksmark 
som är lämplig för jordbruksproduktion, alternativt som betesmark, 
och att marken därmed utgör sådan brukningsvärd jordbruksmark som 
avses i 3 kap. 4 § miljöbalken. Det innebär att marken endast får 
användas för bebyggelse om det behövs för att tillgodose väsentliga 
samhällsintressen. Det krävs också att det behovet inte kan tillgodoses 
på ett sätt som är tillfredsställande från allmän synpunkt genom att 
annan mark används. Intresset av att uppföra ett enbostadshus kan inte 
ses som ett väsentligt samhällsintresse (jfr. Mark- och miljööverdom-
stolens dom den 11 januari 2019 i mål nr P 8646-18).
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Bild från Google Maps, september 2021. Vy mot norr. Närmast i bild fastigheten 
Namn 1:11, skifte 2, där platsen för planerad nybyggnation ungefärligen kan anges 
till marken där husvagn och släpkärra är placerade. I periferin syns fastigheten 
Namn 1:11, skifte 1, med lada och äldre torp (adress Brattåsen 115).

Under alla omständigheter finner länsstyrelsen det utrett att marken 
runt omkring den planerade byggnationen (bortsett från befintlig 
infartsväg) utgörs av brukningsvärd jordbruksmark. Även om det nya 
bostadshuset skulle placeras ungefärligen på en plats där det tidigare 
funnits en byggnad, medför uppförandet av det nya bostadshuset – 
vars byggnadsarea är ungefär tre gånger så stor – att en viss del av den 
omkringliggande marken kan förväntas komma att tas i anspråk för att 
tillgodose behovet av t.ex. parkering och tomtyta (jfr 8 kap. 9 § PBL). 
Länsstyrelsen gör mot bakgrund av detta bedömningen att den aktu-
ella lokaliseringen därmed är olämplig enligt 2 kap. 2 § PBL (jfr 
Mark- och miljööverdomstolens dom den 30 april 2021 i mål nr P 
2501-20).

Sammantaget bedömer länsstyrelsen att det saknas skäl att bevilja 
bygglov på platsen. Det allmänna intresset av att långsiktigt bevara 
jordbruksmarken får i detta fall anses väga tyngre än det enskilda 
intresset som klaganden har av att bebygga marken. Nämnden har 
därmed haft skäl för att inte bevilja klagandens bygglovsansökan. 
Överklagandet ska därför avslås.

Du kan överklaga beslutet
Se bilaga med överklagandehänvisning.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av jurist Peter Jupén med jurist Lovisa Falkesjö 
som föredragande.

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrifter.
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Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Kopia till
Miljö- och samhällsnämnden i Östersunds kommun, 
kundcenter@ostersund.se

Bilagor
1. Överklagandehänvisning mark- och miljödomstolen
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Tjänsteskrivelse – Förhandsbesked för 
nybyggnad av två enbostadshus 

FUGELSTA 5:12, Östersund  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser förhandsbesked för två enbostadshus i Fugelsta på Annersia. 

Avsikten är att två tomter ska styckas av nordost om fastighetens mitt. De 

nya fastigheterna blir rektangulära och cirka 2 500 m2. Fastigheten ligger 

direkt söder om stenbrottet i Fugelsta, upphöjt i förhållande till marken 

nedanför brottet. Fastigheten består i huvudsak av skog. Den sydvästra delen 

av fastigheten utgörs av jordbruksmark och den nordöstra delen är ett nu 

inaktivt stenbrott. 

Bedömning 

I fördjupad översiktsplan för del av Storsjöbygden ligger den berörda delen 

av stamfastigheten inom Jordbruk (L) samt Täkt (V) och Fritidsområde (R). 

Inom Jordbruk (L) anger den fördjupade översiktsplanen att ny bebyggelse 

kan tillkomma ifall den behövs för jordbruket eller om den ersätter 

bebyggelse. Där det är lämpligt med hänsyn till jordbruk och landskapsbild 

kan också enstaka bostadshus tillkomma om de är lokaliserade i direkt 

anslutning till befintliga gårdsgrupper. Samhällsbyggnad gör bedömningen 

att de nya tomternas placering stämmer överens med bebyggelsestrukturen i 

området.  

Inom Täkt (V) var meningen att täkt av kalkstensblock skulle fortsätta vara 

aktiv jämsides med användningen fritid. Täkten är inte längre aktiv och det 

verkar inte sannolikt att den blir det igen. Samhällsbyggnad bedömer att 

denna bestämmelse inte utgör något hinder i detta ärende. 

Inom Fritid (R) är meningen att området ska utvecklas för friluftsliv och 

turism i särskilda projekt. Samhällsbyggnad menar att det är en mycket liten 

del av området som blir berörd och att det inte borde utgöra ett hinder för 

detta förhandsbesked. 

Nya tomter placeras 500-600 meter (fågelväg) från busshållplats vilket 

stämmer överens med de 600 meter från busshållplats där nyetablering av 

bostäder i första hand ska ske enligt översiktsplanen Östersund 2040. I övrigt 

samspelar åtgärderna väl med översiktsplanen. 

Ny infart planeras i anslutning till enskild väg som idag leder fram till 

fastigheten. Vatten är planerat från gemensamhetsanläggning och avlopp 

löses med gemensam anläggning för de två nya fastigheterna. Sophämtning 

sker ute vid väg 604. 
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Samhällsbyggnad bedömer att de nya tomternas och byggnadernas placering 

inte sker i konflikt med någon djurhållning eller jordbruksverksamhet i 

närområdet så länge ett tillräckligt avstånd erhålls. 

Sammantaget bedömer Samhällsbyggnad att förhandsbesked kan beviljas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Miljö- och samhällsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked 

för uppförande av enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 

bygglagen (2010:900).  

2. Villkor: Nybyggnader placeras och anpassas till landskapets karaktär 

vad gäller proportion, volym, material och utvändig färgsättning. 

 

3. Villkor: Tomtplatsen ges en storlek av minst 2 500 m2 så att den nya 

bebyggelsen anpassas till omgivningen med hänsyn till områdets 

lantliga karaktär. 

 

4. Villkor: Bostadsbyggnader ska placeras på ett avstånd om minst 100 

meter från närliggande brukningscentrum. 

 

5. Avgift 11 989 kronor Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-09-09 

Situationsplan inkommen 2022-09-09 

E-postmeddelande inkommet 2022-06-21 

Produktbeskrivning inkommen 2022-05-18 

Två yttranden från granne inkomna 2022-03-29 

VA-situationsplan inkommen 2022-03-08 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 

För ärendet gäller Boverkets byggregler 29 (BBR 29). 

Översiktsplan för Östersunds kommun 2040, antagen 2014-03-20. 

Fördjupad översiktsplan för del av Storsjöbygden, antagen 2000-10-30. 

Riksintresse för kulturmiljövården. 

Riksintresse för friluftsliv. 

Sakägarförteckning 2022-03-18 och 2022-07-01. Berörda grannar och 

sakägare har fått tillfälle att yttra sig.  

Bakgrund 

Översiktsplan 2040 

Enligt översiktsplanen ska man anpassa byggnaders placering, material, form 

och färgsättning väl till landskapsbilden och den befintliga bebyggelsens 
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mönster och utseende. Markbearbetningar som skapar till exempel platåer 

och branta slänter i sluttande terräng ska man särskilt undvika. 

  

Nya tomter ska som regel anslutas till enskilda eller samfällda byvägar eller 

befintliga utfarter mot allmän väg. Nyetablering av bostäder ska i första hand 

ske där det finns möjlighet att nyttja kollektivtrafik (inom 600 meter från 

hållplats).  

 

Vatten och avlopp ska kunna ordnas på ett miljöriktigt sätt. Man ska ta  

särskild hänsyn till risk för förorening av grundvatten, sjöar och vattendrag.   

 

Riksintresse för kulturmiljövården 

Området är beläget inom riksintresse för kulturmiljövården för 

Storsjöbygden (Z25). Uttryck för riksintresset är bl a öppet 

jordbrukslandskap med radbyar och äldre gårdar med 1800-talsgården som 

dominerande gårdstyp på höjd- och sluttningslägen med vida utblickar.  

Riksintresse friluftsliv 

Området är av riksintresse för friluftslivet. Riksintresse för det rörliga 

friluftslivet (FZ8 Storsjöbygden) är värdet av den natursköna och 

variationsrika Storsjöbygden med nära kontakt mellan kalfjäll och rik 

odlingsbygd.  

Yttranden 

Granneyttrande 1 

Jag vill ha kvar naturen och vill inte ha hus och vägar runt 

marken vi brukar för våra djur och mer trafik runt dom. Hus 

skulle ta bort utsikt från min gård. Och "grannen" har sagt att 

den skulle börja bygga två hus och sen vänta några år och 

bygga två till tre hus till. 

Granneyttrande 2 

Vill hålla de glesbygd kring våran lantbruksfastighet för djurens 

välmående. Mer hus skulle innebära mera trafik och rörelse. 

 

Granneyttrande 3 

Hej!   

Tidigare i våras, den 18 mars, fick jag ett grannhörande från er avseende 

förhandsbesked för grannfastigheten Fugelsta 5:12. Ägaren planerar att 

bygga två enbostadshus enligt informationen jag fick.  

Ett grannhörande jag också svarade på och angav att jag inte hade någon 

invändning eller synpunkt.  Detta svar vill jag ändra till att jag är helt och 

hållet, totalt, emot detta förhandsbesked! Det beror på att jag nu fått veta 

från mycket säker källa att ägaren egentligen tänker bygga runt 13-15 hus 

på sin mark. Eftersom han tidigare fått avslag för att bygga alla dessa hus 

samtidigt har han ändrat sin ansökan och taktik. Han tänker i stället söka 
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bygglov för två hus i taget med planen att ni kommer ge bygglov för varje 

ansökan om två hus och då kommer han runt det tidigare avslaget.  

Jag är helt emot att det blir ett villaområde här i närheten av mitt lilla hus 

där jag valt att bo permanent just för att det är lantligt och nästan inga 

grannar. Var därför vänlig att ändra mitt medgivande i mitt tidigare svar 

som jag lämnat via er e-tjänst för grannhörande. Tack!  

 

Kommentar: I detta beslut om förhandsbesked tar samhällsbyggnad inte 

ställning till eventuella framtida ansökningar om förhandsbesked som lyfts i 

grannehörandet. Vid större exploatering inom fastigheten kan krav på 

planläggning komma att ställas. 

Upplysningar 

Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. 

Bygglovsansökan ska i vanlig ordning inlämnas för granskning och slutlig 

prövning. Vid efterföljande ansökan om bygglov underlättas granskningen 

om en kopia av detta protokoll skickas in tillsammans med 

ansökningshandlingarna. 

 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 

efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 18 § 

plan- och bygglagen. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör 

tillståndet att gälla. 

 

För att förhandsbeskedet skall vinna laga kraft är det viktigt att ni återsänder 

det bifogade delgivningskvittot snarast. 

 

För att anlägga avlopp med ansluten vattentoalett krävs ett särskilt tillstånd 

av miljö- och samhällsnämnden enligt § 13 förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I samband med tillståndsansökan 

skall situationsplan med intilliggande fastigheters vattentäkter, den egna 

tänkta vattentäkten samt även avloppsbrunn och infiltrationsplats vara 

inritade. Utöver detta skall jordprov taget på ca 1,5 m djup, eller där 

infiltrationen skall förläggas, redovisas. 

Beslutet skickas till  

 Sökanden samt markägare enligt förteckning (Brev) 

 Grannar och övriga sakägare enligt förteckning (Brev) 

 Grannar och andra vars mening beslutet går emot (DK) 

 Övriga eventuella sakägare underrättas genom Post- och inrikes 

tidningar 
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Underskrift 

 

Anton Pålstam  

Bygglovhandläggare 

Förslaget till beslut är elektroniskt signerad och saknar därför underskrift  

Bilaga 

Bilaga A: Hur man överklagar 
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Datum 

2022-09-26 
Diarienummer 

MSN 00212-2022 

L 2022-000660 

  

 

Tjänsteskrivelse – Förhandsbesked 
Nybyggnad av enbostadshus  

GENVALLA 2:47, Östersund  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser förhandsbesked för nybyggnad av ett enbostadshus. Åtgärden 

vidtas på en fastighet i Genvalla. Befintlig fastighet är 3175 m2 och är 

bebyggd med ett mindre bostadshus om cirka 70 m2 och några mindre 

komplementbyggnader. Fastigheten planeras att avstyckas. Den del som 

planeras avstyckas består idag av obruten mark med gräs och inslag av sly. 

Den avstyckade delen av fastigheten planeras bli mellan cirka 1800–2000 

m2, vilket innebär att den kvarvarande fastigheten blir mellan cirka 1400–

1600 m2. Vatten och avlopp löses genom kommunal anslutning. In- och 

utfart sker via befintlig enskild väg. 

Bedömning 

Åtgärden bedöms vara förenlig med intentionerna i Översiktsplan Östersund 

2040. Åtgärden bedöms även vara förenlig med den fördjupade 

översiktsplanen ”Översiktsplan för del av Storsjöbygden”. Sökt etablering 

innebär en god bebyggelseutveckling där föreslagen tomtplats integreras i 

sammanhållen bebyggelsegrupp och medför en naturlig förtätning. 

Etableringen bedöms inte skada riksintresset för kulturmiljövården eller 

riksintresset för friluftslivet.    

 

Åtgärden innebär att planerade tomter blir något mindre än majoriteten av 

tomterna i området. Samhällsbyggnad bedömer att tomternas storlek är 

lämpliga med hänsyn till att det inte påverkar riksintresset för 

kulturmiljövården negativt eller förhindrar fastighetsägarna att nyttja 

fastigheterna på ett lämpligt sätt. Fastighetsregleringen prövas av Östersunds 

kommunala lantmäterimyndighet.  

 

Nybyggnader behöver anpassas till områdets landsbygdskaraktär och den 

befintliga bebyggelsemiljön avseende material, färg och byggnadsvolym. 

Enligt Översiktsplan Östersund 2040 ska markbearbetningar som skapar 

exempelvis platåer och branta slänter i sluttande terräng särskilt undvikas. 

Byggnaders placering och utformning samt markanpassning kommer prövas 

i kommande bygglovsansökningar. I en kommande bygglovsansökan 

kommer grannar ges möjlighet att yttra sig.  

  

En granne har inkommit med synpunkter på att störningar kommer uppstå på  

grund av ökad trafik på den befintliga infartsvägen. Vägen används i  

dagsläget av boende på fastigheten Genvalla 2:47 som har servitut på vägen. 

Samhällsbyggnads bedömer att den eventuella störning som nyetableringen 

kan medföra bör kunna accepteras av de närboende och utgör ingen 

betydande olägenhet enligt 2 kap. 9 § plan- och bygglagen (PBL). 
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Samhällsbyggnad bedömer att ett positivt förhandsbesked bör kunna ges då 

den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 2 kap. PBL (markens 

lämplighet). 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Miljö- och samhällsnämnden beslutar att ge positivt förhandsbesked 

för uppförande av enbostadshus med stöd av 9 kap. 17 § plan- och 

bygglagen (2010:900).  

 

2. Villkor:  

- Nybyggnader placeras och anpassas till landskapets karaktär vad 

gäller proportion, volym, material och utvändig färgsättning. 

- Markbearbetningar som skapar platåer och/eller branta slänter  

ska undvikas. 

 

3. Avgift 11 989 kronor. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-09-26 

Situationsplan inkommen 2022-08-18  

Sökandens skrivelse inkommen 2022-08-18  

Skrivelse inkommande inkommen 2022-07-28  

Ansökan/Anmälan inkommen 2022-07-28 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 

För ärendet gäller Boverkets byggregler 29 (BBR 29). 

Översiktsplan för Östersunds kommun 2040, antagen 2022-06-20. 

Fördjupad översiktsplan för del av Storsjöbygden, antagen 2000-10-30. 

Riksintresse för kulturmiljövården. 

Riksintresse för friluftsliv. 

Bakgrund 

Översiktsplan 2040 

Enligt översiktsplanen ska man anpassa byggnaders placering, material, form 

och färgsättning väl till landskapsbilden och den befintliga bebyggelsens 

mönster och utseende. Markbearbetningar som skapar till exempel platåer 

och branta slänter i sluttande terräng ska man särskilt undvika. 

  

Nya tomter ska som regel anslutas till enskilda eller samfällda byvägar eller 

befintliga utfarter mot allmän väg. Nyetablering av bostäder ska i första hand 

ske där det finns möjlighet att nyttja kollektivtrafik (inom 600 meter från 

hållplats).  
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Riksintresse för kulturmiljövården 

Området är beläget inom riksintresse för kulturmiljövården för storsjöbygden 

(Z25). Uttryck för riksintresset är bl a öppet jordbrukslandskap med radbyar 

och äldre gårdar med 1800-talsgården som dominerande gårdstyp på höjd- 

och sluttningslägen med vida utblickar.  

Riksintresse friluftsliv 

Området är av riksintresse för friluftslivet. Riksintresse för det rörliga 

friluftslivet (FZ8 Storsjöbygden) är värdet av den natursköna och 

variationsrika Storsjöbygden med nära kontakt mellan kalfjäll och rik 

odlingsbygd.  

Fördjupad översiktsplan 

För området gäller fördjupad översiktsplan för del av Storsjöbygden. 

Fastigheten ligger inom ett område som är tänkbart för förtätning av bostäder 

inom befintlig bebyggelse.  

Vatten, avlopp, utfart 

Befintlig fastighet är idag ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Ny 

fastighet blir också ansluten till kommunalt vatten och avlopp. In – och utfart 

till fastigheten löses genom befintlig infartsväg som går över Genvalla 2:46. 

Servitut på infartsvägen finns för Genvalla 2:47.  

Avstånd till kollektivtrafik  

Busstrafik går längs med länsväg 592. En hållplats inom 300 meter till 

planerad bebyggelse. 

Yttranden 

Avfall VA (Installation och ledningsnät 

Grundfastigheten 2:47 är ansluten och tillhör verksamhetsområde för det 

allmänna ledningsnätet och tjänsterna spillvatten och dricksvatten. Därför 

bör även denna nybildade fastighet ingå i detta på grund av dess närhet.  

I dagsläget finns det ingen servisavsättning till den avstyckade delen av 

fastigheten. Blir det aktuellt med byggnation och anslutning är det viktigt att 

skicka in en beställning av serviser i mycket god tid innan önskat 

ibruktagande. Detta då Avfall VA behöver utreda gällande ledningsdragning 

och kapacitet, samt eventuellt behöva söka servitut för ledningsdragning 

genom fastigheter.  

I dagsläget rådet det anslutningsstopp för nyanslutningar av avtalskunder 

längst ledningsnätet på Annersia. Då denna fastighet bör räknas som inom 

verksamhetsområde, kan inte denna omfattas av stoppet.  

Byggherren behöver inkomma med en VA-ansökan(servisbeställning) till 

Avfall VA. Även en situationsplan som visar hur ledningen ska anläggas 

inom fastigheten skall medfölja ansökan.   
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Grannar  

Grannarna har beretts tillfälle att yttra sig om åtgärden tre yttranden har 

inkommit. 

 

Fastighetsägare till Genvalla 2:45 

Jag tycker tomterna blir i minsta laget, speciellt det som blir kvar av 

Genvalla 2:47 efter att fastigheten styckats av (enligt förslag/illustration). 

Det matchar inte det huvudsakliga bebyggelsemönstret här och av den 

anledningen tror jag att det kan komma att upplevas inklämt. 

 

Fastighetsägare till Genvalla 2:46 

Hej, Jag har några frågor ang. ärendet ovan. 

- Vad är storleken på blivande tomt? Är det inte så att detaljplanen i området 

säger att tomter ska vara "relativt stora tomter.....Därigenom följer man 

befintligt bebyggelsemönster i området". Fastigheten 2:47 är väl på 3 175 

m2, eller har jag fel uppgifter på den? Att stycka av den ger betydlig mindre 

tomter än de andra runt om. Det skulle alltså INTE följa befintligt 

bebyggelsemönster. Borde inte hela området gå under samma idé vad gäller 

storlek på tomter mm när det kommer till fråga om avstyckning? Just för att 

hålla samma lantliga känsla, med större tomter, luftigt och charmigt. Se 

bifogad detaljplankarta för området för några av de angränsande tomterna, 

avstyckade från Genvalla 2:18. Se även ärendet för avstyckningen från 

Genvalla 2:18 från början av 2000-talet. 

- Vad kommer gälla ang. byggnadshöjden och nockhöjden? Taklutning, 

takbeklädning mm. 

- Vad kommer gälla ang. färg, material på fasad?  

- Kommer krav finnas att byggnad måste stå minst 4.5 m från 

fastighetsgräns? Max antal byggnader på fastigheten? 

- Kommer krav ställas att marknivå inte får höjas, dvs marknivån ska följa 

befintlig struktur, topografi. Dvs ingen uppbyggnad får göras. Dvs 

föreslagen sockelhöjd bör hamna runt 313-313.5 möh. 

- Vad kommer gälla ang. servitut för stickvägen ned till tomten och den nya 

avstyckade tomten? Denna väg går över vår tomt/fastighet. Det ser inte ut 

som ursprungstomten får plats för parkering av fordon, efter att avstyckning 

för nya tomten är gjord enl. ritning, dessutom är vi som tomtägare av 2:46 

inte intresserade av ökad trafik på den lilla vägen.  

Översiktsplanen 2040 (antagen) hänvisar till att nya tomter skall anslutas till 

enskilda eller befintliga samfällda byvägar. Vad är vägen på vår tomt för 

väg? 

 

Samhällsbyggnads bemötande: 

Avstyckningens storlek prövas av Lantmäteriet. Sökande har angett att 

avstyckningen planeras bli mellan cirka 1800–2000 m2. Det skulle innebära 

att befintlig fastighet blir mellan cirka 1400–1600 m2 stor.  Det finns 

exempel på fastigheter som har liknande storlek i området, även om 

majoriteten är större. Närliggande fastigheter som omfattas av detaljplan 

F122 laga kraft 2002-10-15 får inte vara mindre än 2200 m2 enligt 
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planbestämmelse. På varje fastighet får man bygga 300 m2 byggnadsarea, 

varav 200 m2 för boende. Man får också göra högst 2 lägenheter per tomt. 

Den aktuella fastigheten ligger utanför detaljplan och är därför inte bunden 

till att följa några planbestämmelser som reglerar tomtstorlek, 

byggnadsstorlek eller antal lägenheter.   

 

Nya byggnaders storlek, utformning och placering prövas i en kommande 

bygglovsprövning. I förhandsbeskedet kommer ett villkor beslutas att man 

ska anpassa nya byggnaders placering, material, form och färgsättning väl 

till landskapsbilden och den befintliga bebyggelsens mönster och utseende. 

Markbearbetningar prövas också i bygglovet och till exempel platåer och 

branta slänter i sluttande terräng ska man särskilt undvika och kommer 

också villkoras i förhandsbeskedet. Vad gäller bygglovsbefriade åtgärder 

krävs grannes medgivande för placering närmare än 4,5 meter till 

fastighetsgräns. 

 

Infartsvägen är att betrakta som en enskildväg. Servitut finns idag för 

Genvalla 2:47 att nyttja den enskilda vägen över Genvalla 2:46. 

Avstyckningen kan bli inkluderad i det befintliga servitutet eller så kan ett 

nytt skrivas. Ett annat alternativ är att man tillsammans bildar en 

gemensamhetsanläggning. 

 

Fastighetsägare till Genvalla 2:18 

Vi på Genvalla 2:18 ansluter gemensamt till det kommunala avloppet med 

Genvalla 2:47. Hur är det tänkt att den avstyckade fastigheten ska anslutas? 

Så länge ingen påverkan, eller risk för påverkan, finns på vår 

avloppsfunktion har vi ingen åsikt, men vi vill inte riskera att vår fastighets 

avloppsfunktion påverkas. 

 

Samhällsbyggnads bemötande: 

Installation och ledningsnät, Östersunds kommun har fått yttrat sig över 

föreslagen vatten och avloppslösning och har inget att erinra. Det bör därför 

inte finnas någon risk för att andra fastigheters avloppsfunktion ska 

försämras av att en ytterligare fastighet ansluts till det kommunala vatten- 

och avloppsledningsnätet.  

Upplysningar 

Detta positiva besked medför inte rätt att påbörja byggnadsarbetet. 

Bygglovsansökan ska i vanlig ordning inlämnas för granskning och slutlig 

prövning. Vid efterföljande ansökan om bygglov underlättas granskningen 

om en kopia av detta protokoll skickas in tillsammans med 

ansökningshandlingarna. 

 

Förhandsbeskedet gäller endast om bygglov för åtgärden söks inom två år 

efter det att beslutet om förhandsbesked vunnit laga kraft enligt 9 kap. 18 § 

plan- och bygglagen. Görs inte ansökan om bygglov inom denna tid upphör 

tillståndet att gälla. 
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Beslutet skickas till  

 Sökanden samt markägare enligt förteckning (Brev) 

 Grannar och övriga sakägare enligt förteckning (Brev) 

 Grannar och andra vars mening beslutet går emot (DK) 

 Övriga eventuella sakägare underrättas genom Post- och inrikes 

tidningar 

Underskrift 

Viktor Vestin  

Byggnadsinspektör 

Förslaget till beslut är elektroniskt signerad och saknar därför underskrift  

Bilaga 

Bilaga A: Hur man överklagar 



 

 

  

GENVALLA 2:47, Östersund 
Dnr L 2022-000660 
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Tjänsteskrivelse – Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av garage 

SÖRE 4:144, Östersund   

Sammanfattning av ärendet 

Strandskyddsdispens söks för nybyggnad av garage om 144 kvadratmeter 

byggnadsarea. Åtgärden vidtas på en fastighet belägen i utkanten av Lits 

tätort som är bebyggd med ett enbostadshus och flera 

komplementbyggnader. Åtgärden vidtas inom 100 meter till Hårkan som 

mynnar ut i Indalsälven. Bygglov har sökts för åtgärden och hanteras 

parallellt med ansökan om strandskyddsdispens. Platsbesök har inte 

genomförts. 

Bedömning 

Sökanden har framfört som skäl att platsen redan har tagits anspråk på ett 

sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syfte. 

Samhällsbyggnad instämmer i sökandes bedömning. Området som åtgärden 

avser redan har tagits i anspråk genom befintlig bebyggelse på ett sätt som 

gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. 

 

Fastigheten är avgränsad från området vattnet genom en mindre grusväg. 

Fripassage bedöms därför inte vara aktuellt då fastigheten inte är direkt 

angränsande till vattnet. Allmänhetens tillträde till området närmast vattnet 

begränsas därför inte av den planerade åtgärden. Tomten som åtgärden avser 

är inte tillgänglig för allmänheten. Som tomtplats får därför hela fastigheten 

ianspråktas. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna 

för allemansrättslig tillgång till strandområden och bevara goda livsvillkor 

för djur- och växtlivet på land och i vatten. Samhällsbyggnad gör 

bedömningen att åtgärden inte strider mot strandskyddets syften.  

 

Sammantaget bedömer Samhällsbyggnad att strandskyddsdispens kan ges 

för åtgärden.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Ansökan om strandskyddsdispens medges enligt 7 kap. 18 c punkt 1 

miljöbalken (MB) för nybyggnad av garage på fastigheten SÖRE 

4:144 vid Hårkan.   

 

Motivering: Särskilt skäl för att ge dispens är att området som åtgärden 

avser redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar 

betydelse för strandskyddets syften. 

 

2. Som tomt får fastighetens nuvarande omfattning ianspråktagas i 

enlighet med bifogad tomtplatsavgränsning. 
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3. Avgift för strandskyddsdispensen är 3 786 kronor Avgiften är i 

enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-09-22 

Tomtplatsavgränsning 2022-09-21 

Ansökan/Anmälan inkommen 2022-09-11  

Situationsplan inkommen 2022-09-11  

Planritning inkommen 2022-09-11  

Fasadritning inkommen 2022-09-11  

Fasadritning inkommen 2022-09-11  

Foto/Montage inkommen 2022-09-11 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 

Bakgrund 

Yttranden 

Miljö och hälsa 2022-09-13: 

En muntlig avstämning har gjorts med Miljö och hälsa som inte har något att 

invända. 

 

Lagstiftning 
Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att 

långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 

och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken. Strandskyddet gäller vid havet, insjöar 

och vattendrag och omfattar normalt land- och vattenområden intill 100 m 

från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken om 

det inte är utökat eller upphävt.  

 

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) 

byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 

beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas 

som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § 

miljöbalken.  

 

Om det finns särskilda skäl enligt nedan och om dispens är förenlig med 

strandskyddets syften kan strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 

§§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om 

fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och tidsbegränsning av 
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dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken 

förenas med villkor. 

 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet 

får man enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken endast beakta om det område som 

dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften,  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 

är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

 

Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte 

omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna 

eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda 

livsvillkor för djur- och växtlivet. I ett dispensbeslut ska det anges i vilken 

utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det 

avsedda ändamålet. 

Upplysningar 

Beslutet om att bevilja strandskyddsdispens skickas nu till länsstyrelsen för 

granskning i enlighet med 19 kap. 3a § miljöbalken. Från den dag beslutet 

kommer in till länsstyrelsen har de tre veckor på sig att ta ställning till om 

det finns anledning att pröva beslutet eller inte. Länsstyrelsen kan komma att 

pröva beslutet om de bedömer att det saknas förutsättningar för dispens eller 

om en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i 

ärendet. Om länsstyrelsen bedömer att beslutet behöver prövas så skickar 

länsstyrelsen prövningsbeslutet till dig. Det är viktigt att komma ihåg att det 

ligger på ditt eget ansvar att ta reda på vad som händer i ditt ärende. 

 

Beslutet om att bevilja dispens kan också överklagas av vissa föreningar som 

enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och  

miljöskyddsintressen. Föreningarna har rätt att överklaga inom tre veckor 

från den dag som beslutet offentliggjordes. Du får därför inte påbörja 

åtgärderna förrän tiden för överklagande har gått ut. 

 

Enligt 7 kap 18 h § MB upphör en dispens från strandskyddet att gälla om 

den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har 

avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.  
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Sökanden ska observera att meddelad dispens endast gäller aktuella 

byggnad. Om nya åtgärder eller byggnader planeras på fastigheten kan ny 

dispens från skyddsbestämmelserna krävas. 

 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man 

ha mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens 

görs endast mot allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden 

och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar m.fl. som 

kan beröras av åtgärden.   

 

Bygglov krävs för nybyggnad av garage.  

 

Åtgärden är tillståndspliktig enligt kulturminneslagen (1988:950). Innan 

byggnation påbörjas måste en ansökan en om tillstånd till ingrepp i 

fornlämning måste göras hos Länsstyrelsen 

 

Arbete i vatten kan kräva anmälan till miljö och hälsa, Östersunds kommun 

alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför miljö och hälsa, 

Östersunds kommun om du ska utföra åtgärder i vattenområden 

Beslutet skickas till  

 Sökanden  

 Länsstyrelsen Jämtlands län  

Underskrift 

 

Viktor Vestin  

Byggnadsinspektör 

Förslaget till beslut är elektroniskt signerad och saknar därför underskrift  

Bilaga 

Bilaga A: Hur man överklagar 
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SÖRE 4:144 

SWEREF 9914 15, RH2000 
UPPRÅTTADAV DATIJM 

Christina Melander 2022-05-26 

DATIJM RITNINGSNUMMER 

Kartans fastighetsredovisning är inte komplett. Kartan är 
inte inventerad och detaljer kan 
därför saknas. 

ANSÖKAN AVSER (Rita lven in din 6tglrd pA kartan) 

NYBYGGNAD GARAGE
ERSÄTTER BEFINTLIGA BYGGNADER A,B och C
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C
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Distance Measurement
3,9 m 
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Avståndsmått
14,54 m
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Avståndsmått
10,04 m
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VIKVES
Polygonskiss till skala
2 221,89 m²
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Datum 

2022-09-27 
Diarienummer 

MSN 00211-2022 

L 2022-000706 

  

 

Tjänsteskrivelse – Bygglov för nybyggnad 
av garage 

SÖRE 4:144, Östersund   

Sammanfattning av ärendet 

Bygglov söks för nybyggnad av garage om 144 kvadratmeter byggnadsarea. 

Åtgärden vidtas på en fastighet belägen i utkanten av Lits tätort som är 

bebyggd med ett enbostadshus och flera komplementbyggnader. Befintliga 

komplementbyggnader rivs för att göra plats åt den nya byggnaden. 

Byggnaden får en fasad av liggande träpanel i vit kulör och ett tak av plåt i 

grå kulör. Åtgärden ligger inom strandskyddat område och en ansökan om 

strandskyddsdispens hanteras parallellt med ansökan om bygglov.  

Bedömning 

Fastigheten omfattas inte av detaljplan eller fördjupad översiktsplan.  

Ett ställningstagande i översiktsplanen är att vid ny bebyggelse ska 

placering, material, form och färgsättning anpassas väl till landskapsbilden 

och den befintliga bebyggelsens mönster och utseende. Samhällsbyggnad 

bedömer att den nya byggnaden fungerar väl med detta ställningstagande. 

Ny byggnad placeras på samma plats som befintliga byggnader med samma 

avstånd till tomtgräns. Berörda grannar har beretts tillfälle att yttra sig om 

åtgärden varav ingen har inkommit med invändningar. Åtgärden bedöms ej 

medföra några betydande olägenheter för omkringliggande bebyggelse. 

 

Länsstyrelsen har beretts tillfälle om åtgärdens lämplighet med avseende på 

känd fornlämning på fastigheten. Länsstyrelsen har yttrat sig att den 

planerade åtgärden är tillståndspliktig enligt kulturminneslagen (1988:950). 

Länsstyrelsen har således inte uttryckligen motsatt sig att bygglov beviljats, 

men informerat att tillståndet kan nekas. Samhällsbyggnad bedömer att 

byggnadens placering är lämplig med hänsyn till att platsen är bebyggd idag.  

 

Samhällsbyggnad bedömer att ett bygglov bör kunna beviljas då den 

föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap. 31 § PBL. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen (2010:900). 

 

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Förvaltningen 

godkänner byggherrens förslag på certifierad kontrollansvarig. Se mer 

information i ansökningshandlingar. 
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3. Avgift 14 513 kronor. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige. 

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-09-27 

Anmälan kontrollansvarig inkommen 2022-09-01  

Situationsplan inkommen 2022-08-25  

Fasadritning inkommen 2022-08-25  

Fasadritning inkommen 2022-08-25  

Planritning inkommen 2022-08-25  

Sektionsritning inkommen 2022-08-25  

Ansökan inkommen 2022-08-24 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 

Fastigheten ligger inom sammanhållen bebyggelse. Fastigheten är bebyggd 

med ett enbostadshus och flera mindre komplementbyggnader. 

För ärendet gäller Boverkets byggregler 29 (BBR 29). 

Översiktsplan för Östersunds kommun 2040, antagen 2022-06-20. 

Berörda remissinstanser, grannar och sakägare har fått tillfälle att yttra sig.  

Bakgrund 

Översiktsplan 2040 

Enligt översiktsplanen ska man anpassa byggnaders placering, material, form 

och färgsättning väl till landskapsbilden och den befintliga bebyggelsens 

mönster och utseende. Markbearbetningar som skapar till exempel platåer 

och branta slänter i sluttande terräng ska man särskilt undvika. 

Yttranden 

Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen har beretts tillfälle om åtgärdens lämplighet med avseende på 

känd fornlämning på fastigheten.  

 

”Ansökan om bygglov på fastigheten Söre 4:144 ligger inom fornlämning  

L1947:6222, fångstgropssystem. Sökanden vill riva befintliga byggnader och  

bygga ett nytt garage med förråd och carport om sammanlagt 146  

kvadratmeter. Även om den nuvarande byggnaden ligger inom  

fornlämningsområde så måste arbetsföretaget prövas av Länsstyrelsen enligt  

kulturminneslagen (1988:950). Detta för att avgöra om arbetsföretaget  

påverkar delar av fornlämningen som idag är intakta.  

 

Arbetsföretaget är således tillståndspliktigt. Sökanden bör informeras om  

att en ansökan en om tillstånd till ingrepp i fornlämning måste göras hos  

Länsstyrelsen. 
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(Länsstyrelsen kan fatta ett negativt beslut eller att positivt beslut beroende 

på hur förslaget ser ut. Ett positivt beslut kan innebära att villkor ställs om 

arkeologisk utredning eventuellt undersökning innan byggnation som 

sökanden får bekosta, eller tillstånd ges utan villkor.)” 

 

Sökande fick beslut till tillstånd till ingrepp i fornlämning från Länsstyrelsen 

2022-09-26. 

 

Grannar  

Grannarna har beretts tillfälle att yttra sig om åtgärden varav ingen har  

inkommit med invändningar.  

Upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 

samråd samt begäran om eventuella kompletteringar för att kunna ge 

startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL, skickas separat inom kort. 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked medgivits enligt 10 kap 3 § 

PBL. 

 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 

4 § PBL. 

 

Strandskyddsdispens krävs för åtgärden enligt 7 kap 15 § miljöbalken. 

 

Åtgärden är tillståndspliktig enligt kulturminneslagen (1988:950). Innan 

byggnation påbörjas måste en ansökan en om tillstånd till ingrepp i 

fornlämning måste göras hos Länsstyrelsen.  

 

Bygglovets giltighetstid: Bygglov upphör att gälla, om åtgärden inte har 

påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från dagen för beslutet om 

lov (9 kap. 43 § PBL). 

Avräkning  

Har meddelat bygglov inte utnyttjats ska slutavräkning göras om sökanden 

begär det. Detta ska ske senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. 

Eventuella förskotterade avgifter ska då återbetalas. Framställs inte sådan 

begäran inom angiven tid är rätten till återbetalning förfallen. Ränta utgår ej 

på belopp som återbetalas. Belopp mindre än 300 kronor återbetalas ej. Vid 

slutbesked kan ytterligare avgift tillkomma för tex extra arbetsplatsbesök 

samt ytterligare slutsamråd. 

Beslutet skickas till  

 Sökanden samt markägare enligt förteckning (Brev) 

 Kontrollansvarig 
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 Grannar och övriga sakägare enligt förteckning (Brev) 

 Grannar och andra vars mening beslutet går emot (DK) 

 Övriga eventuella sakägare underrättas genom Post- och inrikes 

tidningar 

Underskrift 

 

Viktor Vestin  

Byggnadsinspektör 

Förslaget till beslut är elektroniskt signerad och saknar därför underskrift  

Bilaga 

Bilaga A: Hur man överklagar 

 



 

 

  

SÖRE 4:144  Östersund 
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Kartans fastighetsredovisning är inte komplett. Kartan är 
inte inventerad och detaljer kan 
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ANSÖKAN AVSER (Rita lven in din 6tglrd pA kartan) 
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Tjänsteskrivelse – Strandskyddsdispens 
för nybyggnad av enbostadshus 

STOCKE 4:8, Östersund  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser flytt av ett fritidshus samt nybyggnad av ett enbostadshus och 

ett garage på platsen. Fastigheten ligger längs med Frösöns nordliga 

strandlinje, i närheten av Killingholmen, och är bebyggd med ett mindre 

fritidshus samt två komplementbyggnader. Det nya enbostadshuset ersätter 

fritidshuset och blir något större. Marken sluttar nedåt mot Storsjön och är 

naturligt beväxt. Området runt fastigheten består i huvudsak av skog. 

Bygglov för åtgärderna hanteras i separat ärende. 

Bedömning 

Byggnadsåtgärderna utförs inom strandskyddat område i anslutning till 

Storsjön. Strandskyddet gäller 100 meter in på land och ut i vattnet enligt 7 

kap. 14 § miljöbalken (1998:808) (MB). Uppförandet av nya byggnader 

inom strandskyddat område är förbjudet enligt 7 kap. 15 § 1 punkt MB.  

Sökande har framfört som skäl för dispens från strandskyddet att området 

redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften i enlighet med 7 kap 18 c § punkt 2 Miljöbalken (MB). 

Vidare förklarar sökande att enbostadshuset är en ersättningsbyggnad samt 

att hemfridszonen inte kommer att utökas. 

Samhällsbyggnad bedömer att området närmast stranden är tillgängligt för 

allmänheten idag. Samtidigt är området närmast fritidshuset och 

komplementbyggnaderna taget i anspråk. Avståndet till stranden förblir 

detsamma (cirka 17 meter) efter åtgärderna. Ändringen från ett fritidshus i 

gott skick till ett nytt enbostadshus medför marginell omgivningspåverkan. 

Samhällsbyggnad bedömer att allmänhetens tillgång till området närmast 

stranden inte påverkas och att hemfridszonen inte blir större av de nya 

byggnaderna.  

Livsvillkoren för djur- och växtliv påverkas inte negativt av åtgärderna. Med 

hänsyn till platsens förutsättningar bedömer samhällsbyggnad att tomten får 

tas i anspråk i enlighet med bifogad tomtplatsavgränsning. 

Samhällsbyggnad bedömer sammanfattningsvis att det finns skäl att medge 

dispens från strandskyddet i detta fall. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Ansökan om strandskyddsdispens medges enligt 7 kap. 18 c § punkt 1 

miljöbalken (MB) för nybyggnad av enbostadshus och garage på 

fastigheten STOCKE 4:8 vid Storsjön.   
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Motivering: Särskilt skäl för att ge dispens är att området redan har  

tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för  

strandskyddets syften.  

 

2. Som tomt får markerad yta ianspråktagas i enlighet med bifogad 

tomtplatsavgränsning. 

 

3. Avgift för strandskyddsdispensen är 11 358 kronor Avgiften är i 

enlighet med taxa fastställd av kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-06 

Tomtplatsavgränsning daterad 2022-10-06 

Platsbesök 2022-09-13 

Foton 2022-09-13 

Markplaneringsritning inkommen 2022-09-29 

2 st Situationsplaner inkomna 2022-09-29 

Ansökan inkommen 2022-09-09 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 

För ärendet gäller Boverkets byggregler 29 (BBR 29). 

Översiktsplan för Östersunds kommun 2040, antagen 2022-06-20.  

Riksintresse för kulturmiljövården. 

Riksintresse för friluftsliv. 

Bakgrund 

Översiktsplan 2040 

Stränder i Storsjöbygden som ligger i tätortsområdena Östersund, Frösön, 

Lugnvik, Torvalla och Brunflo ska ha ett starkt skydd enligt översiktsplanen. 

Detta gäller också för stränder som är värdefulla för naturen, kulturmiljön 

eller som det finns andra starka skäl för att skydda. Kommunen bör i all 

handläggning av ärenden bevaka att sådana strandområden inte tas i anspråk 

eller exploateras för enskilt bruk om inte exploateringen har ett säkerställt 

angeläget allmänt intresse. 

Stränderna bör vårdas och göras mer tillgängliga genom exempelvis 

gångvägar, stigar och skyltning. Det är viktigt att allmänheten inte hindras 

från att vara på stränderna. När man genom planläggning och 

strandskyddsdispenser bestämmer var en tomt får ligga är det viktigt att 

enskilda strandnära tomter avgränsas med ett staket. 

 

Riksintresse friluftsliv 

Området är av riksintresse för friluftslivet. Riksintresse för det rörliga 

friluftslivet (FZ8 Storsjöbygden) är värdet av den natursköna och 



  

  Sida 

3(5) 

 

 

variationsrika Storsjöbygden med nära kontakt mellan kalfjäll och rik 

odlingsbygd.  

 

Lagstiftning 

Strandskyddet, som i grunden är en förbudslagstiftning, syftar till att 

långsiktigt trygga förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till 

strandområden och bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land 

och i vatten, 7 kap. 13 § miljöbalken. Strandskyddet gäller vid havet, insjöar 

och vattendrag och omfattar normalt land- och vattenområden intill 100 m 

från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd, 7 kap. 14 § miljöbalken om 

det inte är utökat eller upphävt.  

 

Inom ett strandskyddsområde får inte (1) nya byggnader uppföras, (2) 

byggnader eller byggnaders användning ändras eller andra anläggningar eller 

anordningar utföras, om det hindrar eller avhåller allmänheten från att 

beträda ett område där den annars skulle ha fått färdas fritt, (3) 

grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten utföras för byggnader, 

anläggningar eller anordningar som avses i 1 och 2, eller (4) åtgärder vidtas 

som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter, 7 kap. 15 § 

miljöbalken.  

 

Om det finns särskilda skäl enligt nedan och om dispens är förenlig med 

strandskyddets syften kan strandskyddsdispens medges, 7 kap. 18 c-d och 26 

§§ miljöbalken. I 7 kap. 18 f och18 h §§ miljöbalken finns bestämmelser om 

fri passage för allmänheten, tomtplatsavgränsning och tidsbegränsning av 

dispensen. Beslut om strandskyddsdispens får enligt 16 kap. 2 § miljöbalken 

förenas med villkor. 

 

Som särskilda skäl vid prövningen av en fråga om dispens från strandskyddet 

får man enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken endast beakta om det område som 

dispensen avser 

1. redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för 

strandskyddets syften,  

2. genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan exploatering 

är väl avskilt från området närmast strandlinjen, 

3. behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid vattnet och 

behovet inte kan tillgodoses utanför området, 

4. behövs för att utvidga en pågående verksamhet och utvidgningen inte kan 

genomföras utanför området, 

5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som 

inte kan tillgodoses utanför området, eller 

6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget intresse. 

 

Ett beslut om att upphäva eller ge dispens från strandskyddet ska inte 

omfatta ett område som behövs för att mellan strandlinjen och byggnaderna 

eller anläggningarna säkerställa fri passage för allmänheten och bevara goda 



  

  Sida 

4(5) 

 

 

livsvillkor för djur- och växtlivet. I ett dispensbeslut ska det anges i vilken 

utsträckning mark får tas i anspråk som tomt eller annars användas för det 

avsedda ändamålet. 

Upplysningar 

Beslutet om att bevilja strandskyddsdispens skickas nu till länsstyrelsen för 

granskning i enlighet med 19 kap. 3a § miljöbalken. Från den dag beslutet 

kommer in till länsstyrelsen har de tre veckor på sig att ta ställning till om 

det finns anledning att pröva beslutet eller inte. Länsstyrelsen kan komma att 

pröva beslutet om de bedömer att det saknas förutsättningar för dispens eller 

om en brist i ärendets handläggning kan ha haft betydelse för utgången i 

ärendet. Om länsstyrelsen bedömer att beslutet behöver prövas så skickar 

länsstyrelsen prövningsbeslutet till dig. Det är viktigt att komma ihåg att det 

ligger på ditt eget ansvar att ta reda på vad som händer i ditt ärende. 

 

Beslutet om att bevilja dispens kan också överklagas av vissa föreningar som 

enligt sina stadgar har till ändamål att tillvarata frilufts-, naturskydds- och  

miljöskyddsintressen. Föreningarna har rätt att överklaga inom tre veckor 

från den dag som beslutet offentliggjordes. Du får därför inte påbörja 

åtgärderna förrän tiden för överklagande har gått ut. 

 

Enligt 7 kap. 18 h § MB upphör en dispens från strandskyddet att gälla om 

den åtgärd som dispensen avser inte har påbörjats inom två år eller inte har 

avslutats inom fem år från den dag då dispensbeslutet vann laga kraft.  

 

Sökanden ska observera att meddelad dispens endast gäller aktuella 

byggnader. Om nya åtgärder eller byggnader planeras på fastigheten kan ny 

dispens från skyddsbestämmelserna krävas. 

 

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska man 

ha mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av strandskyddsdispens 

görs endast mot allmänna intressen i strandskyddsbestämmelserna. Sökanden 

och/eller fastighetsägaren uppmanas att själv informera grannar m.fl. som 

kan beröras av åtgärden.   

 

Bygglov krävs och hanteras i separat ärende.  

 

Arbete i vatten kan kräva anmälan till miljö och hälsa, Östersunds kommun 

alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför miljö och hälsa, 

Östersunds kommun, om du ska utföra åtgärder i vattenområden. 
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Beslutet skickas till  

 Sökanden  

 Länsstyrelsen Jämtlands län 

Underskrift 

 

Anton Pålstam  

Bygglovhandläggare 

Förslaget till beslut är elektroniskt signerad och saknar därför underskrift  

Bilaga 

Bilaga A: Hur man överklagar 
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Storsjön

Mätningsingenjör

över

Fastighet:

Traktgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Fastighetsgräns

Löv-, Barrskog, Löv-, Barrträd

Belysnings-, Elstolpe, Brunn

Fastighetsbeteckning

Höjdkurvor
Rutnätspunkt

Ägoslagsgräns
Dike

Stenmur, Stödmur

Väg, Kantsten

Slänt

Traktnamn

Markhöjder, Sockelhöjd

KARTBETECKNINGAR
Användningsgräns ej fastställd
Bullerplank, Stängselkrav
Utfartsförbud

Berg i dagen, Åker, Äng, Kärr

Stig

Område med begränsad byggrätt

Järnvägsspår

Häck, Staket

Strandlinje
Vattendrag, Bäck

Bostads-, Uthus, Skärmtak, Övrigt 

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 14 15
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Fastighetens areal:              kvm

Upprättad
Kartans giltighetstid: 6 månader

Förenklad
nybyggnadskarta

Fastigheternas gränser kan avvika +/-2m 
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Glöm ej begära kabelvisning vid grävning!

där fastighetshörnen ej är ringade! 
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Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 
Sida 
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Datum 

2022-10-10 
Diarienummer 

MSN 00224-2022 

L 2022-000680 

  

 

Tjänsteskrivelse – Bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus och garage 

STOCKE 4:8, Östersund  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser rivningslov för fritidshus (som ska flyttas till annan fastighet) 

samt nybyggnad av enbostadshus om 169 m2 bruttoarea och garage om 63 

m2 byggnadsarea. Fastigheten ligger längs Frösöns nordliga strandlinje, i 

närheten av Killingholmen, och är bebyggd med ett mindre fritidshus och två 

komplementbyggnader. Det nya bostadshuset ersätter fritidshuset. Marken 

sluttar nedåt och är naturligt beväxt. Området runt fastigheten består i 

huvudsak av skog.  

Ansökan om strandskyddsdispens hanteras i separat ärende. 

Bedömning 

Fastigheten omfattas inte av någon detaljplan eller fördjupad översiktsplan 

och ligger inte heller inom sammanhållen bebyggelse. 

I Östersunds kommuns översiktsplan görs ett ställningstagande att 

nyetablering av bostäder på landsbygden i första hand bör ske inom 600 

meter från busshållplats för att främja kollektivtrafik. Det nya huset blir 

beläget cirka 3 km från närmaste busshållplats.  

I övrigt bedömer samhällsbyggnad att åtgärden är förenlig med gällande 

översiktsplan. 

Både vatten och avlopp är planerat att lösas genom enskilda anläggningar. 

Samhällsbyggnad bedömer att avlopp och vattenförsörjning går att lösa inom 

fastigheten.  

Infartsväg löses genom avtal med fastighetsägaren av Stocke 4:1 och anläggs 

på samma plats där det idag finns en gångväg fram till fastigheten.  

Inga invändningar till byggnadsåtgärderna inkom vid grannehörandet. 

Åtgärderna medför inte några olägenheter för omgivningen. 

Samhällsbyggnad bedömer sammanfattningsvis att bygglov kan beviljas.  

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen (2010:900). 

 

2. Ansökan om rivningslov beviljas med stöd av 9 kap. 34 § plan- och 

bygglagen (2010:900). 
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3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Förvaltningen 

godkänner byggherrens förslag på certifierad kontrollansvarig. Se mer 

information i ansökningshandlingar. 

 

4. Avgift 32 181 kronor. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-10 

Situationsplan inkommen 2022-09-29  

Fasadritning samtliga väderstreck hus och garage inkommen 2022-09-29 

Planritning hus inkommen 2022-08-16  

Plan-, fasad-, sektionsritning garage inkommen 2022-08-16  

Ansökan inkommen 2022-08-16  

Sektionsritning inkommen 2022-08-16 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 

Fastigheten ligger utom sammanhållen bebyggelse. 

För ärendet gäller Boverkets byggregler 29 (BBR 29). 

Översiktsplan för Östersunds kommun 2040, antagen 2022-06-20. 

Riksintresse för kulturmiljövården. 

Riksintresse för friluftsliv. 

Sakägarförteckning 2022-09-01. Berörda grannar och sakägare har fått 

tillfälle att yttra sig.  

Bakgrund 

Översiktsplan 2040 

Enligt översiktsplanen ska man anpassa byggnaders placering, material, form 

och färgsättning väl till landskapsbilden och den befintliga bebyggelsens 

mönster och utseende. Markbearbetningar som skapar till exempel platåer 

och branta slänter i sluttande terräng ska man särskilt undvika. 

  

Nya tomter ska som regel anslutas till enskilda eller samfällda byvägar eller 

befintliga utfarter mot allmän väg. Nyetablering av bostäder ska i första hand 

ske där det finns möjlighet att nyttja kollektivtrafik (inom 600 meter från 

hållplats).  

 

Vatten och avlopp ska kunna ordnas på ett miljöriktigt sätt. Man ska ta  

särskild hänsyn till risk för förorening av grundvatten, sjöar och vattendrag.  

 

Riksintresse för kulturmiljövården 

Området är beläget inom riksintresse för kulturmiljövården för storsjöbygden 

(Z25). Uttryck för riksintresset är bl a öppet jordbrukslandskap med radbyar 

och äldre gårdar med 1800-talsgården som dominerande gårdstyp på höjd- 

och sluttningslägen med vida utblickar.  
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Riksintresse friluftsliv 

Området är av riksintresse för friluftslivet. Riksintresse för det rörliga 

friluftslivet (FZ8 Storsjöbygden) är värdet av den natursköna och 

variationsrika Storsjöbygden med nära kontakt mellan kalfjäll och rik 

odlingsbygd.  

Yttranden 

Grannar  

Grannarna har beretts tillfälle att yttra sig om åtgärden varav ingen har  

inkommit med invändningar.  

Upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 

samråd samt begäran om eventuella kompletteringar för att kunna ge 

startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL, skickas separat inom kort. 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked medgivits enligt 10 kap 3 § 

PBL.  

 

Bygglovets giltighetstid: Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, 

om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 

dagen för beslutet om lov (9 kap 43 § PBL). 

 

För att anlägga avlopp med ansluten vattentoalett krävs ett särskilt tillstånd 

av miljö- och samhällsnämnden enligt § 13 förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I samband med tillståndsansökan 

skall situationsplan med intilliggande fastigheters vattentäkter, den egna 

tänkta vattentäkten samt även avloppsbrunn och infiltrationsplats vara 

inritade. Utöver detta skall jordprov taget på ca 1,5 m djup, eller där 

infiltrationen skall förläggas, redovisas. 

Avräkning  

Har meddelat bygglov inte utnyttjats ska slutavräkning göras om sökanden 

begär det. Detta ska ske senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. 

Eventuella förskotterade avgifter ska då återbetalas. Framställs inte sådan 

begäran inom angiven tid är rätten till återbetalning förfallen. Ränta utgår ej 

på belopp som återbetalas. Belopp mindre än 300 kronor återbetalas ej. Vid 

slutbesked kan ytterligare avgift tillkomma för tex extra arbetsplatsbesök 

samt ytterligare slutsamråd. 

Beslutet skickas till  

 Sökanden samt markägare enligt förteckning (Brev) 

 Kontrollansvarig 

 Grannar och övriga sakägare enligt förteckning (Brev) 
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 Övriga eventuella sakägare underrättas genom Post- och inrikes 

tidningar 

Underskrift 

 

Anton Pålstam  

Bygglovhandläggare 

Förslaget till beslut är elektroniskt signerad och saknar därför underskrift  

Bilaga 

Bilaga A: Hur man överklagar 
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Fastighet:

Traktgräns

Användningsgräns

Egenskapsgräns

Fastighetsgräns

Löv-, Barrskog, Löv-, Barrträd

Belysnings-, Elstolpe, Brunn

Fastighetsbeteckning

Höjdkurvor
Rutnätspunkt

Ägoslagsgräns
Dike

Stenmur, Stödmur

Väg, Kantsten

Slänt

Traktnamn

Markhöjder, Sockelhöjd

KARTBETECKNINGAR
Användningsgräns ej fastställd
Bullerplank, Stängselkrav
Utfartsförbud

Berg i dagen, Åker, Äng, Kärr

Stig

Område med begränsad byggrätt

Järnvägsspår

Häck, Staket

Strandlinje
Vattendrag, Bäck

Bostads-, Uthus, Skärmtak, Övrigt 

Koordinatsystem i plan: SWEREF 99 14 15
Koordinatsystem i höjd: RH 2000
Fastighetens areal:              kvm

Upprättad
Kartans giltighetstid: 6 månader

Förenklad
nybyggnadskarta

Fastigheternas gränser kan avvika +/-2m 
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Datum 

2022-10-13 
Diarienummer 

MSN 00076-2022 

L 2022-000175 

  

 

Tjänsteskrivelse – Bygglov för nybyggnad 
av flerbostadshus 

TORVALLA 7:15, Östersund  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser rivning av enbostadshus samt bygglov för ett flerbostadshus 

med komplementbyggnad (avfallshantering och cykelparkering) och 

parkeringsplatser. Fastigheten är belägen i södra Torvalla direkt väster om 

Ängsmonområdet. Den tänkta användningen för byggnaden är LSS-boende, 

det vill säga lägenheter och personalutrymmen som behövs för att bedriva 

verksamhet i enlighet med Lag om stöd och service till vissa 

funktionshindrade. Byggnaden rymmer sex sådana lägenheter samt 

personalutrymme och kommer att ha ett våningsplan. 

Fastigheten är långsmal och bebyggd på två platser, i det södra hörnet med 

ett enbostadshus och några mindre komplementbyggnader samt längre norrut 

med ett fritidshus och en komplementbyggnad. Den nya byggnaden placeras 

där enbostadshuset står idag men är också större. Området kring fastigheten 

består av jordbruksmark och är glest bebyggt. Torvallabäcken rinner genom 

fastigheten och den nya byggnaden placeras cirka 25 meter från bäcken på 

en upphöjd markyta.  

Ansökan om strandskyddsdispens har hanterats i separat ärende.  

Bedömning 

Gällande planer 
Fastigheten ligger inte inom detaljplanerat område och omfattas inte av 

någon fördjupad översiktsplan. I översiktsplanen återfinns 

ställningstaganden både angående bebyggelse på landsbygden samt LSS-

boenden. Vid utveckling av landsbygden ska befintlig bebyggelse i första 

hand kompletteras eller ersättas. Begreppet ”ersättningsbyggnad”, som 

används i översiktsplanen, är inte ett definierat begrepp i plan- och 

bygglagen. Samhällsbyggnad konstaterar att denna nya byggnad byggs på en 

befintlig tomtplats och att dess användning inte skiljer sig väsentligt från den 

tidigare användningen (användningen förblir bostadsändamål). Den nya 

byggnaden är däremot större än den gamla och kommer sannolikt innebära 

att fler personer kommer att bo och vistas på fastigheten. 

Kommunen har gjort ställningstaganden kring LSS-boenden i 

översiktsplanen. Det nya LSS-boendet uppfyller kommunens ambition om 

geografisk spridning och integrering i det ordinarie bostadsbeståndet. 

Däremot är det cirka 500 meter (fågelväg) från byggnaden till närmaste 

busshållplats vilket kan innebära svårigheter att nyttja kollektivtrafik för att 

ta sig till och från boendet. Detta med hänvisning till översiktsplanens 

ambition om ny bebyggelse inom 300 meter från hållplats eller 600 meter för 

landsbygden. 
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Jordbruksmark 

På fastigheten finns två osammanhängande områden med jordbruksmark. I 

grannehörandet har det inkommit synpunkter om att jordbruksmarken 

kommer att ta skada genom etablering av det nya LSS-boendet. Grannar 

menar att det blir mindre sannolikt att marken kommer att brukas samt att 

det är oklokt att bebygga en fastighet som är omgiven av jordbruksmark.  

Det är förvisso inte sannolikt att de boende eller de som arbetar på LSS-

boendet kommer att bruka jordbruksmarken. Däremot påverkas inte 

möjligheten för andra jordbrukare att arrendera och bruka marken. Vidare 

finns det ingen garanti för att marken skulle brukas av de boende oavsett hur 

många eller få personer som bor på fastigheten. Den nya byggnaden kommer 

heller inte att uppföras på jordbruksmark eller ha någon direkt påverkan på 

den. Således bedömer samhällsbyggnad att den nya användningen inte 

medför någon skada på jordbruksmarken. 

Torvallabäcken 
Torvallabäcken rinner genom fastigheten. I grannehörandet har det inkommit 

synpunkter där grannar menar att Torvallabäcken kommer att bli förorenad 

och att den biologiska mångfalden kommer att ta skada av denna byggnation.  

Byggherren planerar att utföra byggnationen och markarbetena på ett sätt 

som inte medför grumling eller annan förorening av bäcken. Vidare vill 

byggherren samarbeta med samhällsbyggnad för att planera byggmoment 

som kan påverka fisken så att dessa inte sker under lekperioderna. 

Samhällsbyggnad bedömer att byggnationen och tillhörande markarbeten 

kan utföras utan negativ påverkan på Torvallabäcken. 

Infartsväg 

Det finns idag en infartsväg från Opevägen som används gemensamt med 

grannfastigheterna. I grannehörandet har det inkommit synpunkter där man 

menar att denna väg inte är lämpad för trafikbelastningen som kommer med 

det nya LSS-boendet med hänvisningar till väghållning, siktsträcka, 

framkomlighet och säkerhet.  

Byggherren har i en skrivelse uttryckt sin syn på infartsvägen och är villig att 

ta ansvar för väghållning samt att vägens skick upprätthålls under byggtiden. 

Byggherren har uttryckt en vilja att bredda vägen eller att anlägga 

mötesplatser utmed sträckan. Hittills har övriga ägare av vägen motsatt sig 

dessa lösningar.  

Samhällsbyggnad menar att det finns en infartsväg som används dagligen av 

flera olika fastighetsägare och att väghållning, siktsträcka, framkomlighet 

och säkerhet kommer att påverkas marginellt av den nya byggnaden. 

Samhällsbyggnad bedömer att det finns en fungerande infart till fastigheten 

och att det inte föreligger några direkta problem med att ta sig fram till 

fastigheten.  
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Vid eventuella ändringar av vägen kan det behövas en omprövning av 

gemensamhetsanläggningen Torvalla GA:1. Detta behöver i sådant fall göras 

genom en ansökan till lantmäteriet. 

Olägenheter från grannar 

I grannehörandet har grannar poängterat att den aktuella fastigheten kommer 

att påverkas av ljud från skällande hundar samt buller och lukt från 

jordbruksarbete från maskiner, gödsling och dylikt.  

Byggherren har yttrat sig avseende inomhusmiljön och menar att man genom 

tjocka ytterväggar och god ventilation i stort förebygger buller och 

förekomst av allergener. 

Samhällsbyggnad menar att det rör sig om sådana omständigheter som man 

får förväntas tåla när man bosätter sig i en lantlig miljö och i närhet till ett 

aktivt jordbruk. Vidare medför den nya byggnaden ingen ändring i detta 

avseende gentemot den befintliga användningen av fastigheten. 

Samhällsbyggnad bedömer att påverkan från omgivande fastigheter i form 

av buller och lukt inte förväntas medföra väsentliga olägenheter för de 

boende i den nya byggnaden. 

Husets anpassning till omgivningen 

I grannehörandet har det inkommit synpunkter avseende byggnadens 

utformning och storlek. Grannar menar att byggnaden inte passar in i miljön. 

Byggnaden är förvisso större än det befintliga enbostadshuset, samtidigt 

upplevs både byggnadens uttryck och dess höjd väl anpassade till den 

omgivande bebyggelsen. Samhällsbyggnad bedömer att byggnadens 

utformning passar in i den lantliga miljön. 

Vatten, avlopp och avfall 

Den nya byggnaden kommer att ha en enskild anläggning för vatten och 

avlopp. Avfallshantering kommer att ske på samma vis som 

omkringliggande fastigheter och sopkärlen kommer att ställas ut på 

förbestämd plats vid Opevägen för tömning. Samhällsbyggnad bedömer att 

det finns möjlighet att lösa tillgång till vatten, avlopp och avfallshantering på 

platsen. 

Samhällsbyggnad sammantagna bedömning 
Samhällsbyggnad bedömer sammantaget att byggnaden och dess planerade 

användning är lämpliga på den valda platsen och att bygglov kan beviljas. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen (2010:900). 

 

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Förvaltningen 

godkänner byggherrens förslag på certifierad kontrollansvarig. Se mer 

information i ansökningshandlingar. 
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3. Avgift 51 742 kronor. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-13 

Fasad-, sektionsritning inkommen 2022-06-27 

Fasadritning inkommen 2022-06-27 

Nybyggnadskarta inkommen 2022-06-27 

Planritning inkommen 2022-06-27 

Situationsplan inkommen 2022-06-27 

VA-situationsplan inkommen 2022-10-13 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 

För ärendet gäller Boverkets byggregler 29 (BBR 29). 

Översiktsplan för Östersunds kommun 2040, antagen 2014-03-20. 

Fastigheten ligger inom Riksintresse för kulturmiljövården. 

Fastigheten ligger inom Riksintresse för friluftsliv. 

Sakägarförteckning 2022-03-24. Berörda grannar och sakägare har fått 

tillfälle att yttra sig.  

Bakgrund 

Strandskyddsdispens har beviljats av miljö- och samhällsnämnden. 

Översiktsplan 2040 

Översiktsplanen Östersund 2040 säger att byggnation på brukningsvärd 

jordbruksmark endast kan vara godtagbart vid förtätning av utpekade tätorter 

eller av staden. Brukningsvärd jordbruksmark ska inte tas i anspråk som 

tomtmark om det inte finns starka allmänna skäl att komplettera bebyggelse i 

området. 

Enligt översiktsplanen ska man anpassa byggnaders placering, material, form 

och färgsättning väl till landskapsbilden och den befintliga bebyggelsens 

mönster och utseende. Markbearbetningar som skapar till exempel platåer 

och branta slänter i sluttande terräng ska man särskilt undvika. 

Nya tomter ska som regel anslutas till enskilda eller samfällda byvägar eller 

befintliga utfarter mot allmän väg. Nyetablering av bostäder ska i första hand 

ske där det finns möjlighet att nyttja kollektivtrafik (inom 600 meter från 

hållplats).  

Vatten och avlopp ska kunna ordnas på ett miljöriktigt sätt. Man ska ta  

särskild hänsyn till risk för förorening av grundvatten, sjöar och vattendrag.  

 

”Kommunen ska erbjuda olika former av särskilt boende; äldreboenden och 

LSS-boenden. Dessa bostäder ska erbjuda både service, självständighet och 

integritet för de boende. Kommunen ska kunna erbjuda variation i 

utformning av boende. Vid LSS-boenden ska kommunen sträva efter en 
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geografisk spridning. Dessa boenden ska integreras i det ordinarie 

bostadsbeståndet” 

”Nya senior-, äldre- och LSS-boenden ska lokaliseras på platser så att 

kollektivtrafik kan användas av anhöriga, personal och de boende”  

”ny bebyggelse ska i första hand vara ersättningsbyggnader, kompletterande 

bebyggelse i radbyar eller i samlad bebyggelse”.  

Riksintresse för kulturmiljövården 

Området är beläget inom riksintresse för kulturmiljövården för storsjöbygden 

(Z25). Uttryck för riksintresset är bl a öppet jordbrukslandskap med radbyar 

och äldre gårdar med 1800-talsgården som dominerande gårdstyp på höjd- 

och sluttningslägen med vida utblickar.  

Riksintresse friluftsliv 

Området är av riksintresse för friluftslivet. Riksintresse för det rörliga 

friluftslivet (FZ8 Storsjöbygden) är värdet av den natursköna och 

variationsrika Storsjöbygden med nära kontakt mellan kalfjäll och rik 

odlingsbygd.  

Yttranden 

Grannar 

I sökandes skrivelse återfinns svar på de flesta synpunkterna nedan. De 

synpunkter som anses beröra bygglovsbedömningen har besvarats under 

rubriken ”bedömning” i tjänsteskrivelsen. 

Granneyttrande 1: 
”Hej, 

Jag tycker inte att detta är en lämplig placering av 

flerbostadshus eller gruppboende.  

Fastigheten ligger utanför prioriterade förtätningsstråk enligt 

översiktsplanen och även om själva byggnaden ersätter en 

befintlig byggnad så finns det jordbruksmark på fastigheten 

vilken kommunen bör värna om. Det hade kanske varit lämpligt 

att någon privatperson som ämnar tillvarata skogen och hålla 

jordbruksmarken öppen/bruka den, kunde bosätta sig där. Ett 

gruppboende tar bort den möjligheten.  

Byggnaden hamnar också mycket närmare bäcken än befintligt 

hus eftersom det är så mycket större så jag utgår från att man 

prövar om det krävs strandskyddsdispens. 

Jag bor med två barn och tre draghundar och vi kommer att bli 

närmaste granne till detta gruppboende. Anledningen till att jag 

bor där jag bor är att hundarna kan föra liv i samband med 

träning, mat m.m. och därför har vi valt en plats där vi inte 

riskerar att störa så många. Hundgården ligger alldeles intill 

fastighetsgräns för 7:1.  

Den väg som är idag är inte anpassad till någon större trafik. 

Mina barn cyklar eller går där till skolan. En kurva gör att det är 
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dålig sikt nere i skogen där man ofta blir överraskad om någon 

kommer i högre fart än 30. Mer trafik ökar risken för olyckor. 

Det ställer också krav på att fastighetsägaren för 7:1 tar ett stort 

ansvar för underhåll av vägen. Belysningen som funnits togs 

bort när Jämtkraft rev luftledningarna nu i vinter så vägen är 

kolsvart under den mörka säsongen. Hur tänker man kring 

snöröjning och sandning? En granne sköter idag snöröjning 

men det måste bli på en helt annan nivå för ett gruppboende, 

idag har han inga krav på hur ofta han måste skotta utan gör det 

när han har möjlighet vilket fungerar eftersom vi klarar oss 

genom snövallarna med fyrhjulsdrift på bilen. När det är halt 

krävs också fyrhjulsdrift i backen som ofta blir glashal. Det 

händer att taxibilar vägra köra upp utan stannar nere vid 

bystugan. 

Med tanke på kommunikationer för de boende så är det också 

en bra bit ner till Opevägen där bussen går (500m).  

Sopbilen kör inte längre upp utan sopkärl måste lämnas nere 

vid Opevägen. 

Det finns inget kommunalt VA (utanför verksamhetsområde) till 

denna fastighet utan nytt enskilt VA måste anläggas både för 

dricksvatten och avlopp. Mvh” 

 

Granneyttrande 2: 
”Hej 

Jag har lämnat ett yttrande via e-tjänster ang. detta ärende men vill 

komplettera då jag har fått mer uppgifter. 

Jag har förstått att företaget som vill bygga LSS-boendet på min 

grannfastighet har många gruppboenden för människor med 

missbruksproblematik runt om i Sverige och att det mycket väl 

kan komma att bli ett sådant boende även i detta fall. Och även om inte 

planen finns på det nu så finns ju risken att boendet görs om till ett sådant 

boende i framtiden om företaget byter verksamhet 

eller säljer till ett annat företag osv. 

Det gör såklart att jag känner stor oro för tryggheten och säkerheten på min 

fastighet. Jag kommer att bli närmaste granne, gruppboendet har full insyn 

på min fastighet och jag blir den första de besöker om de tar en obevakad 

promenad i närområdet. Jag bor som ensam vuxen med två barn 

varannan vecka och tre draghundar i hundgård som står obevakade hela 

dagarna när jag är på jobbet. Barnen är ofta ensamma hemma och går och 

cyklar ensamma till dagis och skola. På höstarna är det totalt mörkt då 

fastigheterna ligger långt från väg med gatubelysning och relativt 

långt från närmsta annan granne. Jag matar ofta mina hundar eller gör 

andra sysslor på gården med bara pannlampa. Att bo helt ensam på sidan 

om har känts lite otryggt redan nu men fungerat hittills då få känner till 

platsen och det har därför varit lugnt. 

Ett boende skulle såklart kunna innebära större trygghet med mer ljus och 

människor men om det är människor som hamnar där med psykiska problem, 
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kan vara påverkade av droger eller vara aggressiva eller bara bete sig 

skrämmande är vi extremt utsatta. 

Om jag kommer behöva vara orolig för att någon tar sig in till/släpper ut 

mina hundar eller för att barnen inte ska vara säkra hemma efter skolan 

kommer jag inte att kunna bo kvar, och eftersom andra människor kommer 

att tänka i liknande banor kommer min fastighet att bli svårsåld. Jag är 

separerad och det är viktigt att mina barn får bo kvar så pass nära pappan 

som de gör idag och gå kvar i samma skola. Samtidigt som jag behöver 

utrymme för att kunna ha kvar mina draghundar 

utan att störa grannar. Ett nytt sådant läge är nästintill omöjligt att hitta. 

Jag ber er därför att ta hänsyn i detta fall även om jag förstår att det alltid 

kommer att vara oroliga grannar i sådana här fall och att ni bara följer 

PBL. Ni får hemskt gärna komma ut till mig och titta på läget så att ni kan 

bilda er en egen uppfattning. Hör gärna av er på. Vänligen” 

 

Granneyttrande 3: 

”Yttrande Torvalla 7:15 f d Vinnerbrandts  

Vi närmaste grannar som genom grannehörandet får möjlighet att yttra oss i 

ärendet motsätter oss starkt bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - ett 

nytt gruppboende i ett plan med sex lägenheter samt utrymme för personal. I 

dagsläget finns en mindre enplansvilla på den aktuella tomten.    

Med tanke på den av riksdagens antagna livsmedelsstrategin och det oroliga 

omvärldsläget är det oklokt att bebygga fastigheten när den idag är omgiven 

av brukningsvärd åkermark.  Den inhemska livsmedelsproduktionen ska 

enligt visionen öka samtidigt som de nationella miljömålen ska uppfyllas.  

Citat ur miljökvalitetsmålen Ett rikt jordbrukslandskap: 

”Odlingslandskapets och jordbruksmarkens värde för biologisk produktion 

och livsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt som den biologiska 

mångfalden och kulturmiljövärdena bevaras och stärks”.  

På omgivande tre fastigheter bedrivs aktivt jordbruk med 

produktionsnummer. Huvudsakligen vallodling och potatisodling.  

Därutöver bedrivs hästavel och nötköttsuppfödning vilka betar området 

sommartid. På fastigheten i fråga skördades också fram till ett fåtal år sedan 

också hö.  

Vatten och avlopp saknas på fastigheten. Sophanteringen kommer att bli 

svår att hantera. Den befintliga enskilda privata vägen är dimensionerad för 

tre småhusfastigheter och är för smal för att sopbilen ska kunna vända. 

Snöröjningen av vägen sköts på privat basis. Därutöver är vägen ej 

dimensionerad för den ökade trafik som kan förväntas.  

Fastigheten är ej detaljplanelagd och faller inte under 

områdesbestämmelserna.  

Befintligt hus är en enplansvilla. Ritningarna ger vid handen att det hus som 

det söks bygglov för är betydligt större (30 meter) med sex tänkta lägenheter 
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samt personalbostad och parkering varför det inte riktigt passar in i det 

omgivande lantbrukslandskapet.  

Jordbruket generar – främst under sommarhalvåret – såväl buller som lukt, 

vilket kan innebära störningar för dem som inte är vana vid det som hör till 

lantlig miljö.   

Fastigheten ligger i ett biologiskt skyddsvärt område med rik flora och 

djurliv. Området klarar inte en större belastning med andelen människor 

och trafik som kan förväntas.  

Den omedelbara närheten till Torvallabäcken gör att större gräv- och 

byggarbeten är olämpliga. Byggnationerna uppströms kommer att få 

konsekvenser för närliggande fastigheter nedströms och så även 

vattenkvalitén i bäcken. Dessutom kommer artrikedomen gällande andelen 

fisk i bäcken minska avsevärt  

Det har även kommit till vår kännedom att LRF inte har fått ta del av det 

aktuella förslaget till bygglov. Vi finner detta häpnadsväckande och oerhört 

frustrerande att LRFs kommungrupp inte fått vetskap om ärendet, då det i 

allra högsta grad berör åkermark – såväl på den befintliga tomten som 

intilliggande fastigheter. Skulle detta bygglov beviljas kommer det att få 

djupgående konsekvenser för oss som företagare inom de gröna näringarna.   

För Torvalla 7:23, För Torvalla 7:2,  För Torvalla 6:13” 

 

Granneyttrande 4: 
”Vi närmaste grannar som genom grannehörandet får möjlighet att yttra oss 

i ärendet motsätter oss starkt bygglov för nybyggnad av flerbostadshus - ett 

nytt gruppboende i ett plan med sex lägenheter samt utrymme för personal. 

Detta av följande skäl:  

1 Riksdagens antagna livsmedelsstrategi och det oroliga omvärldsläget.  

Självförsörjningsläget för livsmedel i Sverige är idag under 50% varför det 

strategiskt är kontraproduktivt att bebygga fastigheten när den idag är 

omgiven av brukningsvärd åkermark. Den inhemska livsmedelsproduktionen 

ska enligt visionen öka samtidigt som de nationella miljömålen ska 

uppfyllas. Detta om något torde väl rimma riktigt illa med det föreslagna 

bygglovet.   

2 På omgivande tre fastigheter (7:21, 7:23, 6.13) bedrivs aktivt jordbruk 

med produktionsnummer. Huvudsakligen vallodling (foder till kreatur) och 

potatisodling. Därutöver bedrivs häst- och nötköttsuppfödning där djuren 

betar området sommartid.  I dagsläget, med ett försämrat omvärlds- och 

försörjningsläge, behövs varje bit åkermark.  

3 Kommunalt vatten och avlopp saknas på fastigheten. Sophanteringen 

kommer att bli svår att hantera. Den befintliga enskilda privata grusvägen 

är dimensionerad för trafiken till och från tre egnahemsfastigheter och är 

därutöver för smal för att sopbilen ska kunna vända. Sopkärlen ställs i 

stället på grusplanen vid Torvalla Bystuga, vilket fungerat som nödlösning i 
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dagsläget men inte kommer att vara hållbart med tanke på den mängd avfall 

som ett boende av det formatet kommer att generera. Snöröjningen av vägen 

sköts på privat basis. Därutöver är vägen ej dimensionerad för den ökade 

trafik som kan förväntas med tanke på boende, personal och besökare. Vad 

händer om grannfastigheterna motsätter sig brukandet av vägen, som är 

privat, för trafik till och från 7:15?  

4 Fastigheten är ej detaljplanelagd och faller inte under 

områdesbestämmelserna.  

5 Befintligt hus är en enfamiljsbostad och det hus som det söks bygglov för 

är betydligt större (cirka 30 meter enligt prospektet) med sex tänkta 

lägenheter samt personalbostad och parkering som inte passar in i det 

omgivande lantbrukslandskapet. Detta omöjliggör på sikt ett aktivt brukande 

av jordbruksmarken då ökad trafik och nedskräpning gör framför allt skörd 

av hö riskabelt, med tanke på vad djuren kan få i sig i form av plåt och plast.   

6 Jordbruket genererar såväl buller som lukt, vilket kan innebära störningar 

för dem som inte är vana vid det som hör till lantlig miljö. Störningar kring 

jordbruket kan också förväntas åt andra hållet med det stora antal boende 

samt tillhörande personal som tillkommer.  

7 Den åkermark som finns på tomten är kopplad till EU-bidrag – vilken den 

närmaste grannen Sven-Gunnar Ekström, som bedriver hästuppfödning, slår 

och tar höskörd på. Exploatering av åker och betesmark är irreversibel och 

har stor påverkan på det omgivande landskapet.  Ur Miljöbalken; 3 kap. 6 §. 

Hänsyn till jordbruksnäringen. Fastighetsbildning som berör en 

jordbruksfastighet får inte äga rum om åtgärden är ägnad att medföra 

någon olägenhet av betydelse för jord-bruksnäringen. Lag (1993:1340).  

8 Fastigheten ligger i ett biologiskt skyddsvärt relativt stadsnära område 

med rik flora och djurliv. Storspov, tofsvipa, berguv, violett guldvinge, 

brunkulla, kattfot, Jungfru Maria nycklar och en rad andra värdefulla 

orkidéer. Området klarar inte en större belastning med andelen människor 

och trafik som kan förväntas!  I dagsläget har vi redan problem med intrång 

på bete och åkermark, i form av cyklister, orienterare och personer som 

rastar sina hundar. Enligt naturvärdesinventeringen från 2020, som gjordes 

genom konsultföretaget Tyréns på beställning av Östersunds kommuns 

kommunledsförvaltning visar på att det aktuella området för fastigheten 7:15 

ett påtagligt naturvärde. Naturvärdesklass 3    

9 Den omedelbara närheten till Torvallabäcken gör att större gräv- och 

byggarbeten är olämpliga. Byggnationerna uppströms kommer att få 

konsekvenser för närliggande fastigheter nedströms och även påverka 

vattenkvalitén i bäcken menligt.  Sedan området ”Nya Torvalla” byggdes på 

skogsmarken ovanför 7:15 under 1980- och 1990-talen har vi i byn problem 

med e-coli bakterier i Torvallabäcken. Vilket genererar konsekvenser 

nedströms genom t ex missfall, mastiter (juverinflammationer) hos 

nötkreatur och hästar som drack av bäckvattnet. Därav har vi markägare 

valt att stänga bort bäcken för att vi ska få ha friska djur. Dessutom kommer 
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artrikedomen gällande andelen fisk i bäcken minska avsevärt. I dagsläget 

har byn inlett ett samarbete med Sportfiskarna Jämtland – Härjedalen för att 

aktivt arbeta med att återupprätta Torvallabäckens ekologiska status, vilken 

enligt en studie från VISS 

(https://www.ostersund.se/download/18.4918e8b817938548acc11298/16214

25084223/NVI_Torvalla_Odensala_Slutrapport.pdf) (sid 145) inte uppnår 

god ekologisk status och bitvis är i riktigt dåligt skick. Odlingslandskapet i 

närheten av bäcken beskrivs på sid 142 och 143 i ovannämnda rapport på 

följande vis  

De öppna ytorna och de brynmiljöer, diken, åkerholmar och andra 

småbiotoper i området utgör tillsammans en helhet med många viktiga 

funktioner för fåglar och smådjur, både som boplats, områden att söka föda 

i, skydd för predatorer och korridorer att sprida sig i. Grova, solbelysta träd 

kan hysa lavar och de är värdefulla för insekter, fåglar och fladdermöss. 

Områdets närhet till vatten är nått som ytterligare förstärker dess värde.  

(…)  Att större sammanhängande öppna ytor förekommer i landskapet 

tillsammans med småbiotoper som bryn- och buskmiljöer, diken, åkerholmar 

och stenrösen, är värdefullt för fåglar som häckningslokaler och för födosök.  

10 Sist och slutligen finner vi finner det oerhört häpnadsväckande att 

Lantbrukarnas Riksförbund inte har fått vara remissinstans i ärendet då den 

aktuella tomten består av 0,5 ha åkermark. Genom LRF har det även kommit 

till vår kännedom att en representant för Emrahus blivit rekommenderad 

genom ansvarig tjänsteperson på Östersunds kommun, att kontakta LRF 

centralt för att ”ansöka om bygglov på jordbruksmark”.  Ordförande för 

LRF:s kommungrupp i Östersund har varit i kontakt med Elin Videfors på 

Emrahus och informerat att ingen sådan slags ”ansökan” finns, där man 

ansöka om att bygga på åkermark. Östersunds kommuns ansvariga inom 

plan och bygg vet mycket väl hur proceduren är gällande 

bygglovsförfarande och detta tillvägagångssätt torde vara föremål för, om 

inte rentav en reprimand, så i alla fall i behov av rejäl genomlysning 

internt.” 

Granneyttrande 5 

”Gällande trafiksituationen på tillfartsväg till fastigheten. Trafiken kommer 

att öka i jämfört med idag då det planeras att byggas ett flerbostadshus som 

ersättning för befintlig villa. Två barn rör sig idag ensamma på vägen till 

fots eller på cykel till och från skolan och deras säkerhet riskeras med den 

ökade trafiken.  

Jag anser att det finns fara för liv och hälsa för gående trafikanter på den 

samfällda grusvägen framförallt vintertid. Vägen är så smal att fordon inte 

kan mötas utan måste backa till närmaste avfart. Vintertid öka riskerna 

ytterligare när vägen blir smalare än vanligt på grund av snövallar. Den blir 

också lätt väldigt hal och det finns ingen belysning så under 

vintermånaderna är den mörk på morgnar/eftermiddagar. Vid full vinter är 

det svårt för gående att överhuvudtaget få plats på vägen vid bilmöte. 
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Gående kommer att behöva kliva åt sidan ut i snöplogkanten som kan vara 

väldigt hög då snödrev ofta förekommer på den öppna åkermarken.  

Så länge verksamheten utgörs av LSS-boende kommer boende med stor 

sannolikhet att behöva färdtjänst till olika dagliga aktiviteter/verksamheter. 

Det är troligt att bussarna bemannas av olika chaufförer som inte känner till 

att gående/cyklande barn rör sig på vägen vilket ökar risken för att de inte 

håller nere hastigheten och därmed ökar risken för olyckor.  

Den skymda kurva som finns längre ner längs vägen kommer framförallt 

vintertid att utgöra livsfara vid möte av fordon då gående barn hamnar mitt i 

bilvägen och sikten för bilister är bara några meter.” 

Upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 

samråd samt begäran om eventuella kompletteringar för att kunna ge 

startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL, skickas separat inom kort. 

Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked medgivits enligt 10 kap 3 § 

PBL.  

Bygglovets giltighetstid: Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, 

om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 

dagen för beslutet om lov (9 kap 43 § PBL). 

För att anlägga avlopp med ansluten vattentoalett krävs ett särskilt tillstånd 

av miljö- och samhällsnämnden enligt § 13 förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I samband med tillståndsansökan 

skall situationsplan med intilliggande fastigheters vattentäkter, den egna 

tänkta vattentäkten samt även avloppsbrunn och infiltrationsplats vara 

inritade. Utöver detta skall jordprov taget på ca 1,5 m djup, eller där 

infiltrationen skall förläggas, redovisas. 

Avräkning  

Har meddelat bygglov inte utnyttjats ska slutavräkning göras om sökanden 

begär det. Detta ska ske senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. 

Eventuella förskotterade avgifter ska då återbetalas. Framställs inte sådan 

begäran inom angiven tid är rätten till återbetalning förfallen. Ränta utgår ej 

på belopp som återbetalas. Belopp mindre än 300 kronor återbetalas ej. Vid 

slutbesked kan ytterligare avgift tillkomma för tex extra arbetsplatsbesök 

samt ytterligare slutsamråd. 

Beslutet skickas till  

 Sökanden samt markägare enligt förteckning (Brev) 

 Kontrollansvarig 

 Grannar och övriga sakägare enligt förteckning (Brev) 

 Grannar och andra vars mening beslutet går emot (DK) 
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 Övriga eventuella sakägare underrättas genom Post- och inrikes 

tidningar 

Underskrift 

 

Anton Pålstam  

Bygglovhandläggare 

Förslaget till beslut är elektroniskt signerad och saknar därför underskrift  

Bilaga 

Bilaga A: Hur man överklagar 
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Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse 
Sida 

1(3) 

Datum 

2022-09-21 
Diarienummer 

MSN 00213-2022 

L 2022-000594 

  

 

Tjänsteskrivelse – Bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus 

LEKATTEN 3, Östersund   

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser nybyggnad av ett enbostadshus på en fastighet i Karlslund. 

Fastigheten är sedan tidigare bebyggd med ett flerbostadshus och garage. 

Garaget rivs för att göra plats för den nya byggnaden. Enbostadshuset upptar 

en byggnadsarea om 100 kvadratmeter och utförs i två våningar med källare 

vilket ger en bruttoarea på 300 kvadratmeter. Byggnaden får fasader av 

träpanel i gul kulör och tak av bandtäcktplåt i svart kulör.  

Bedömning 

Enligt detaljplanens bestämmelse ska byggnaden ha en enkel volym med få 

detaljer. Byggnaden är försedd med en balkong på gavelfasaden som vetter 

mot norr. Balkongens höjd över marken och utstick från fasad gör att den 

inte kan mätas som byggnadsarea. Samhällsbyggnad bedömer att balkongen 

inte innebär en avvikande volym och byggnaden är därför utformad i 

enlighet med detaljplanen. 

 

Samhällsbyggnad bedömer att ett bygglov bör kunna beviljas då den 

föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap. 30 § PBL. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas för nybyggnad av enbostadshus med 

stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 

2. Ansökan om rivningslov beviljas för rivning av garage med stöd av 9 

kap. 34 § plan- och bygglagen (2010:900). 

 

3. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Förvaltningen 

godkänner byggherrens förslag på certifierad kontrollansvarig. Se mer 

information i ansökningshandlingar. 

 

4. Avgift 24 609 kronor. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-09-21 

Foto garage inkommen 2022-09-21 

Situationsplan inkommen 2022-09-13  

Planritning inkommen 2022-09-13  

Sektionsritning inkommen 2022-09-13  

Fasadritning inkommen 2022-09-13  
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Ansökan inkommen 2022-06-28 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan 582 lagakraftvunnen 20190227. 

För ärendet gäller Boverkets byggregler 29 (BBR 29). 

Bakgrund 

Detaljplan  

För fastigheten gäller detaljplan 582 lagakraftvunnen 20190227. 

En ny detaljplan togs fram för att skapa möjligheten att bygga ett ytterligare 

bostadshus på den redan befintliga flerbostadshus tomten. Syftet med 

detaljplanen är beskrivet i planbeskrivningen som möjliggöra byggnation av 

ett mindre flerbostadshus. Avsikten är att bygga ett hus i två våningar som 

rymmer mindre lägenheter, garage och förråd. Planbeskrivningen är inte 

juridiskt bindande och i detaljplanekartan finns ingen bestämmelse som 

reglerar ett minsta eller maximalt antal bostäder i huset. Att bygga ett 

enbostadshus i stället för ett flerbostadshus som det beskrivs i 

planbeskrivningen är därför i enlighet med detaljplanen. 

 

Detaljplanens bestämmelser gör att byggnaden får innehålla bostäder, 

byggnadsarean är begränsad till 100 kvadratmeter, byggnadshöjden är 

begränsad till 5,5 meter, största takvinkeln är begränsad till 21 grader och 

ska utformas med en enkel volym, få detaljer, plåt eller papptak och träpanel.  

 

Vatten, avlopp, utfart 

Den nya byggnaden ansluts till kommunalt vatten, avlopp och dagvatten 

genom befintliga ledningar inom fastigheten. Utfart är lika som befintligt.  

Yttranden 

Åtgärden är planenlig och därför har inga grannar hörts.  

Upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 

samråd samt begäran om eventuella kompletteringar för att kunna ge 

startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL, skickas separat inom kort. 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked medgivits enligt 10 kap 3 § 

PBL. 

 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 

4 § PBL.  

 

Bygglovets giltighetstid: Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, 

om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 

dagen för beslutet om lov (9 kap 43 § PBL). 
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Enligt Lagen om färdigställandeskydd (2014:227) krävs i vissa fall 

färdigställandeskydd eller bankgaranti. Byggnadsarbetet får då inte påbörjas 

förrän ett bevis på tecknat färdigställandeskydd/bankgaranti har uppvisats för 

byggnadsnämnden.  

Avräkning  

Har meddelat bygglov inte utnyttjats ska slutavräkning göras om sökanden 

begär det. Detta ska ske senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. 

Eventuella förskotterade avgifter ska då återbetalas. Framställs inte sådan 

begäran inom angiven tid är rätten till återbetalning förfallen. Ränta utgår ej 

på belopp som återbetalas. Belopp mindre än 300 kronor återbetalas ej. Vid 

slutbesked kan ytterligare avgift tillkomma för tex extra arbetsplatsbesök 

samt ytterligare slutsamråd. 

Beslutet skickas till  

 Sökanden samt markägare enligt förteckning (Brev) 

 Kontrollansvarig 

 Grannar och övriga sakägare enligt förteckning (Brev) 

 Övriga eventuella sakägare underrättas genom Post- och inrikes 

tidningar 

Underskrift 

Viktor Vestin  

Byggnadsinspektör 

Förslaget till beslut är elektroniskt signerad och saknar därför underskrift  

Bilaga 

Bilaga A: Hur man överklagar 
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Upprättad
Kartans giltighetstid: 6 månader
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Ledningar från andra aktörer kan finnas på området!

LEKATTEN 3
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detaljplan 2019-02-27

LEKATTEN 3
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2022-000162
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Privata ledningar redovisas ej i kartan!

System Sweref 991415, RH2000

Vattenhårdhet 3-3,5 tyska grader (dh)

Tillgänglig reservoarnivå:
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Vid anslutning av spillvattenavlopp
gäller en uppdämningsnivå (färdigt golv)
som är 50 cm över hjässan på huvudavloppsledningen
utanför förbindelsepunkten.

För denna fastighet gäller uppdämningsnivån (färdigt golv): +343,10
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Datum 

2022-10-12 
Diarienummer 

MSN 00192-2022 

L 2022-000693 

  

 

Tjänsteskrivelse – Bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus samt rivning av befintlig 
bostadsbyggnad. 

SLÅTTE 1:12, Östersund  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser nybyggnad av enbostadshus i ett plan med 196 m² bruttoarea, 

samt rivning av äldre fritidshus och komplementbyggnad. Befintlig 

friggebod flyttas till annan placering. Fastigheten som är 2 300 kvadratmeter 

stor, är belägen vid Hornsjön ca 6 km söder om Brunflo, där några få 

permanentbostäder och ett flertal fritidshusfastigheter finns i nordlig riktning 

längs sjön.  

 

Den nya byggnaden ska placeras 15 m från strandlinjen och 3 m ovan sjöns 

nivå. Marken består av gräsbeväxt sluttande mark mot sjön som sannolikt 

har goda förutsättningar för att bebyggas, men en geoteknisk undersökning 

kommer krävas. Sjön ligger inom Natura 2000 område, vilket innebär att det 

är viktigt att byggnationen inte påverkar sjön. En sedimentskyddsplan ska 

därför upprättas och följas under byggnationen. Detta ska säkerställas i 

kontrollplanen som beslutas i samband med startbesked för ärendet. 

 

Byggnaden anordnas med enskilt vatten och avlopp inom fastigheten. 

Dagvatten omhändertas lokalt. Utfart till byväg finns. Ansökan om 

strandskyddsdispens har beviljats i separat ärende.  

Bedömning 

Den föreslagna nybyggnationen placeras på en redan etablerad, bebyggd 

fastighet, och kommer anpassas väl till omgivande byggnader med 

färgsättning, byggnadsmaterial och taktäckning. Tillkommande 

bostadsbyggnad påverkar inte landskapsbilden i området i sådan omfattning 

att det inte kan godtas. Byggnadens utformning är förenlig med 8 kap. 1 § 

plan- och bygglagen (2010:900) (PBL). Samhällsbyggnad bedömer att ett 

bygglov kan beviljas då den föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 9 

kap. 31 § PBL utanför detaljplan. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen (2010:900). 

 

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Förvaltningen 

godkänner byggherrens förslag på certifierad kontrollansvarig. Se mer 

information i ansökningshandlingar. 
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3. Avgift 32 181 kronor. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-12 

Fasadritning inkommen 2022-09-09  

Fasadritning inkommen 2022-09-09  

Planritning inkommen 2022-09-09  

Situationsplan inkommen 2022-09-09  

Ansökan/Anmälan inkommen 2022-08-19  

Sektionsritning inkommen 2022-08-19  

Markplaneringsritning inkommen 2022-08-19  

Foto/Montage Rivning byggnad inkommen 2022-08-19 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 

För ärendet gäller Boverkets byggregler 29 (BBR 29). 

Översiktsplan för Östersunds kommun 2040, antagen 2022-06-20. 

Riksintresse för Natura 2000. 

Sakägarförteckning 2022-09-13. Berörda grannar och sakägare har fått 

tillfälle att yttra sig.  

Bakgrund 

Platsbesök utfört 2022-10-05. 

Översiktsplan 2040 

Enligt översiktsplanen ska man anpassa byggnaders placering, material, form 

och färgsättning väl till landskapsbilden och den befintliga bebyggelsens 

mönster och utseende. Markbearbetningar som skapar till exempel platåer 

och branta slänter i sluttande terräng ska man särskilt undvika. 

  

Nyetablering av bostäder ska i första hand ske där det finns möjlighet att 

nyttja kollektivtrafik (inom 600 meter från hållplats). I detta fall finns 

busshållplats som närmast i Österböle vid E 14, ca 2,8 km från fastigheten, 

vilket innebär att målsättningen om god tillgång till kollektivtrafik inte 

uppnås.  

 

Vatten och avlopp ska kunna ordnas på ett miljöriktigt sätt. Man ska ta  

särskild hänsyn till risk för förorening av grundvatten, sjöar och vattendrag.  

 

Riksintresse Natura 2000 

Fastigheten är belägen vid Hornsjön som är Natura 2000-område och av 

riksintresse. 

Yttranden 

Miljö och hälsa 2022-10-11 
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Miljö och hälsa har inget att erinra mot att bygglov ges. 

Slutlig utformning och placering av vatten och avlopp kommer att 

behandlas i pågående separat tillståndsärende. 

Avfall 2022-09-30, utan erinran. 

  

Grannarna har beretts tillfälle att yttra sig om åtgärden varav ingen har  

inkommit med invändningar.  

Upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 

samråd samt begäran om eventuella kompletteringar för att kunna ge 

startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL, skickas separat inom kort. 

 

Sjön ligger inom Natura 2000-område, vilket innebär att det är viktigt att 

byggnationen inte påverkar sjön. En sedimentskyddsplan ska därför 

upprättas och följas under byggnationen. Detta ska säkerställas i 

kontrollplanen som beslutas i samband med startbesked för ärendet. 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked medgivits enligt 10 kap 3 § 

PBL. 

 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 

4 § PBL. Bygglovets giltighetstid: Bygglov, rivningslov och marklov upphör 

att gälla, om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem 

år från dagen för beslutet om lov (9 kap 43 § PBL). 

 

Enligt Lagen om färdigställandeskydd (2014:227) krävs i vissa fall 

färdigställandeskydd eller bankgaranti. Byggnadsarbetet får då inte påbörjas 

förrän ett bevis på tecknat färdigställandeskydd/bankgaranti har uppvisats för 

byggnadsnämnden.  

 

För att anlägga avlopp med ansluten vattentoalett krävs ett särskilt tillstånd 

av miljö- och samhällsnämnden enligt § 13 förordning (1998:899) om 

miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. I samband med tillståndsansökan 

skall situationsplan med intilliggande fastigheters vattentäkter, den egna 

tänkta vattentäkten samt även avloppsbrunn och infiltrationsplats vara 

inritade. Utöver detta skall jordprov taget på ca 1,5 m djup, eller där 

infiltrationen skall förläggas, redovisas. 

Avräkning  

Har meddelat bygglov inte utnyttjats ska slutavräkning göras om sökanden 

begär det. Detta ska ske senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. 

Eventuella förskotterade avgifter ska då återbetalas. Framställs inte sådan 

begäran inom angiven tid är rätten till återbetalning förfallen. Ränta utgår ej 

på belopp som återbetalas. Belopp mindre än 300 kronor återbetalas ej. Vid 
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slutbesked kan ytterligare avgift tillkomma för tex extra arbetsplatsbesök 

samt ytterligare slutsamråd. 

Beslutet skickas till  

 Sökanden samt markägare enligt förteckning (Brev/DK) 

 Kontrollansvarig 

 Grannar och övriga sakägare enligt förteckning (Brev) 

 Övriga eventuella sakägare underrättas genom Post- och inrikes 

tidningar 

Underskrift 

 

Michael Engström  

Byggnadsinspektör 

Förslaget till beslut är elektroniskt signerad och saknar därför underskrift  

Bilaga 

Bilaga A: Hur man överklagar 

 

 



© Lantmäteriet, © Östersunds kommun
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Tjänsteskrivelse – Bygglov för nybyggnad 
av småbåtshamn 

STADEN 2:1, Östersund  

Sammanfattning av ärendet 

Ansökan avser en småbåtshamn om ca 60 platser i vattenområdet utanför 

kvarteret Aktiv 1 på Storsjö strand. Hamnen kommer att hysa fritidsbåtar och 

anläggningen ägas av bostadsrättsförening intill. En landgång, som kommer 

att variera i lutning med vattenståndet, ansluter till strandpromenaden strax 

söder om gemensamhetslokalen vid strandpromenaden. Landgången leder 

ner till själva bryggan som är planerad i formen av ett E. Bryggorna byggs 

upp av cellplastfyllda betongpontoner förankras med betongankare.   

 

Bygglov har givits sedan tidigare för småbåtshamn om 38 platser. Ansökan 

har nu ändrats så att den omfattar fler platser och bygglov prövas därför på 

nytt.  

 

Strandskydd råder inom W-område men är upphävt inom W1-, WV- och 

inom landområden. 

 

Åtgärden kräver tillstånd för vattenverksamhet från mark- och 

miljödomstolen. 

Bedömning 

Vattenområdet i gällande detaljplan är indelat i olika delar där olika 

bestämmelser råder. Hamnanläggningen planeras delvis inom WV-område 

och delvis inom W-område. Inom WV-område får småbåtshamn för boende i 

området anläggas. W-område ska enligt detaljplanen vara öppet 

vattenområde. Att anlägga bryggor inom W-område strider mot gällande 

detaljplan. I förslaget placeras ca 37 % av bryggorna inom W-område.  

 

Bryggorna kan inte placeras längre norrut av tekniska skäl. För att kunna få 

till det antalet båtplatser som enligt bostadsrättsföreningen behövs för att 

täcka behovet och för att få projektet att gå ihop ekonomiskt så föreslås 

därför att anläggningen utökas inom W-område åt söder.  

 

I planbeskrivningen framgår att avsikten med WV-områdena är att kunna 

möjliggöra för båtplatser för boende. Varför W-område lagts ut i parkens 

förlängning framgår inte i beskrivningen men det är ett rimligt antagande att 

avsikten är att hålla vattenområdet utanför parken fritt från anläggningar.  

 

Förslaget överensstämmer inte med detaljplanen. Avvikelsen kan inte heller 

anses vara liten enligt 9 kap. 31 b § plan- och bygglagen (PBL). Avvikelse 

från detaljplanen kan också göras om åtgärden är förenlig med detaljplanens 

syfte och tillgodoser ett angeläget gemensamt behov eller ett allmänt intresse 
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enligt 9 kap. 31 c § plan- och bygglagen. Samhällsbyggnad anser att 

hamnanläggningen kan tillgodose ett gemensamt behov för boenden i 

närheten, men att placeringen inom W-område inte kan anses vara i enlighet 

med detaljplanens syfte att hålla vattenområdet öppet utanför parkmarken. 

Ansökan om bygglov ska därför avslås. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Ansökan om bygglov avslås med stöd av 9 kap. 30 § plan- och 

bygglagen (2010:900).  

 

Motiv och hänvisning: Den föreslagna åtgärden strider mot gällande 

detaljplan. 

 

2. Avgift 5 203 kronor. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-10 

Situationsplan med förankringar inritade inkommen 2022-07-12 

Illustration/visualisering inkommen 2022-06-22  

Situationsplan inkommen 2022-06-21  

Illustration/visualisering inkommen 2022-06-21  

Plan-, fasadritning inkommen 2022-06-21 

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan 551 lagakraftvunnen 2015-09-30 

Bakgrund 

Yttranden 

Gata fritid 2022-10-06: 

Vi har inget att invända mot de planerade åtgärderna. Vi har inga 

invändningar mot den nya placeringen av rampen men vill att grinden 

placeras ute på rampen inte invid land. Vi bedömer att det krävs ett 

skötselavtal eller motsvarande för förankringen av rampen och plattgången 

som placeras på allmän plats så att ansvars- och skötsel blir tydliggjort.   

Vid anläggningen får inte träd och belysningspollare intill (inkl. rotsystem 

och kablar) skadas. 

 

Installation och ledningsnät, 2022-09-21: 

Vi har inget att invända mot de planerade åtgärderna. 

 

Avfall VA har granskat bifogade handlingar och har inga ytterligare  

invändningar på byggnationen, men vill fortsatt peka på några viktiga 

detaljer. Det är av yttersta vikt att byggherren håller sig till i handlingar 

redovisade avstånd och att stor försiktighet iaktas vid arbete i närhet till vårt  
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intresseområde. När byggnationen över vatten och på sjöbotten startar, 

kontakta Avfall VA (Anton Ellesjö) för info. Detta för att arbetet eventuellt 

skulle kunna påverka dricksvattenproduktionen, genom ökad 

turbiditet(grumlighet) på sjövattnet. Avfall VA vill även peka tidigare 

yttrande (L 2020-000993, 2021-01-21 och Tekniska nämnden diarienr TN 

00001-2021 dok ID 3775). Dessa åsikter kvarstår.  

 

Grannar  

Grannarna har inte beretts tillfälle att yttra sig då Samhällsbyggnad ser det 

som uppenbart att lov inte kan ges enligt 9 kap 25 § tredje stycket PBL.   

Upplysningar 

Bygglovets giltighetstid: Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, 

om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 

dagen för beslutet om lov (9 kap 43 § PBL). 

Avräkning  

Har meddelat bygglov inte utnyttjats ska slutavräkning göras om sökanden 

begär det. Detta ska ske senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. 

Eventuella förskotterade avgifter ska då återbetalas. Framställs inte sådan 

begäran inom angiven tid är rätten till återbetalning förfallen. Ränta utgår ej 

på belopp som återbetalas. Belopp mindre än 300 kronor återbetalas ej. Vid 

slutbesked kan ytterligare avgift tillkomma för tex extra arbetsplatsbesök 

samt ytterligare slutsamråd. 

Beslutet skickas till  

 Sökanden samt markägare enligt förteckning (DK) 

 Kontrollansvarig 

Underskrift 

 

Stina Andreasson  

Byggnadsinspektör 

Förslaget till beslut är elektroniskt signerad och saknar därför underskrift  

Bilaga 

Bilaga A: Hur man överklagar 
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Tjänsteskrivelse – Bygglov för nybyggnad 
av enbostadshus och garage 

VALLA 4:5, Östersund  
  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet gäller nybyggnad av ett enbostadshus i ett plan med en 

byggnadsarea på ca 267 m2 samt ett fristående garage på ca 126 m2 på 

Frösön en bit nedanför Stockevägen nära Frösö kyrka. Platsen för tomten är 

sedan tidigare en bostadsfastighet med ett bostadshus från år 1909 i eftersatt 

skick, med en byggnadsarea på ca 70 m2 som ska rivas. Det finns sedan 

tidigare vatten och avlopp till fastigheten, med eget vatten samt avlopp som 

är kopplat till det kommunala nätet. Befintlig in- och utfart föreslås användas 

och avfallshantering går att lösa.   

Bedömning 

Åtgärden bedöms vara förenlig med gällande översiktsplan och 

kulturmiljöprogram.  

 

Sökt etablering skiljer sig gestaltningsmässigt från omkringliggande 

bebyggelse men är anpassad efter den känsliga kulturmiljön. Den nya villan 

kommer inte att ha ett exponerat läge, utan föreslås få en placering som är 

relativt dold inne på fastigheten. Samhällsbyggnad bedömer att 

riksintressena inte skulle påverkas negativt av sökt bygglov och inga 

negativa synpunkter från grannar eller remissinstanser har inkommit.  

 

Samhällsbyggnad bedömer att ett bygglov bör kunna beviljas då den 

föreslagna åtgärden uppfyller kraven enligt 9 kap. 31 § plan- och bygglagen 

(PBL). 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Ansökan om bygglov beviljas med stöd av 9 kap. 31 § plan- och 

bygglagen (2010:900). 

 

2. För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Förvaltningen 

godkänner byggherrens förslag på certifierad kontrollansvarig. Se mer 

information i ansökningshandlingar. 

 

3. Avgift 32 181 kronor. Avgiften är i enlighet med taxa fastställd av 

kommunfullmäktige.  

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-09-28 

Planritning inkommen 2022-10-07 
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Sektionsritning inkommen 2022-10-07 

Fasadritningar (2st) inkommen 2022-10-07  

Situationsplan inkommen 2022-09-09  

Yttrande från granne inkommen 2022-07-25  

Yttrande från remissinstans Jamtli inkommen 2022-07-14  

Översiktskarta inkommen 2022-07-14  

Ansökan inkommen 2022-06-22 

Förutsättningar 

Fastigheten ligger utanför detaljplanelagt område. 

För ärendet gäller Boverkets byggregler 29 (BBR 29). 

Översiktsplan för Östersunds kommun 2040, antagen 2022-06-20. 

Kulturmiljöprogram etapp 3, antagen 2022-09-29. 

Fördjupad översiktsplan för Västra Frösön, antagen 2010-03-18. 

Riksintresse för kulturmiljövården. 

Riksintresse för friluftsliv. 

Berörda grannar och sakägare har fått tillfälle att yttra sig.  

Bakgrund  

Översiktsplan 2040 

Enligt översiktsplanen ska man anpassa byggnaders placering, material, form 

och färgsättning väl till landskapsbilden och den befintliga bebyggelsens 

mönster och utseende. Markbearbetningar som skapar till exempel platåer 

och branta slänter i sluttande terräng ska man särskilt undvika. 

  

Nya tomter ska som regel anslutas till enskilda eller samfällda byvägar eller 

befintliga utfarter mot allmän väg. Nyetablering av bostäder ska i första hand 

ske där det finns möjlighet att nyttja kollektivtrafik (inom 600 meter från 

hållplats), aktuell fastighet uppfyller dessa ställningstaganden.  

 

Riksintresse för kulturmiljövården 

Området är beläget inom riksintresse för kulturmiljövården för 

Storsjöbygden (Z25). Uttryck för riksintresset är bl a öppet 

jordbrukslandskap med radbyar och äldre gårdar med 1800-talsgården som 

dominerande gårdstyp på höjd- och sluttningslägen med vida utblickar.  

Riksintresse friluftsliv 

Området är av riksintresse för friluftslivet. Riksintresse för det rörliga 

friluftslivet (FZ8 Storsjöbygden) är värdet av den natursköna och 

variationsrika Storsjöbygden med nära kontakt mellan kalfjäll och rik 

odlingsbygd.  

Yttranden 

Grannar  

Grannarna har beretts tillfälle att yttra sig om åtgärden varav ingen har  

inkommit med invändningar.  
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Jamtli 

”I samrådet med arkitekt och byggherre var samtliga parter överens om att 

tillkommande byggnad skall synas så lite som möjligt från Stockevägen, helst 

inte alls om det är möjligt. Om enbostadshuset byggs på det viset har Jamtli 

inget att erinra i rubricerat ärende.” 

Upplysningar 

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt 

samråd samt begäran om eventuella kompletteringar för att kunna ge 

startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL, skickas separat inom kort. 

 

Åtgärden får inte påbörjas förrän startbesked medgivits enligt 10 kap 3 § 

PBL. 

 

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap 

4 § PBL.  

 

Bygglovets giltighetstid: Bygglov, rivningslov och marklov upphör att gälla, 

om åtgärden inte har påbörjats inom två år och avslutats inom fem år från 

dagen för beslutet om lov (9 kap 43 § PBL). 

 

Enligt Lagen om färdigställandeskydd (2014:227) krävs i vissa fall 

färdigställandeskydd eller bankgaranti. Byggnadsarbetet får då inte påbörjas 

förrän ett bevis på tecknat färdigställandeskydd/bankgaranti har uppvisats för 

byggnadsnämnden.  

Avräkning  

Har meddelat bygglov inte utnyttjats ska slutavräkning göras om sökanden 

begär det. Detta ska ske senast sex månader efter det att bygglovet förfallit. 

Eventuella förskotterade avgifter ska då återbetalas. Framställs inte sådan 

begäran inom angiven tid är rätten till återbetalning förfallen. Ränta utgår ej 

på belopp som återbetalas. Belopp mindre än 300 kronor återbetalas ej. Vid 

slutbesked kan ytterligare avgift tillkomma för tex extra arbetsplatsbesök 

samt ytterligare slutsamråd. 

Beslutet skickas till  

 Sökanden samt markägare enligt förteckning (Brev) 

 Kontrollansvarig 

 Grannar och övriga sakägare enligt förteckning (Brev) 

 Övriga eventuella sakägare underrättas genom Post- och inrikes 

tidningar 
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Underskrift 

 

Stefan Boije  

Byggnadsinspektör 

Förslaget till beslut är elektroniskt signerad och saknar därför underskrift  

Bilaga 

Bilaga A: Hur man överklagar 
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FASAD SYDOST & NORDVÄST
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FASAD SYDOST

FASAD NORDVÄST

FÖNSTER: 

DÖRRAR: 

FASAD: 

TAK: 

FÄRG - OCH MATERIALVAL:
SEDUMTAK/PLÅTTAK (SVART)

NCS S 5040-Y70R (RÖD)

NCS S 5040-Y70R (RÖD)

RAL 8004 (RÖD)

GARAGEPORTAR: NCS S 5040-Y70R (RÖD)
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ENTRÉPLAN

VALLA 4:5
ÖSTERSUNDS KOMMUN

2022-10-

1:100 (A2) A01

SPECIALHUS24871

AREOR:

Byggnadsarea (BYA)

Hus 267.3 m²
Garage 125.6 m²

Förklaringar

ADK Fönsterdörr linjerar fast fönster
AFK Fast fönster
FDU Fönsterdörr, Hajom
FF TYP A Hajom skjutfönster 2-delat, 1+1
FK Fast fönster, Hajom
TVF Pivåhängt fönster, Hajom
TYP A Hajom skjutdörr, 2-delad,1+1
ÖL Typ A Hajom överljus
BVP Bergvärmepump
DM Diskmaskin
FTX FTX-aggregat
G Garderob
G6 Garderob 600 mm
Solcellspanel Gruppsol solcellspanel
SP1 Snickarper med sidoljus vänster, SP1
TM Tvättmaskin
TT Torktumlare
VVB Varmvattenberedare
VXR Växelriktare
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  Östersunds kommun 

 Samhällsbyggnad 

 Plan & Bygg 

 831 82 Östersund 

   

 bygglov@ostersund.se 

 

            

           

   

 Östersund 2022-07-14 

 

 

Bygglov för nybyggnad av enbostadshus, Valla 4:5, Frösö socken, Östersunds 

kommun (ert Dnr L 2022-000582 ). 

 

Valla 4:5 ligger i området Frösö-Vagle-Härke som pekats ut som kulturhistoriskt 

värdefullt område i Östersunds kommuns kulturmiljöprogram. Där står bland annat:  

”De centrala delarna av Frösön med kyrkan, det öppna odlingslandskapet och de 

vidsträckta vyerna med mera kan betecknas som en av de mest kända landskapsbilderna 

i landet.” 

 

Jamtli har haft kontakt/samråd med byggherren och arkitekten till det tänkta 

enbostadshuset. 

 

I samrådet med arkitekt och byggherre var samtliga parter överens om att tillkommande 

byggnad skall synas så lite som möjligt från Stockevägen, helst inte alls om det är 

möjligt. Om enbostadshuset byggs på det viset har Jamtli inget att erinra i rubricerat 

ärende. 

 

 

Med vänlig hälsning 

 

JAMTLI 

 

 

 

 

Olof Edin 

1:e antikvarie 

Certifierad sakkunnig kulturvärden 
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Datum 

2022-10-04 
Diarienummer 

MSN 226-2022 

L 2017-000553 

  

 

Tjänsteskrivelse – Skötsel Ovårdad tomt  

RÄCKSJÖN 1:9, Östersund  

Sammanfattning av ärendet 

Ärendet avser ovårdad tomt på fastigheten Räcksjön 1:9, som ligger strax 

söder om Orrviken. Anmälan om ovårdad tomt inkom 19 juni 2017 och 

avsåg uppställda bilar på tomten som till viss del var igenväxta samt oro för 

eventuella föroreningar som kan rinna ut i närliggande bäck. Tre platsbesök 

har gjorts på fastigheten, 2018-11-23, 2019-10-01 samt 2022-09-07. 2020-

04-01 beslutade miljö- och samhällsnämnden att förelägga ägarna av 

fastigheten Räcksjön 1:9 att senast 2020-10-31 ta bort föremålen enligt 

sammanställningen/fotografierna från tillsynsbesök 2019-10-01. Vid 

platsbesök 2022-09-07 konstaterades att tomten var i relativt samma skick 

som vid tidigare tillsynsbesök.  

Bedömning 

Den 1 april 2020 beslutade miljö- och samhällsnämnden om ett 

åtgärdsföreläggande där fastighetsägaren förelades att ta bort föremål enligt 

bilagd sammanställning. Åtgärder enligt föreläggandet skulle vara utförda 

den 31 oktober 2020. Beslutet delgavs båda delägarna 2020-04-17 respektive 

2020-04-24. Beslutet överklagades inte och vann laga kraft 2020-05-15. 

 

Vid uppföljande tillsynsbesök på plats 2022-09-07 bedöms tomten 

fortfarande vara ovårdad. På tomten finns fordon, däck och flertalet andra 

föremål och den ger ett ovårdat intryck. Fastighetens placering utanför 

sammanhållen bebyggelse medför att toleransnivån för vad som bedöms 

ovårdat är högre. Dock är förhållandena sådana på tomten att den bedöms 

vara i ovårdat skick enligt 8 kap 15 § plan- och bygglagen (PBL).  

 

I nämndens föreläggande från den 1 april 2020 angavs att om föreläggandet 

inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 § PBL besluta att åtgärden 

ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur detta ska ske. I det 

aktuella fallet bedömer Samhällsbyggnad att ansökan om handräckning är en 

skälig åtgärd då fastighetsägarna getts rimlig tid på sig att följa 

föreläggandet. Några giltiga hinder att följa föreläggandet har inte 

framkommit.  

 

Eftersom föreläggandet inte har följts föreslår Samhällsbyggnad att  

miljö- och samhällsnämnden, i enlighet med 11 kap. 39 § PBL, ansöker hos 

Kronofogdemyndigheten om särskild handräckning för att genomföra 

åtgärder enligt åtgärdsförläggandet beslutat 2020-04-01. Kostnaden för 

åtgärderna som krävs för att städa tomten kommer att faktureras 

fastighetsägarna. 
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Till ansökan bifogas åtgärdsföreläggande med bilagd sammanställning av 

åtgärder som ska vidtas samt vykarta, protokoll från tillsynsbesök  

2022-09-07, protokoll från tillsynsbesök 2019-10-01. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Miljö- och samhällsnämnden beslutar att med stöd av 11 kap. 39 § 

plan- och bygglag (2010:900) ansöka hos Kronofogdemyndigheten om 

handräckning för att genomföra åtgärder enligt åtgärdsföreläggande 

beslutat av miljö- och samhällsnämnden den 1 april 2020 § 92. 

2. Handräckning för att genomföra åtgärderna ska bekostas av 

fastighetsägaren. 

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-10-04 

Protokoll tillsynsbesök inkommen 2022-09-07 

Bilder platsbesök 2019-10-01 

Förutsättningar 

Utanför planlagt område. 

Översiktsplan för Östersunds kommun 2040 antagen 2022-06-20. 

Bakgrund 

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för 

och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns 

anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.  

 

Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, 

sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och 

därigenom bryter mot en skyldighet enligt PBL eller föreskrifter eller beslut 

som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 

19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden 

(åtgärdsföreläggande).  

 

Enligt 8 kap. 15 § PBL ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att 

risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen 

och för trafiken inte uppkommer.  

Upplysningar 

Betalning sker till Östersunds kommun, 83182 Östersund, bankgiro 991-

1249. Faktura skickas separat. 

Beslutet skickas till  

 Ägaren till åtgärden på fastigheten (DK) 

 

 



  

  Sida 

3(3) 

 

 

Bilaga: Hur man överklagar  

Underskrift 

 

Stefan Boije  

Byggnadsinspektör 

Förslaget till beslut är elektroniskt signerad och saknar därför underskrift  

Bilaga 

Bilaga A: Hur man överklagar 
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Fotografier tagna vid platsbesök 2019-10-01 

 

Foto 1  

 

Foto 2 

Rensa upp ta bort möbler, spisar, plast, metall, trä 
m.m.

Rensa upp ta metall, däck, plast m.m.

  B
eslut: Föreläggande § M

S
N

 92-2020



 

Foto 3 

 

Foto 4 

Köksspis tas 
bort

Däck, metall 
tas bort

Köksinredning, spis 
metall tas bort

Metall, gräsklippare m.m. rensas 
upp/tas bort



 

Foto 5 

 

Foto 6 

Bil tas bort/ eller 
flyttas

Cyklar, metall 
tas bort

Däckhögar tas 
bort

Skoter tas bort



 

Foto 7 

 

Foto 8 

Enligt ägaren håller dom på att renovera och köksutrustning m.m. 
som ska in i huset ligger tillfälligt på gården. Detta kräver vi inte 
åtgärder på. Ägaren framförde dock att planen är att detta ska 
läggas in i ett större tält som står till höger utanför denna bild



 

Foto 9 

 

Foto 10 

Bil tas bort Däck, metall 
tas bort

Bil tas bort

Bilar som ska stå kvar är 
tömda och står på kraftig 

presenning

Bil tas bort

Bil behålls



 

Foto 11 

 

Foto 12 

Fordon tas 
bort

Skoter tas bort 
eller flyttas



 

Foto 13 

 

Foto 14 

Metall, plast, däck m.m. tas 
bort/rensas

Bil tas bort



 

Foto 15 

 

Foto 16 

Fordonet tas 
bort

Moped tas 
bort

Bil tas bort

Däckhögar tas 
bort

Bil behålls



 

Foto 17 

 

Foto 18 

Fordon tas 
bort



 

Foto 19 

 

Foto 20 

Bilar tas bort

Fordonet tas 
bort



 

Foto 21

Däck, metall 
tas bort/flyttas
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Tid och plats 2022-09-07 kl.09:00 

Aktuell fastighet som berörs av anmälan 

Närvarande Stefan Boije                                  Byggnadsinspektör 

Emma Ödeen                                Byggnadsinspektör 

Ärende RÄCKSJÖN 1:9 (RÄCKSJÖN 110), Östersund 

Skötsel Ovårdad tomt   

Inkom 2017-06-19 

Syfte Anmälan gäller: 

Inspektion efter anonym anmälan inkommen 2017-06-19 

Anmälan gäller: 

• Ovårdad tomt med bilvrak 

• Oro för att bäcken som rinner i närheten av fastigheten ska 

bli förorenad på grund av bilvraken 

Tidigare 

föreläggande/platsbesök 

Den 2018-11-23 gjordes ett platsbesök på fastigheten: Det är 

mycket bråte på tomten. Det står ca 20 bilar på tomten. De fordon 

som ej är tömda på batteri och motor samt viss elektronik kan 

utgöra miljörisker.  

Det är småfordon, elektronik, byggmaterial och skrotdelar utspritt 

på tomten. Det står bilar längs bäcken, motorerna och batterierna är 

urtagna på dessa fordon.  

 

Den 2019-10-03 gjordes ett platsbesök på fastigheten: Tomten 

ligger utanför detaljplan och sammanhållen bebyggelse och krav på 

vad som är ovårdat är inte lika hårda. Tomten bedöms dock vara 

ovårdad så som det ser ut idag.  

 

Den 2020-04-01 beslutades ett föreläggande om att på fastigheten 

åtgärda: att senast 2020-10-31, ta bort föremålen enligt  

sammanställningen/fotografierna från 2019-10-03. 

Noteringar 

 

Följande noterades vid besöket: 

Det konstaterades att inget eller ytterst lite har rensats sedan 

tidigare tillsynsbesök. Det har möjligtvis tillkommit fordon och 

diverse saker som spridits över tomten. Därför hänvisas till tidigare 

föreläggande om vad som ska rensas. Det har tillkommit ett rasat 

tält där köksinredning står men som nu har blivit utsatt för 

nederbörd och behöver rensas undan. 
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Brister avseende underhåll 

• Byggnaderna på fastigheten har inte varit underhållna under 

en längre tid, dock inte i den omfattningen att räknas som 

ovårdad byggnad. Underhåll bör utföras. 

 

Brister avseende tekniska egenskapskrav 

Säkerhet: 

• Balkong saknas och det är oklart om balkongdörren är 

möjligt att öppna inifrån.  

 Brister avseende tomt 

• Det är fordon och fordonsdelar spridda över hela tomten. 

Även olika sorters inventarier finns överallt. Mot vägen 

finns bilar uppställda på rad, dock är de inte i bruk eller ser 

ut att nyttjas. Inne på gården har ett tält ställts upp för att 

skydda köksinredning under pågående renovering. Dock har 

tältet gått sönder och alla delar står öppet.  

Översiktlig ritning En översiktlig ritning har utförts där de delar där det finns brister är 

markerade i blått.  
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Fotokarta En fotokarta har gjorts där pilens riktning anger fotoriktning och 

siffror anger bildens nummer. 

 

Bilder Vid besöket togs 33 st fotografier. På de flesta fotografier är gräset långt och 

buskar täcker till viss del mindre objekt som ligger på marken. 

 
Bild nr 1 Vy från vägen, fordon i olika skick uppställda på rad. 

 
 

Bild nr 2 Vy från vägen, fordon i olika skick uppställda på rad.
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Bild nr 3 Vy från vägen, fordon i olika skick uppställda på rad. 

 
 

Bild nr 4 Vy från infart, fordon i olika skick uppställda på rad. 

Motorcykel, vit golf och husvagn ser ut att vara i gott skick. 

 
 

Bild nr 5 Vy från infart, fordon i olika skick uppställda på rad. 
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Bild nr 6 Infarten, Vit bil, svart motorcykel och röd gräsklippare ser ut att 

vara i gott skick. 

 
 

Bild nr 7 Inne på gården, diverse saker spridda över gårdsplanen 

 
 

Bild nr 8 Sidan av huset, gammal ambulans, röd skåpbil, bildelar på mark. 
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Bild nr 9 Vy från huset mot vägen, fordon i olika skick uppställda på rad. 

 
 

Bild nr 10 Sidan av huset, gammal ambulans, röd skåpbil, bildelar på 

marken. 

 
 

Bild nr 11 Vy från huset mot vägen, fordon i olika skick uppställda på rad. 
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Bild nr 12 Sidan av huset, bildelar på marken. 

 
 

Bild nr 13 Vy från infarten mot vägen, vit bil, motorcykel och gräsklippare 

ser ut att vara i gott skick. 

 
 

Bild nr 14 Vy från infart mot hus, bildelar på marken, äldre fordon 
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Bild nr 15 Från utkanten av gårdsplanen, uppställning av bilar längs med 

infart. 

 
 

Bild nr 16  Gården, diverse saker spridda över gårdsplanen 

 
 

Bild nr 17 Gården, diverse saker spridda över gårdsplanen, rasat tält 
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Bild nr 18 Gården, rasat tält där ett kök står under (pågående renovering). 

 
 

Bild nr 19 Gården, diverse saker spridda över gårdsplanen, rasat tält 

 
 

Bild nr 20 Gården, diverse saker spridda över gårdsplanen, rasat tält 
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Bild nr 21 Gården, diverse saker spridda över gårdsplanen, rasat tält 

 
 

Bild nr 22 Äldre hus, däck och diverse saker spritt framför 

 
 

Bild nr 23 Mot äldre hus, bil, bildelar och diverse saker på marken. 
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Bild nr 24 Gården, diverse saker spridda över gårdsplanen, rasat tält 

 
 

Bild nr 25 Gården, diverse saker spridda över gårdsplanen, skotrar och 

fordon 

 
 

Bild nr 26 Gården, diverse saker spridda över gårdsplanen, motorcyklar, 

gräsklippare och övriga mindre fordon 
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Bild nr 27 Gården, diverse saker spridda över gårdsplanen 

 
 

Bild nr 28 Gården, diverse saker spridda över gårdsplanen 

 
 

Bild nr 29 Gården, diverse saker spridda över gården, skoterchassin och 

tank. 
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Bild nr 30 Gården, diverse saker spridda över gården 

 
 

Bild nr 31 Gården, diverse saker spridda över gården, dörr, 

crossmotorcykel. 
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Bild nr 32 Gården, diverse saker spridda över gården.

 
 

Bild nr 33 Huset, Balkong och balkongräcke saknas, oklart om balkongdörr 

är spärrad. 
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Bedömningsgrunder 

vid tillsynsärenden 

Byggnad: 

Inspektionen omfattar i första hand endast åtkomliga delar av 

byggnadens utsida och ska ligga till grund för en bedömning av om 

byggnaden uppfyller kraven i plan- och bygglagen. De krav som 

avses är 8 kapitlet 14 § plan- och bygglagen (PBL) som omfattar 

krav på underhåll och tekniska egenskapskrav.  

 

Underhållskrav:  

Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och underhållas så att 

dess utformning i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till 

omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig och konstnärlig synpunkt. 

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det 

underhållas så att de särskilda värdena bevaras.   

 

Tekniska egenskapskrav ska alltid uppfyllas och omfattar:  

- bärförmåga, stadga och beständighet, 

- säkerhet i händelse av brand, 

- skydd med hänsyn till hygien, hälsa och miljön, 

- säkerhet vid användning, 

- skydd mot buller, 

- energihushållning och värmeisolering, 

- lämplighet för det avsedda ändamålet, 

- tillgänglighet och användbarhet för personer med nedsatt 

rörelse- eller orienteringsförmåga, 

- hushållning med vatten och avfall och (för nya byggnader), 

- bredbandsanslutning. 

Vad som krävs för att ett byggnadsverk ska anses uppfylla tekniska 

krav framgår av föreskrifter som har meddelats med stöd av 16 kap. 

2 §. (=PBF/BBR) 

 Tomt: 

Inspektionen omfattar i andra hand endast de delar av fastigheten 

som enligt plan- och bygglagens definition är att betrakta som tomt, 

och ska ligga till grund för en bedömning av om tomten uppfyller 

plan- och bygglagens krav. De krav som avses är 8 kap 15 § plan- 

och bygglagen (SFS2010:900), av vilken det framgår det att en 

tomt ska  

- Hållas i vårdat skick  

- Skötas så att risken för olycksfall begränsas  
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- Skötas så betydande olägenheter för omgivningen och för 

trafiken inte uppkommer.  

- Samt om det på tomten finns anordningar som medger 

nödvändiga transporter ska den i skälig utsträckning hållas i 

sådant skick att den fyller sitt ändamål.  

 

Enligt plan- och bygglagens 1 kap 4 § är tomt: ett område som inte 

är en allmän plats men som omfattar mark avsedd för en eller flera 

byggnader och mark som ligger i direkt anslutning till byggnaderna 

och behövs för att byggnaderna ska kunna användas för avsett 

ändamål. 

Bestämmelser Bestämmelser om underhåll och varsamhet i plan- och 

bygglagen 

8 kap 14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och 

underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som 

avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till 

omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig och konstnärligsynpunkt. 

Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, 

kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det 

underhållas så att de särskilda värdena bevaras. 

En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 

8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag 

(2011:335). 

 

8 kap 15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken 

för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för 

omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 

Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla 

kraven i 9 §, ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att 

den fyller sitt ändamål. 

Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så 

att risken för olycksfall begränsas. 

Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och 

att befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att 

uppfylla kraven i första stycket. 

 

8 kap 17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska 

utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag 

och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 

miljömässiga och konstnärliga värden. 
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Bestämmelser om tillträde i plan- och bygglagen 

11 kap 8§ PBL Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens har 

tillsynsansvar över att fastighetsägare fullgör sina skyldigheter 

enligt plan- och bygglagen. Det innebär också en skyldighet att 

utreda så snart det påkallas eller uppmärksammas att någon inte har 

följt lagen. För att fullgöra sina uppgifter har den som på nämndens 

uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till de fastigheter och 

byggnadsverk samt att där få vidta de åtgärder som behövs för att 

utföra ärendet. 

Synpunkter / frågor? Om ni har synpunkter på de uppgifter som redovisats i detta 

protokoll ska ni höra av er inom två veckor. 

  

Handläggare Byggnadsinspektör Stefan Boije 

 Protokollet är elektroniskt signerat och saknar därför underskrift 

För kännedom till Fastighetsägare 

Övriga berörda 

 



Från:
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se> 
Skickad: den 14 oktober 2022 22:55 
Ämne: Ovårdad gård Dnr L 2017-000553 

 
  
Ledsen att jag inte var hemma när ni var dit,hade blandat ihop datumen.. 
Jag e jätte arg på mej  själv på att d blivit så här!! 
Började med att min fick cancer 2015, 2018 jobbade vi fortfarande båda två,men ja va tvungen och 
ta hand om henne och hennes hem på fritiden, 
2019 vart d värre värre,tills i börja på 2020 vart hon sängliggande och jag blev närståendevårdare.. 
Sen på våren började det,först dog min moster här i Östersund,strax därefter dog min faster i 
Värmland,sen dog minâ€�reservmammaâ€� i Värmland.. 
Den 24 juli dog min !!!  Tänkte att nu e det väl nog!!  Gick ca en vecka,sen fick jag ett samtal från 
Uppsala,först hade min ena halvbror på biologiska faderns sida dött,,den enda av mina halvbröder på 
den sidan jag umgåtts med och även min biologiska far!!  Allt d där på ca 2 månader.. ifjol dog 2 nära 
vänner till mej i princip knall och fall.. I  år har först min svärmor dött och min hund!! Samtidigt med det 
här e min mor drabbad av Alzheimer. Var ner förra veckan och hon känner inte igen mej längre!!! Det har 
varit dödsbouppteckningar,begravningar,arvstvist,rättegång!! Jag har helt enkelt inte orkat ta tag i 
saker,haft fullt upp med och klara av och jobba!! 
Men jag har städat bort det mesta som låg under en presenning på gården,även all förstörd 
köksinredning som va i d trasiga tältet,Sen till veckan ska 5 av bilarna bort,sen har några kompisar lovat 
att hjälpa mej en helg,hjälpas åt och sortera allt järn för sej och allt plast och brännbart,och även sånt 
som ska till Röda korset!!!  Så d börjar hända nåt här iaf… 
Så till sist,jag ber er och ge mej uppskov till nästa år,då kommer d och va betydligt bättre ordning här!! 
  
                                                                   22/10 2022 
Skickades från E-post för Windows 
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Tjänsteskrivelse – Skötsel Ovårdad tomt 
och enbostadshus  

HEMMANSÄGAREN 1, Östersund  

Sammanfattning av ärendet 

Den 2019-11-06 fick byggnadsnämnden en anmälan om att en tomt längs 

Fritzhemsgatan på Frösön var ovårdad. Den 2019-12-18 besökte 

Samhällsbyggnad fastigheten och konstaterade att det fanns en 

bygglovspliktig modulbyggnad, en ovårdad tomt (med diverse föremål) samt 

ett balkongräcke i ovårdat skick. Vid ett senare tillfälle har Samhällsbyggnad 

noterat att räcket har tagits bort. Nämnden har kommunicerat sin bedömning 

av fastighetens skick och gett fastighetsägaren möjlighet att vidta åtgärder. 

Fastighetsägaren har åtgärdat modulbyggnaden och den ovårdade tomten. 

Modulbyggnaden har flyttats och finns inte längre på fastigheten och gården 

är städad i sådan mån att den kan anses vårdad. Balkongen saknar dock 

fortfarande räcke och behöver åtgärdas.  

Bedömning 

Enligt 8 kap. 14 § plan- och bygglag (PBL) ska ett byggnadsverk hållas i 

vårdat skick och underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper 

i huvudsak bevaras.  

Samhällsbyggnad bedömer att en del av byggnaden inte är i vårdat skick och 

att en av byggnadens tekniska egenskaper har försämrats. Detta med 

hänvisning till det nedmonterade balkongräcket. Enligt 8 kap. 4 § 4 p PBL är 

säkerhet vid användning ett tekniskt egenskapskrav. Således får 

byggnadsnämnden förelägga fastighetsägaren att inom en viss tid vidta 

åtgärder så att byggnadens tekniska egenskaper uppfyller lagkrav. 

Samhällsbyggnad bedömer att ett nytt balkongräcke skulle innebära att 

byggnadens tekniska egenskaper uppfyller lagkrav. Därför bör 

fastighetsägaren föreläggas att vidta åtgärden med stöd av 11 kap. 19 § PBL. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900) föreläggs 

fastighetsägaren att senast 2023-07-31 montera ett nytt balkongräcke 

till balkongen på fastigheten Hemmansägaren 1. 

 

2. Ärende angående ovårdad tomt avslutas då tomten bedöms städad.   
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Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-09-19 

Protokoll tillsynsbesök daterat 2020-01-02 

Två e-postmeddelanden med foton 2022-09-19 

Förutsättningar 

Översiktsplan för Östersunds kommun 2040. 

För fastigheten gäller detaljplan F5A lagakraftvunnen 1944-08-04. 

Bakgrund 

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för 

och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns 

anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.  

Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, 

sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och 

därigenom bryter mot en skyldighet enligt PBL eller föreskrifter eller beslut 

som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 

19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden 

(åtgärdsföreläggande).  

 

Enligt 8 kap. 14 § PBL ska ett byggnadsverk hållas i vårdat skick och 

underhållas så att dess utformning och tekniska egenskaper i huvudsak 

bevaras. Underhållet ska anpassas till omgivningens karaktär och 

byggnadsverkets värde från historisk, kulturhistorisk, miljömässig och 

konstnärlig synpunkt.  

Upplysningar 

Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 § PBL 

besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur 

det ska ske.  

Beslutet skickas till  

 Ägaren till åtgärden på fastigheten (DK) 

 Den som har anmält ärendet 

Underskrift 

 

Anton Pålstam  

Bygglovhandläggare 

Förslaget till beslut är elektroniskt signerad och saknar därför underskrift  

Bilaga 

Bilaga A: Hur man överklagar 



 

 

  

HEMMANSÄGAREN 1 (ASPNÄSGATAN 24), Östersund 
Dnr L 2019-000860 
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HEMMANSÄGAREN 1 (ASPNÄSGATAN 24), Östersund 
Dnr L 2019-000860 

 

 



Från: Stina Andreasson <stinabolo@hotmail.se> 
Till: Anton Pålstam <anton.palstam@ostersund.se> 
Skickad: den 19 september 2022 13:34 

 
 
 

 

Ö
stersunds kom

m
un, M

S
N

 – D
nr L 2019-000860 – Inkom

 2022-09-19



 
 

 
 
 
Skickat från min iPhone

Ö
stersunds kom

m
un, M

S
N

 – D
nr L 2019-000860 – Inkom

 2022-09-19
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Tjänsteskrivelse – Skötsel Ovårdad tomt  

TAND 2:120, Östersund  

Sammanfattning av ärendet 

Den 2016-05-10 fick byggnadsnämnden en anmälan om att tomten var 

ovårdad. Samhällsbyggnad skickade ut brev till fastighetsägarna i tre 

omgångar och var därefter på platsbesök den 22 mars 2017. Efter besöket 

hördes handläggare och fastighetsägare på telefon ett par gånger. Ett nytt 

platsbesök gjordes den 6 september 2022.  

Bedömning 

En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken för olycksfall 

begränsas och betydande olägenheter för omgivningen och för trafiken inte 

uppkommer enligt 8 kap. 15 § plan- och bygglagen (PBL).  

 

Utifrån anteckningar i ärendet får det förstås att Samhällsbyggnad vid 

platsbesök 2017 gjorde bedömningen att tomten var ovårdad i någon mån i 

plan- och bygglagens mening även om något beslut aldrig fattades. 

 

Vid besök på platsen den 6 september 2022 menade fastighetsägaren att 

altanen höll på att renoveras efter att den skadats av snölast. 

Samhällsbyggnad bortser därför från altanen och tillhörande byggmaterial i 

bedömningen av tomtens och byggnadens skick (bild 1, 2, 17 och 18 i 

tillsynsprotokoll från besök 2022-09-06). Om altanen inte är färdigställd vid 

uppföljande platsbesök så kan Samhällsbyggnad komma att göra en annan 

bedömning.  

 

Diverse föremål finns uppställda runt om förrådsbyggnaden som står utmed 

fastighetens södra gräns. Samhällsbyggnad bedömer att visst upplag är 

rimligt att kunna ha inom den egna fastigheten. De föremål som är 

uppställda längs med förrådets södra fasad, mot granne, ska dock tas bort då 

denna uppställning bedöms som en olägenhet för grannen åt söder (bild 5). 

Föremål på bägge sidor om garageport vid förrådsbyggnad ska också tas bort 

för att fastigheten ska anses vara i vårdat skick då denna fasad vetter mot 

gatan och bedöms ha störst allmän påverkan (bild 5).  

 

En grävmaskin och en trailer och diverse föremål, så som skopor, 

metallskrot, plastslang finns upplagt på andra sidan vägen som löper förbi 

fastigheten (bild 6, 7, 8, 9 och 10). Denna mark hör till fastigheten Tand 2:3. 

Dessa föremål ägs dock av fastighetsägaren till Tand 2:120 som därför har 

ansvar för att avlägsna dessa. Eftersom föremålen är uppställda utanför 

fastigheten Tand 2:120 ska allt som är upplagt på denna yta avlägsnas då det 

anses vara en betydande olägenhet för ägaren av Tand 2:3. 
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Förvaltningens förslag till beslut 

Med stöd av 11 kap. 19 § plan- och bygglagen (2010:900) föreläggs ägarna 

till fastigheten Tand 2:120 att, senast inom 10 månader från det att beslutet 

har vunnit laga kraft, ta bort föremål längs med förrådets södra och västra 

fasad samt uppställda föremål väster om vägen enligt bilagd karta. 

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-09-26 

Karta med röda markeringar 2022-09-26 

Protokoll tillsynsbesök inkommen 2022-09-06  

Anmälan inkommen 2016-05-10 

Förutsättningar 

Utanför detaljplan. 

Översiktsplan för Östersunds kommun 2040. 

Bakgrund 

Enligt 11 kap. 5 § PBL ska byggnadsnämnden pröva förutsättningarna för 

och behovet av att ingripa eller besluta om en påföljd så snart det finns 

anledning att anta att någon inte har följt en bestämmelse i PBL m.m.  

 

Om en byggherre, ägare, nyttjanderättshavare, väghållare, kontrollansvarig, 

sakkunnig eller huvudman för en allmän plats låter bli att vidta en åtgärd och 

därigenom bryter mot en skyldighet enligt PBL eller föreskrifter eller beslut 

som har meddelats med stöd av lagen, får byggnadsnämnden enligt 11 kap. 

19 § PBL förelägga denne att inom en viss tid vidta åtgärden 

(åtgärdsföreläggande).  

 

Enligt 8 kap. 15 § PBL ska en tomt hållas i vårdat skick och skötas så att 

risken för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för omgivningen 

och för trafiken inte uppkommer.  

 

Enligt 11 kap. 37 § PBL får föreläggandet förenas med vite.  

Upplysningar 

Om föreläggandet inte följs kan byggnadsnämnden enligt 11 kap. 27 § PBL 

besluta att åtgärden ska genomföras på den försumliges bekostnad och hur 

det ska ske.  

 

Betalning sker till Östersunds kommun, 83182 Östersund, bankgiro 991-

1249. Faktura skickas separat. 

Beslutet skickas till  

 Ägarna till åtgärden på fastigheten (DK) 

 Inskrivningsmyndigheten 
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Underskrift 

 

Stina Andreasson 

Byggnadsinspektör 

Förslaget till beslut är elektroniskt signerad och saknar därför underskrift  

Bilaga 

Bilaga A: Hur man överklagar 

 



 

 

  

TAND 2:120 (TAND 507), Östersund 
Dnr L 2016-000420 
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 Föremål inom röd markering ska tas bort.



Östersunds kommun, telefonnummer 063-143000 vx 
www.ostersund.se
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PROTOKOLL 
TILLSYNSBESÖK 
 
Miljö- och samhällsnämnden 
2022-09-19 

Diarienummer L 2016-000420 
 

Tid och plats 2022-09-06 ca kl. 13:30 
Aktuell fastighet som berörs av anmälan 

Närvarande  Fastighetsägare 
Stina Andreasson Byggnadsinspektör 
Simon Hammar Byggnadsinspektör 

Ärende TAND 2:120 (TAND 507), Östersund 
Skötsel Ovårdad tomt   
Inkom 2016-05-10 

Syfte Anmälan gäller: 
Inspektion efter anonym anmälan inkommen 2016-05-10 

Noteringar 
 

Följande noterades vid besöket: 
Fastighetsägaren håller på att renovera/bygga upp altanen på nytt. 
Altanen hade rasat under snölast en tidigare vinter. Det finns 
diverse föremål uppställda längs med uthusbyggnaden samt bakom 
huvudbyggnaden. En grävmaskin och diverse föremål som tillhör 
fastighetsägaren finns upplagda utanför fastigheten på andra sidan 
infartsvägen. 

Bilder Vid besöket togs 19 st fotografier. 
 
Bild 1  
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Bild 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Östersunds kommun, telefonnummer 063-143000 vx 
www.ostersund.se

3 (12)

    

 

PROTOKOLL 
TILLSYNSBESÖK 
 
Miljö- och samhällsnämnden 
2022-09-19 

Diarienummer L 2016-000420 
 

 
Bild 3 

 
 
Bild 4 
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Bild 5 

 
 
Bild 6 
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Bild 8 
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Bild 10 
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Bild 11 

 
 
Bild 12 
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Bild 14 
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Bild 15 

 
 
 
Bild 16 
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Bild 17 

 
 
Bild 18 
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Bild 19 

 
 
 

Bestämmelser Bestämmelser om underhåll och varsamhet i plan- och 
bygglagen 
8 kap 14 § Ett byggnadsverk ska hållas i vårdat skick och 
underhållas så att dess utformning och de tekniska egenskaper som 
avses i 4 § i huvudsak bevaras. Underhållet ska anpassas till 
omgivningens karaktär och byggnadsverkets värde från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig och konstnärligsynpunkt. 
Om byggnadsverket är särskilt värdefullt från historisk, 
kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt, ska det 
underhållas så att de särskilda värdena bevaras. 
En anordning för ett syfte som avses i 4 § första stycket 2–4, 6 eller 
8, ska hållas i sådant skick att den alltid fyller sitt ändamål. Lag 
(2011:335). 
 
8 kap 15 § En tomt ska hållas i vårdat skick och skötas så att risken 
för olycksfall begränsas och betydande olägenheter för 
omgivningen och för trafiken inte uppkommer. 
Om det på tomten finns en anordning som är avsedd att uppfylla 
kraven i 9 §, ska den i skälig utsträckning hållas i sådant skick att 
den fyller sitt ändamål. 
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Lekplatser och fasta anordningar på lekplatser ska underhållas så 
att risken för olycksfall begränsas. 
Byggnadsnämnden får besluta att det ska planteras på tomten och 
att befintlig växtlighet på tomten ska bevaras, om det behövs för att 
uppfylla kraven i första stycket. 
 
8 kap 17 § Ändring av en byggnad och flyttning av en byggnad ska 
utföras varsamt så att man tar hänsyn till byggnadens karaktärsdrag 
och tar till vara byggnadens tekniska, historiska, kulturhistoriska, 
miljömässiga och konstnärliga värden. 
 
Bestämmelser om tillträde i plan- och bygglagen 
11 kap 8§ PBL Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens har 
tillsynsansvar över att fastighetsägare fullgör sina skyldigheter 
enligt plan- och bygglagen. Det innebär också en skyldighet att 
utreda så snart det påkallas eller uppmärksammas att någon inte har 
följt lagen. För att fullgöra sina uppgifter har den som på nämndens 
uppdrag utför ett arbete rätt att få tillträde till de fastigheter och 
byggnadsverk samt att där få vidta de åtgärder som behövs för att 
utföra ärendet. 

Synpunkter / frågor? Om ni har synpunkter på de uppgifter som redovisats i detta 
protokoll ska ni höra av er inom två veckor. 

  

Handläggare Byggnadsinspektör Stina Andreasson 

 Protokollet är elektroniskt signerat och saknar därför underskrift 

För kännedom till Fastighetsägare 
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Tjänsteskrivelse – Olovligt byggande 
Nybyggnad av cykelförråd 

TROSSEN 1, Östersund  

Sammanfattning av ärendet 

Den 27 september fick byggnadsnämnden en anmälan om att nybyggnad av  

cykelförråd var påbörjad utan bygglov. Det var byggherren som  

kommunicerade via epost om att de hade påbörjat byggnationen på fel  

fastighet.   

  

Den 21 augusti 2021 beviljades bygglov för ett cykelförråd på fastigheten  

Batteriet 4. Byggnationen har dock påbörjats på fastigheten Trossen 1.  

Ett nytt bygglov har sökts för den nya placeringen på Trossen 1. Bygglov  

och startbesked planeras att beviljas och medges efter att grannar har  

hörts genom annonsering.  

  

I samband med det ursprungliga bygglovet söktes bygglov för ytterligare två  

cykelförråd för Batteriet 1 och 3, dessa fortsätter att gälla. Bygglovet för  

cykelförrådet för Batteriet 4 kommer därmed att avslutas och inte utföras.  

Bedömning  

Samhällsbyggnad bedömer att en sanktionsavgift ska tas ut i enlighet med 11  

Kap. 51 § plan och bygglagen. Detta på grund av att man har låtit påbörja  

byggnationen av cykelförrådet utan bygglov och startbesked. Avgiften  

beräknas på sanktionsarea 38 m2. Avgiftens storlek framgår av 9 kap. 6 §  

plan- och byggförordningen. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) och med 

hänvisning till skrivelse daterad 2022-09-27 påförs ägaren till 

fastigheten, Rikshem Jämtland AB, 16559042-3652, Box 307, 101 26 

Stockholm, en särskild avgift (byggsanktionsavgift). Avgiftens storlek 

framgår av 9 kap. 6 § plan- och byggförordningen (PBF).  

 

2. Byggsanktionsavgiften tas ut med ett belopp av 21 252 kronor. 

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-09-30  

Beräkning sanktionsavgift 2022-09-27   

Situationsplan beviljat lov (Batteriet 4) inkommen 2022-09-27  

Situationsplan Placering som saknar lov (Trucken 1) inkommen 2022-09-27  

Ansökan/Anmälan inkommen 2022-09-27 
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Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan 173 lagakraftvunnen 1968-05-20. 

Bakgrund 

Uttagande av avgifter vid konstaterat olovligt byggande eller olovlig åtgärd, 

samt prövning av bygglov för det olovligt uppförda är två separata ärenden. 

Avgifter tas ut i det fall det olovligt uppförda kvarstår vid nämndens 

behandling av ärendet, detta oberoende av om bygglov beviljas eller vägras 

och oberoende av om det olovliga tillkommit avsiktligt eller i god tro. Att 

uppföra byggnader, även de som ersätter befintliga, väsentligt ändrad 

användning är bygglovspliktigt enligt 9 kap 2 § PBL.   

 

Byggnadsnämnden skall enligt 11 kap 5 § PBL ta upp frågan om påföljd 

eller ingripande så snart det finns anledning att anta att en överträdelse av 

bestämmelserna om byggande i PBL eller av någon föreskrift eller beslut 

som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser har skett. 

 

Enligt 11 kap 57 § PBL ska byggsanktionsavgiften tas ut av 

1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser, 

2. den som begick överträdelsen, eller 

3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 

 

Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 16 kap. 12 § PBL. Avgiften får uppgå till högst 50 

prisbasbelopp enligt 2 kap. 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. När avgiftens 

storlek bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av 

den bestämmelse som överträdelsen avser. 

 

Under vissa förutsättningar behöver avgiften inte tas ut enligt 11 kap 53 § 

andra stycket PBL. Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till 

hälften eller en fjärdedel om avgiften i det enskilda fallet är oproportionerlig. 

 

Enligt 1 kap 7 § PBF avses med sanktionsarea den area som i fråga om 

1. en bygg- eller rivningsåtgärd motsvarar bruttoarean minskad med 15 

kvadratmeter, eller 

2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser. 

 

En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om 

sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning 

vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

   Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till  

1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller 
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genom någon annan fullgöra sin skyldighet, 

2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte 

har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller 

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle 

inträffa. 

Upplysningar 

Betalning sker till Östersunds kommun, 83182 Östersund, bankgiro 991-

1249. Faktura skickas separat. 

Beslutet skickas till  

 Ägaren till ägaren till fastigheten (DK) 

Underskrift 

 

Emma Ödeen  

Byggnadsinspektör 

Förslaget till beslut är elektroniskt signerad och saknar därför underskrift  

Bilaga 

Bilaga A: Hur man överklagar 



 

 

  

TROSSEN 1, Östersund 
Dnr L 2022-000805 
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Ny felaktig placering på Trossen 1, nytt bygglov inlämnat
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Placering på Batteriet 4, bygglov beviljat 2021-08-26
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Datum 

2022-06-27 
Diarienummer 

MSN 00159-2022 

L 2022-000549 

  

 

Tjänsteskrivelse – Startat utan startbesked  

MESSMÖRET 11, Östersund  

Sammanfattning av ärendet 

Byggnation av enbostadshus har påbörjats på en fastighet i Ängsmon, 

Torvalla, utan att byggnadsnämnden medgivit startbesked. Bygglov har sökts 

för åtgärden och beviljades 22 december 2021. Den 13 maj 2022 inkom ett 

utstakningsbevis i bygglovsärendet till Samhällsbyggnad. Den 8 juni 2022 

ringde handläggaren upp kontrollansvarig för att kontrollera vad 

utstakningsbeviset gällde. Kontrollansvarig meddelar att huset står på plats. 

Den 9 juni 2022 besökte Samhällsbyggnad fastigheten i samband med ett 

inbokat platsbesök i bygglovsärendet på fastigheten. Det kunde konstateras 

att byggnadsåtgärder hade utförts utan medgivet startbesked. Markarbeten 

var utförda, grunden lagd och stommen var på plats. Ett ärende om påföljder 

och ingripande upprättades den 13 juni 2022. Åtgärdens omfattning utgår 

från byggnadens grundplatta som mäts till 200 kvadratmeter enligt beviljat 

bygglov. 

Bedömning 

Bygglovet bedöms vara påbörjat då mark och grund är anlagd och stommen 

är rest. Samhällsbyggnad bedömer att en sanktionsavgift ska tas i enlighet 

med 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (PBL). Detta på grund av att man har 

låtit utföra byggnadsåtgärder utan att byggnadsnämnden har gett startbesked. 

Avgiften beräknas på byggnadens grundplatta på 200 m2 bruttoarea vilket 

resulterar i en sanktionsarea om 185 m2 enligt 1 kap. 7 § plan- och 

byggförordningen (PBF). Avgiftens storlek framgår av 9 kap. 6 § punkt 1 

PBF. 

 

Sanktionsavgiften ska tas ut av den/de som är ägare till fastigheten eller 

ägare till det byggnadsverk som överträdelsen avser eller den som begick 

överträdelsen eller den som fått en fördel av överträdelsen enligt 11 kap. 57 

§ PBL. Lagfaren ägare till den aktuella fastigheten är Östersunds kommun. 

Östersunds kommun är inte byggherre eller bygglovssökande för 

byggnadsverket. Samhällsbyggnad gör bedömningen att sanktionsavgiften 

ska tas ut av sökande och medsökande av bygglovet då det är sökande och 

medsökande som är ägare till byggnadsverket, de som låtit begå 

överträdelsen och de så fått fördel av överträdelsen. 

 

Den 21 mars 2022 hölls tekniskt samråd. Efter samrådet skulle byggherren 

inkomma med kompletterande handlingar för att kunna få startbesked 

medgivet av nämnden. Delar av handlingarna inkom av kontrollansvarig 

samma dag. Handlingen som saknades för att medge startbesked var en 

reviderad VA-situationsplan. 
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Startbesked har medgivits 9 juni 2022 det vill säga efter att 

byggnadsnämnden konstaterade att byggnadsåtgärderna påbörjats. De 

åtgärderna som vidtagits bedöms inte avvika från de handlingar som 

inkommit och beslutats i startbeskedet. Ett startbesked som medgivits i 

efterhand är inte att bedöma som en rättelse i detta fall och därför ska en 

sanktionsavgift tas ut. 

Förvaltningens förslag till beslut 

1. Med stöd av 11 kap. 51 § plan- och bygglagen (2010:900) och med 

hänvisning till skrivelse daterad 2022-06-27 påförs sökande och 

medsökande av bygglovet, ägarna av byggnadsverket, de som begick 

överträdelsen och de som har fått en fördel av överträdelsen, en 

särskild avgift (byggsanktionsavgift). Avgiften ska delas solidariskt. 

Avgiftens storlek framgår av 9 kap. 6 § punkt 1 plan- och 

byggförordningen. 

 

2. Byggsanktionsavgiften tas ut med ett belopp av 58 563 kronor. 

Underlag för beslut 

Samhällsbyggnads tjänsteskrivelse, 2022-06-27  

Beräkning sanktionsavgift 2022-06-22  

Tillsynsprotokoll 2022-06-22  

Översiktskarta inkommen 2022-06-21   

Situationsplan från bygglovsärendet daterad 2021-12-17  

Anmälan inkommen 2022-06-13   

Förutsättningar 

För fastigheten gäller detaljplan B175 lagakraftvunnen 2020-06-24.  

För ärendet gäller Boverkets byggregler 29 (BBR 29).  

Bygglov beviljades 2021-12-22.  

Föreläggande, inkomma med handlingar till TS/SB skickades 2021-12-22.  

Protokoll Tekniskt samråd skickades 2022-03-21. 

Bakgrund 

Bygglov har sökts för åtgärderna och beviljades 2021-12-22. Ett   

föreläggande om komplettering till tekniskt samråd/startbesked skickades   

2021-12-22. Protokoll från tekniskt samråd skickades 2022-03-21. 

 

Under vissa förutsättningar behöver avgiften inte tas ut enligt 11 kap. 53 §  

andra stycket PBL. Enligt 11 kap. 53 a § PBL får avgiften sättas ned till  

hälften eller en fjärdedel om avgiften i det enskilda fallet är oproportionerlig. 

 

Vid prövningen enligt första stycket ska det särskilt beaktas om   

överträdelsen inte har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om 

överträdelsen av andra skäl kan anses vara av mindre allvarlig art. Lag   

(2013:307). 
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Uttagande av avgifter vid konstaterat olovligt byggande eller olovlig åtgärd, 

samt prövning av bygglov för det olovligt uppförda är två separata ärenden. 

Avgifter tas ut i det fall det olovligt uppförda kvarstår vid nämndens 

behandling av ärendet, detta oberoende av om bygglov beviljas eller vägras 

och oberoende av om det olovliga tillkommit avsiktligt eller i god tro.  

 

Byggnadsnämnden skall enligt 11 kap. 5 § PBL ta upp frågan om påföljd 

eller ingripande så snart det finns anledning att anta att en överträdelse av 

bestämmelserna om byggande i PBL eller av någon föreskrift eller beslut 

som har meddelats med stöd av dessa bestämmelser har skett. 

 

Enligt 11 kap 57 § PBL ska byggsanktionsavgiften tas ut av 

1. den som när överträdelsen begicks var ägare till den fastighet eller det 

byggnadsverk som överträdelsen avser, 

2. den som begick överträdelsen, eller 

3. den som har fått en fördel av överträdelsen. 

 

Byggsanktionsavgiftens storlek ska framgå av de föreskrifter som har 

meddelats med stöd av 16 kap 12 § PBL. Avgiften får uppgå till högst 50 

prisbasbelopp enligt 2 kap 6 och 7 §§ socialförsäkringsbalken. När avgiftens 

storlek bestäms, ska hänsyn tas till överträdelsens allvar och betydelsen av 

den bestämmelse som överträdelsen avser. 

 

Enligt 1 kap 7 § PBF avses med sanktionsarea den area som i fråga om 

1. en bygg- eller rivningsåtgärd motsvarar bruttoarean minskad med 15 

kvadratmeter, eller 

2. en markåtgärd motsvarar den area som åtgärden avser. 

 

En byggsanktionsavgift ska inte tas ut om rättelse sker innan frågan om 

sanktion eller ingripande enligt detta kapitel har tagits upp till överläggning 

vid ett sammanträde med tillsynsmyndigheten. 

 

En byggsanktionsavgift ska tas ut även om överträdelsen inte har skett 

uppsåtligen eller av oaktsamhet. 

   Avgiften behöver dock inte tas ut om det är oskäligt med hänsyn till  

1. att den avgiftsskyldige på grund av sjukdom inte har förmått att själv eller 

genom någon annan fullgöra sin skyldighet, 

2. att överträdelsen berott på en omständighet som den avgiftsskyldige inte 

har kunnat eller bort förutse eller kunnat påverka, eller 

3. vad den avgiftsskyldige har gjort för att undvika att en överträdelse skulle 

inträffa. 

Upplysningar 

Betalning sker till Östersunds kommun, 83182 Östersund, bankgiro 991-

1249. Faktura skickas separat. 
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Beslutet skickas till  

 Sökande och medsökande av bygglovet på fastigheten, de som begick 

överträdelsen och de som har fått fördel av överträdelsen (DK) 

Underskrift 

 

Sofie Öhrman  

Byggnadsinspektör 

Förslaget till beslut är elektroniskt signerad och saknar därför underskrift  

Bilaga 

Bilaga A: Hur man överklagar 

 



 

 

  

MESSMÖRET 11, Östersund 
Dnr L 2022-000549 
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PROTOKOLL 
TILLSYNSBESÖK 
 
Miljö- och samhällsnämnden 
2022-06-22 

Diarienummer L 2022-000549 
 

Tid och plats 2022-06-09 kl.9.00 
Aktuell fastighet som berörs av anmälan 

Närvarande , Fastighetsägare 
, Fastighetsägare 

, Kontrollansvarig 
, Husleverantör/säljare  

, Byggnadsinspektör 
, Byggnadsinspektör  

Ärende MESSMÖRET 11 (HALMVÄGEN 2), Östersund 
Startat utan startbesked   
Inkom 2022-06-13 

Syfte Anmälan gäller: 
- Byggnadsåtgärder som påbörjats utan startbesked 

 
Platsbesök den 9 juni 2022, inbokat sedan tidigare i 
bygglovsärendet L2021- 1036.  

Tidigare 
beslut/händelser 

Bygglov beviljades 2021-12-22 
Föreläggande om komplettering inför startbesked skickades ut 
2022-12-22 
Tekniskt samråd hölls 2022-03-21 
Protokoll tekniskt samråd skickades ut 2022-03-21 

Noteringar 
 

Följande noterades vid besöket: 
Det konstateras att markarbeten, grundläggning och stomresning 
har utförts.   
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PROTOKOLL 
TILLSYNSBESÖK 
 
Miljö- och samhällsnämnden 
2022-06-22 

Diarienummer L 2022-000549 
 

Fotokarta En fotokarta har gjorts där pilens riktning anger fotoriktning och 
siffror anger bildens nummer. 

 

Bilder Vid besöket togs 2 st fotografier. 

 
Bild nr 1. Utvändigt 
 

1

2
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PROTOKOLL 
TILLSYNSBESÖK 
 
Miljö- och samhällsnämnden 
2022-06-22 

Diarienummer L 2022-000549 
 

 
Bild nr 2. Invändigt 

Bestämmelser och 
bedömningsgrunder 
vid tillsynsärenden 

Sanktionsavgifter i plan- och bygglagen (PBL) och plan- och  
byggförordningen (PBF)  
 
När byggsanktionsavgift ska tas ut  
I plan- och byggförordningen, PBF, finns preciserat vilka  
överträdelser som det ska tas ut byggsanktionsavgift för.   
Byggsanktionsavgift ska tas ut om:  

 en motordriven anordning används i strid mot  
användningsförbud eller vissa villkor för användningen  

 nybyggnad eller tillbyggnad som kräver lov eller anmälan  
påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked  

 annan ändring av en byggnad än tillbyggnad som kräver lov 
eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i bruk utan 
slutbesked  

 åtgärd i fråga om en annan anläggning än byggnad som 
kräver lov eller anmälan påbörjas utan startbesked eller tas i 
bruk utan slutbesked  

 vissa andra åtgärder som kräver lov eller anmälan påbörjas 
utan startbesked eller tas i bruk utan slutbesked 
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PROTOKOLL 
TILLSYNSBESÖK 
 
Miljö- och samhällsnämnden 
2022-06-22 

Diarienummer L 2022-000549 
 

 skyltar eller ljusanordningar som kräver lov påbörjas utan  
 startbesked  
 rivning av en byggnad eller del av en byggnad som kräver 

lov eller anmälan påbörjas utan startbesked  
 markåtgärd som kräver lov påbörjas utan startbesked 

 
Vem beslutar om byggsanktionsavgift? 
Byggnadsnämnden kan välja att ta ut en byggsanktionsavgift av:  

 den som vid tidpunkten för överträdelsen var ägare till den 
fastighet eller det byggnadsverk som överträdelsen avser,  

 den som har begått överträdelsen, eller  
 den som har fått en fördel av överträdelsen 

 
Beräkning av byggsanktionsavgift 
I PBF framgår vilka överträdelser som ska leda till 
byggsanktionsavgift och med vilket belopp som  
byggsanktionsavgift ska tas ut för varje slag av överträdelse.  
Avgiftsbeloppen är kopplade till area och/eller det prisbasbelopp  
som gäller för det år som beslutet om avgiften fattas.  
Avgiftsbeloppen för de olika överträdelserna beror på  
överträdelsens allvar. Avgiften får uppgå till högst 50  
prisbasbelopp. 
 

Kommunikation innan beslut om byggsanktionsavgift 
Innan tillsynsmyndigheten beslutar att ta ut en byggsanktionsavgift  
ska den som anspråket riktas mot ges tillfälle att yttra sig. Detta är  
en förstärkning av de regler som gäller enligt förvaltningslagen. 
 
Bestämmelser om tillträde i plan- och bygglagen 
11 kap 8§ PBL Miljö- och samhällsbyggnadsnämndens har tillsynsansvar över att 
fastighetsägare fullgör sina skyldigheter enligt plan- och bygglagen. Det innebär också en 
skyldighet att utreda så snart det påkallas eller uppmärksammas att någon inte har följt lagen. 
För att fullgöra sina uppgifter har den som på nämndens uppdrag utför ett arbete rätt att få 
tillträde till de fastigheter och byggnadsverk samt att där få vidta de åtgärder som behövs för 
att utföra ärendet. 
 

Synpunkter / frågor? Om ni har synpunkter på de uppgifter som 
redovisats i detta protokoll ska ni höra av er 
inom två veckor. 
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Handläggare Byggnadsinspektör Sofie Öhrman 

 Protokollet är elektroniskt signerat och saknar 
därför underskrift 

För kännedom till Fastighetsägare 
Övriga berörda 



2022-06-22 10:52 Guide för beräkning av sanktionsavgifter - PBL kunskapsbanken - Boverket

https://www.boverket.se/sv/PBL-kunskapsbanken/lov--byggande/tillsyn/byggsanktionsavgifter/berakning-av-sanktionsavgifter/?beteckning=Mess… 1/1

Byggsanktionsavgift

Fastighetsbeteckning  Messmöret 11

Bilaga nummer  

Byggnadsnämndens diarienummer  L2022-000549

Ärende  Påbörjat åtgärd utan startbesked

Vad berör åtgärden?  Lov- eller anmälningspliktiga åtgärder som rör
en byggnad

Vilken typ av åtgärd gäller ditt ärende?  Nybyggnad

Vilken typ av byggnad berör åtgärden?  En- eller tvåbostadshus

Fanns beviljat bygglov eller var anmälan
inlämnad innan åtgärden påbörjades?

 Ja. Sanktionsavgiften halveras i enlighet med
PBF 9 kap 3a §

Area  200

Plan- och byggförordning (2011:338) 9 kap. 6 § 1 p 

Byggsanktionsavgiften för att trots förbudet i 10 kap. 3 § plan- och bygglagen (2010:900) påbörja
en sådan nybyggnad som kräver lov enligt 9 kap. 2 § första stycket 1 eller 8 § första stycket 2 a, 3
eller 4 plan- och bygglagen eller kräver anmälan enligt 6 kap. 5 § första stycket 2, 9 eller 10 innan
byggnadsnämnden har gett ett startbesked är: 
1. för ett en- eller tvåbostadshus, 1,5 prisbasbelopp med ett tillägg av 0,005 prisbasbelopp per
kvadratmeter av byggnadens sanktionsarea.

Sanktionsarea  185

Aktuellt prisbasbelopp (pbb)  48 300 kr (2022)

Beräkningsgrundande formel  ((1,5 * pbb) + (0,005 * pbb * sanktionsarea)) / 2

Beräkning  ((1,5 * 48300) + (0,005 * 48300 * 185)) / 2

Beräknad sanktionsavgift
 
58 563 kr

Ärendebeskrivning

Beräkning
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Platsbesök 2022-06-09 
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