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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 
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 
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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 
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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
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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 

 Plan & Bygg 
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 samhallsbyggnad@ostersund.se 

 

            

           

    

 

  

 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. 
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