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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
I granskningsutlåtandet redovisar kommunen de synpunkter som har
kommit in under granskningen av detaljplanen och kommunens
ställningstaganden till dessa. Synpunkterna är sammanfattade för att göra
redogörelsen tydlig. Alla yttranden från granskningen finns i sin helhet
längst bak i granskningsutlåtandet. Kommunen redovisar också en
sammanställning av de synpunkter som har kommit in under hela
detaljplaneprocessen och som inte har blivit tillgodosedda.
Ställningstagandena utgår i huvudsak från detaljplanens syfte som är att
möjliggöra att området omvandlas från en allmän markparkeringsyta till ett
stadskvarter med bostäder. Den allmänna parkeringen integreras i den nya
bebyggelsens suterrängplan, vilket gör att funktionen kvarstår utan att den
tillåts prägla stadsbilden på samma sätt som idag.

RESULTAT AV GRANSKNINGEN
16 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

2021-08-25

Försvarsmakten
Polismyndigheten
Räddningstjänsten

2021-08-19
2021-08-19
2021-08-20

Riksintresset
kulturmiljö,
föroreningar, ytvatten
Ingen synpunkt
Ingen synpunkt
Ingen synpunkt

Kommunala förvaltningar och bolag
Avfall VA
Lantmäterimyndigheten

2021-08-30
2021-08-30

Fraktioner
Fastighetsbildning

Övriga organisationer och företag
Jamtli

2021-08-27

Föreningen Gamla Östersund
Jämtkraft
Skanova

2021-08-30
2021-08-30
2021-07-05

Byggnadshöjd,
riksintresset kulturmiljö
Ingen synpunkt
Ledningar
Ledningar

Privatpersoner, bedömda sakägare
G1. UH

2021-07-05

G2. VM

2021-07-05

Byggnadshöjd,
stadsgrönska, insyn,
parkering, olägenhet
vid genomförande
Stadsgrönska

Privatpersoner övriga
G3. CHJ

2021-07-05

Arkitektur/utformning
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G4. EEN
G5. UR

2021-07-05
2021-08-12

G6. SN

2021-08-30

Parkering
Trafikmiljö och
säkerhet, geoteknik
Riksintresse kulturmiljö

Ändringar i planförslaget efter granskningen
Med anledning av de synpunkter som har kommit in under granskningen har
kommunen valt att göra följande ändringar i planförslaget:
• Planbeskrivningen har kompletterats med ett tillägg om att
avfallsutrymmet bör ha plats för sortering av tidningar (s. 40).
Övriga ändringar efter granskningen:
• En kulturmiljöutredning har genomförts (Sigma Civil, 2022-01-28)
• Genomförandebeskrivningen har kompletterats med ett
förtydligande avseende 3D-lantmäteriförrättningar (s. 43).
• Avsnittet Kulturmiljö (s. 18–19 i planbeskrivningen) har reviderats.

Synpunkter som inte har blivit tillgodosedda
Inkomna under granskning
Följande synpunkter under granskningen har inte blivit tillgodosedda:
-

Riksintresset kulturmiljö, föroreningar, ytvatten, byggnadshöjd,
stadsgrönska, olägenhet för boende (insyn, skuggning), trafikmiljö.

Inkomna under samrådet
Följande synpunkter under samrådet har inte blivit tillgodosedda:
-

Riksintresset kulturmiljö, byggnadshöjd, dagvattenhantering på
allmän plats, förorenad mark, omfattning av ny bebyggelse,
olägenhet för boende (skuggning, insyn och utblickar).

SÅ HAR GRANSKNINGEN GÅTT TILL
Detaljplanen har varit tillgänglig för synpunkter under tiden 5 juli – 30
augusti 2021. Information om granskningen skickades via brev eller e-post
till berörda sakägare, myndigheter, organisationer, kommunala förvaltningar
och hyresgäster samt andra boende/verksamma. Detaljplaneförslaget har
också funnits på kommunens hemsida samt på Östersunds bibliotek.
Granskningshandlingarna bestod av:
• Plankarta med planbestämmelser
• Illustrationskarta
• Planbeskrivning
• Grundkarta
• Fastighetsförteckning med bedömda sakägare
• Samrådsredogörelse
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SYNPUNKTER UNDER GRANSKNINGEN
De huvudsakliga synpunkterna i yttrandena handlade om riksintresset
kulturmiljö, volym och utformning, byggnadshöjd, parkering och
stadsgrönska. I texten nedanför följer en sammanfattning av synpunkterna
och samhällsbyggnads ställningstaganden till dem. Fullständiga yttranden
finns som en bilaga längst bak i granskningsutlåtandet.

Statliga och regionala myndigheter och organisationer
Länsstyrelsen
Riksintresse kulturmiljö
Nuvarande planförslag riskerar att inte tillgodose riksintresse för kulturmiljö
i Östersund [Z 27] genom att helheten av borgargårdar och tomtindelning
försvinner. Läsbarheten av riksintresset förloras där detta område utgör del
av uttrycket. Avståndet mellan byggnaderna är inte tillräckligt för att
säkerställa att riksintresset tillgodoses.
Föroreningar
Länsstyrelsen anser att en anmälan enligt miljöbalken om
avhjälpandeåtgärder enligt 28 § förordning om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd (1998:899) krävs. Ansökan ska lämnas in till aktuell
tillsynsmyndighet innan grävarbetet startar.
Ytvatten
Planbeskrivning och dagvattenutredning bör uppdateras. Samtliga ämnen
som ej har god kemisk status respektive ämnen med måttlig ekologisk status
bör ingå i beräkningsmodellen för föreslagna dagvattenlösningar.
Samhällsbyggnads kommentar:
Riksintresse kulturmiljö
Efter granskningen har en kulturmiljöutredning genomförts (Sigma Civil,
2022-01-28). Utredningen visar att ett genomförande av detaljplanen skulle
kunna innebära risk för skada till påtaglig skada på riksintresset.
Kommunen anser, med utredningen som underlag, att ett genomförande av
detaljplanen skulle kunna riskera att medföra skada på riksintresset, men att
skadan inte är påtaglig. Som nämns i utredningen har karaktären inom
kvarteret Skjutbanan förändrats kraftigt. Många byggnader har försvunnit
medan andra har tillkommit. Skjutbanan 2 utgör inget undantag; byggnader
har rivits, gården har ändrat karaktär och gårdsbyggnaden har förvanskats
och tillbyggts. Därtill har även tomtindelningen förändrats, vilket skett i
samband med en avstyckning under tidigt 1900-tal. Läsbarheten har i och
med detta i stort sett förlorats. Skjutbanan 2 utgör således inget gott
exempel på kvarter där de värden som utgör uttryck för riksintresset är
bevarade, det finns det däremot många andra kvarter i centrala Östersund
som gör, såsom exempelvis delar av kvarteren Boktryckaren, Pantbanken,
Färgaren och Gästgivaren med flera.
Värdebedömningar av kvarteret har gjorts tidigare, bland annat i samband
med framtagandet av kommunens kulturmiljöprogram. Det har i samband
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med detta inte framkommit några uppgifter om, eller indikationer på, att
gårdshuset inom Skjutbanan 2 skulle vara av särskild betydelse. Detta kan
bero på att det i dagsläget är svårt att se sambandet mellan
huvudbyggnaden längs Storgatan och gårdsbyggnaden utmed
Thoméegränd, inte minst på grund av den nivåskillnad som medfört att
gårdskänslan gått förlorad samt den förvanskning som skett av byggnaden.
Borgargårdarna utgjordes ofta av bebyggelse utmed tomtgränserna och
längsmed gatan, så att en gårdsplan bildades. Även inom Skjutbanan 2 har
denna karaktäristiska struktur funnits, med en byggnad placerad med
långsidan mot Thoméegränd. Byggnaden uppfördes sannolikt under samma
tidsperiod som övriga byggnader, då den finns avbildad på en karta från
1895 och revs sedan under mitten av 1900-talet. Att återskapa karaktären
av en borgargård inom Skjutbanan 2 skulle således kräva omfattande
förändringar. Med justeringar hade sambanden möjligen blivit tydligare
och dess forna karaktär kunnat återfås. Att återfå dess ursprungliga kontext
är dock inte möjligt, då även omgivningen förändrats.
Kommunens bedömning är att den del av riksintresset som är viktigast för
att bevara läsbarheten är huvudbyggnaden utmed Storgatan. Byggnaden
har under senare år genomgått en upprustning i enlighet med äldre
byggnadstradition och dess uttryck är väl bevarat. Planförslaget innebär att
byggnaden förses med skyddsbestämmelser, vilket innebär ett bevarande av
riksintressets uttryck längsmed Storgatan. Avståndet, 12 meter, mellan
huvudbyggnad och föreslagen ny bebyggelse bedöms inte utgöra någon
påtaglig olägenhet eller påverkan på den befintliga byggnaden. Avståndet
är större än det inom såväl Storgatans, Prästgatan och Köpmangatans
gaturum. Föreslagen bebyggelse skulle, genom sin moderna arkitektur,
kunna bidra till att förstärka intrycket av den äldre bebyggelsen och
därigenom skapa en spännande kontrast som vittnar om stadens utveckling.
Genom att i bygglovskedet ställa krav på utformningen finns det möjlighet
att anpassa ny bebyggelse till omgivande kulturmiljö. Detaljplanen reglerar
detta genom en generell bestämmelse för att ny bebyggelse ska anpassas till
sin omgivning avseende materialval, fasader och kulörer. Därtill ska den
nya bebyggelsen delas upp i minst tre urskiljbara delar som ges ett eget
arkitektoniskt uttryck samt ett eget uttryck gällande takutformning. Genom
dessa bestämmelser är det möjligt att skapa upplevelsen av flera olika
byggnadskroppar vilket medför ett mindre kompakt intryck. Bebyggelsens
placering kan även bidra till att förstärka rutnätsplanen, då platsen idag är
helt obebyggd. Historiska kartor visar att tidigare bebyggelse varit placerad
utmed både Thoméegränd och Köpmangatan. Den öppenhet som idag
präglar platsen är alltså ett avsteg från den ursprungliga planen.
Parkeringsytan, som upptar stora delar av planområdet och har funnits där
sedan 1980-talet, bidrar inte till en god stadsbyggnad.
Uttrycket för riksintresset som berör detta kvarter är formulerat enligt
följande: ”Stadsplanen och dess olika utvecklingsskeden med den äldsta
planen från 1788, nya kvartersrader i norr, öster och söder under 1800talet samt den s.k. Nystan efter en plan från 1881 - gatunät, platsbildningar
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och tomtindelning. Den förindustriella stadens bebyggelsekaraktär med låg
trähusbebyggelse, hus i gatuliv, större borgargårdar i centrala lägen och
glesare bebyggelse mot stadens utkanter”.
Kommunens sammanfattade bedömning är att riksintressets uttryck i
borgargårdar och tomtindelning inte har sin tyngdpunkt, eller är som mest
framträdande, i kvarteret Skjutbanan. När upplevelsen på plats inte längre
är tydlig och den historiska kontexten kring uthuset gått förlorad är värdet
av att skapa bostäder och utveckling för stadens verksamheter på en plats
som i 40 års tid stått tom högre än bevarandet av gårdsbyggnaden.
Kommunen ser planen som en naturlig utveckling av staden, där nya
bostäder med närhet till kollektivtrafik och service kan tillskapas.
Föroreningar
En § 28-anmälan bedöms inte nödvändig. Då kommunen är
tillsynsmyndighet är det kommunen som belyser om behovet finns och fattar
beslut i frågan.
Ytvatten
Miljö- och samhällsnämnden anser inte att det föreligger någon risk att de
ämnen som saknas i dagvattenutredningen överskrids och har därför
bedömt att det inte är prioriterat att uppdatera dagvattenutredningen. Då
majoriteten av planområdet idag utgörs av parkering och ska göras om till
äldreboende, bostäder och parkeringsgarage förväntas
föroreningsbelastningen på recipienten minska. Majoriteten av de ämnen
som saknas i dagvattenutredningen är förknippade med petroleumprodukter
och i och med att planförslaget innebär att den nya parkeringsytan kommer
att vara väderskyddad förväntas utsläppen av dessa områden minska. Detta
gäller ämnena antracen, fluoranten, benso(a)pyrene och
benso(g,h,i)perylen.
Bromerade difenyletrar och kvicksilver sprids bland annat genom läckage
från deponier och atmosfärisk deposition. Utsläppen förväntas alltså inte
öka med den planerade markanvändningen. Då inga plast-, skogs- eller
pappersindustrier planeras på platsen bedömer Miljö- och
samhällsnämnden att heller inte mängden tributyltenn förväntas öka.
Positiva effekter av planförslaget förväntas på utsläppen av bly, då förhöjda
halter bly har uppmätts i samband med den miljötekniska
markundersökningen och föroreningen avses avhjälpas genom
schaktsanering.
PFOS och ämnen som kan brytas ner till PFOS är förbjudna sedan 2008
och det saknas information om släckbekämpning med PFOS-innehållande
släckskum inom det aktuella området. Därmed bedöms inte planförslaget
innebära en risk för ökad belastning av PFOS.
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Kommunala förvaltningar och bolag
Avfall VA
Det bör finnas plats för fraktionen tidningar också.
Samhällsbyggnads kommentar:
Planbeskrivningen har uppdaterats i enlighet med yttrandet.
Lantmäterimyndigheten
Det bör i planbeskrivningen framgå vad som gäller vid ny- och ombildning
av fastighet, respektive vilka särskilda villkor som gäller vid 3dfastighetsbildning.
Samhällsbyggnads kommentar:
Planbeskrivningen har uppdaterats med en hänvisning om att lämpligheten
av åtgärderna prövas enligt FBL 3 kap. 1 § samt PBL 8 kap. §§ 9–11.
Därtill har även en hänvisning till de särskilda villkoren vid 3dfastighetsbildning lagts till.

Övriga organisationer, företag och privatpersoner
Synpunkterna är tematiskt sammanfattade. I tabellen under rubriken Lista
över de som lämnat synpunkter framgår vem eller vilka av övriga
organisationer, företag och privatpersoner som har lämnat synpunkter inom
respektive ämnesområde.
Riksintresse kulturmiljö
Gårdsbyggnad
Då det framkommit att gårdsbyggnaden är äldre än vad man tidigare antagit
bör den bevaras för att visa på stadens kulturhistoriska utveckling.
Gården (Skjutbanan 2)
Gården är berättande om det typiska stadsgårdslivet och är i sin helhet
intressant så som uppförd av en ensamstående yrkeskvinna på 1880-talet.
Samhällsbyggnads kommentar:
Gårdsbyggnad
För kommentarer gällande gårdsbyggnaden, se Samhällsbyggnads svar till
Länsstyrelsen, s. 5–7.
Gården (Skjutbanan 2)
För kommentarer gällande gården, se Samhällsbyggnads svar till
Länsstyrelsen, s. 5–7.
Byggnadshöjd
Det vore önskvärt om de högre planerade byggnadsdelarna inte blir högre än
de högsta omkringliggande, dvs. fyra våningar i stället för sex våningar, för
bättre anpassning till omkringliggande byggnader med kulturhistoriskt
värde.
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Historiskt lades den mindre respektabla bebyggelsen längs gränderna.
Grändhuset får inte vara högre än tre våningar.
Föreslagen bebyggelse följer inte nuvarande sluttande läge för alla gränder,
däribland Thoméegränd, ner mot Storsjön. Byggnadshöjden bör vara högst
tre våningsplan.
Samhällsbyggnads kommentar:
Byggnadshöjden kommer i vissa delar att avvika från omgivande höjder,
men bedöms inte ge upphov till någon påtaglig olägenhet för
omkringliggande bebyggelse. Planen reglerar en varierad byggnadshöjd,
där delar av kvarteret får bebyggas med högre höjd. Den största delen av
den nya bebyggelsen är, med sina tre till fyra våningar, anpassad till
omgivande byggnader i kvarteren Borgmästaren längs Köpmangatan.
För att motverka att den nya bebyggelsen upplevs som väldigt hög tillämpas
ett flertal skalnedbrytande grepp, vilka sammantaget kommer att inverka på
upplevelsen av byggnadens höjd och kompakthet.
Arkitektur
Utformning
Tråkigt att de nya husen inte får en arkitektonisk efterapning av de
närliggande gamla husens träfasader. Det hus som visas i 3D-modellen
saknar den glädje som de gamla husens fasader visar upp.
Insyn och skuggning
Förändringen av området kommer att medföra att lägenheter på de nedre
planen av Brf Borgmästaren (längs Köpmangatan) kommer att skuggas.
Byggnaderna bör placeras längre in från gatan för att inte upplevas lika
kompakta och skapa sådan nära insyn mellan ny och befintlig bebyggelse.
Samhällsbyggnads kommentar:
Utformning
Detaljplanen reglerar att ny bebyggelse ska anpassas till sin omgivning
avseende materialval, kulörer, tak och fasader. Frågan kommer att prövas i
bygglovsskedet, där kommunen kommer att ställa krav på anpassning till sin
omgivning i utformning, material och färg. 3D-modellen ger i viss mening
ett plattare uttryck än vad som eftersträvas.
Insyn och skuggning
Byggnadshöjderna mot Köpmangatan motsvarar fyra våningar inklusive
suterrängvåning, med möjlighet till en indragen så kallad kungsvåning på
den del som avses för vårdboende. Detta innebär att det kommer bli viss
insyn och skuggning mot närliggande bebyggelse, men mot bakgrund det
centrala läget bedöms detta inte medföra någon påtaglig olägenhet.
Stadsgrönska
Om nuvarande träd tas bort borde lika många nya träd planteras där de
nuvarande träden finns. Detta skulle vara till fördel för lägenheterna på de
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nedre planen av Köpmangatan 50, samt för det föreslagna bostäderna.
Borttagandet sker trots att de ingår i ett biotopskyddsområde.
Det lilla grönområde som föreslås i detaljplanen verkar endast bli
tillgängligt för de som förväntas bo i de nya byggnaderna.
Björkarna längs Köpmangatan bör vara kvar. De bidrar med grönska, något
det inte finns mycket kvar av i centrala Östersund. Förslaget är bra området,
men bara om björkarna får vara kvar.
Samhällsbyggnads kommentar:
Planförslaget medför en påverkan på befintlig stadsgrönska varför
samhällsbyggnad valt att göra vissa anpassningar i planförslaget. Dels görs
ett indrag i den nya bebyggelsen vid Köpmangatan för att möjliggöra
återplantering av en del av allén. Några träd kommer eventuellt även kunna
planteras i anslutning till infarten i den södra delen av planområdet. I
planarbetet vägs alltid olika intressen mot varandra, i det avseendet har en
naturvärdesbedömning av träden genomförts av en oberoende konsult.
Sammanfattningsvis konstateras att träden i sig inte är av
naturvårdsintresse och att inga särskilt utpekade arter hittats vid
fältinventering.
Gården kommer att utformas som en innergård och kommer vara tillgänglig
för boende. Effekten av att tillskapa grönytor kan dock ses ur ett större
perspektiv, där grönskan kan bidra med ett flertal ekosystemtjänster som
idag saknas i området.
Trafikmiljö och säkerhet
Thoméegränds och Köpmangatans trottoarer bör breddas mot följande
viktiga målpunkter: Kyrkgatan med busshållplatser, Strandgatans gång- och
cykelstråk samt Tullparken, för att öka trafiksäkerheten för oskyddade
trafikanter. Detta eftersom antalet boende ökar och därmed antalet
gångtrafikanter. 1,2 meters trottoar längs Thoméegränd blir alltför smalt
ihop med det nya husets entréer. Köpmangatans trottoar blir i planförslaget
för smal för att rymma både gångtrafikanter och träd utan att de inkräktar på
balkonger, körbana, ut- och infart, angöring, entréer m.m.
Samhällsbyggnads kommentar:
Det hade varit önskvärt att bredda trottoarerna längs Thoméegränd och
Köpmangatan. Frågan har dock inte bedömts vara av sådan betydelse att
planförslaget inte kan genomföras utan åtgärder. Trottoarernas bredd är
inte en fråga som regleras i detaljplanen.
Parkering
Parkering är viktigt för handeln och därför är förslaget dåligt om ingen
annan åtgärd kompenserar. Förslagsvis kan parkering förflyttas till parken
nedanför Stora Kyrkan, som ändå sällan används och där bullernivåerna är
för höga för att parken ska fungera för rekreation. Att bygga ut parkering där
skulle även ge möjlighet att utveckla grönområdet genom plantering och
planering.
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Det är positivt att parkering för allmänheten behålls samt läggs under jord.
Med risk för att parkeringsplatserna kommer att nyttjas av de boende bör det
finnas ett visst antal parkeringsplatser som är reserverade för
korttidsparkering för allmänheten.
Samhällsbyggnads kommentar:
Parkeringsplatserna inom Skjutbanan kommer att behållas i kvarteret, men
förläggas i ett underjordiskt garage.
Parkeringsgaragets platser kommer även vid ett genomförande av
detaljplanen att vara tillgängliga för allmänheten. Tillkommande behov för
de nya bostäderna kan friköpas och ordnas av kommunen i en framtida
utbyggnad av kommunens allmänna parkeringsanläggningar.
Geoteknik
De geotekniska förutsättningarna är allt annat än goda, vilket påstås i
planbeskrivningen. Grundläggningskostnaderna behöver noggrant avtalas
om så att kommunen och exploatören undviker oväntade extrakostnader.
Samhällsbyggnads kommentar:
En geoteknisk utredning har tagits fram under planarbetet (Sweco, 202009-22). I utredningen konstateras sammanfattningsvis att de geotekniska
förutsättningarna inom det undersökta området bedöms vara goda.
Exploatören har tagit del av undersökningen. Samhällsbyggnad har därför
gjort bedömningen att marken är lämplig för bebyggelse. Kompletterande
undersökningar kan komma att behövas inför bygglovsskedet.
Ledningar
Eventuella åtgärder för skydd eller flytt av ledningar på grund av
exploateringen ska bekostas av den part som initierar åtgärden.
Samhällsbyggnads kommentar:
Eventuell flytt av ledningar ska bekostas av exploatören, se under avsnittet
Genomförande i planbeskrivningen, s. 43.
Olägenhet vid genomförande
Kraftiga störningar och olägenheter förvänta ske under byggnation, vilket
innebär att det kommer bli svårt att arbeta hemifrån under dagtid.
Samhällsbyggnads kommentar:
Olägenhet i form av ljud och buller kommer att uppstå under
byggnationstiden, detta är förväntat. Olägenheterna ligger dock inom
ramen för vad som får tålas i ett sådant centralt läge.
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MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Granskningsutlåtandet har tagits fram av Samhällsbyggnad genom
planarkitekt Andrea Eriksson. Övriga medverkande tjänstemän från
Samhällsbyggnad har varit byggnadsantikvarie/bygglovsarkitekt Jenny
Dahlén Vestlund (Plan & Bygg) och miljöinspektör Hanna Modin (Miljö &
Hälsa).

Östersund den 8 februari 2022

Maria Boberg
Stadsarkitekt

Andrea Eriksson
Planarkitekt
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Granskningsyttrande
Samhällsenheten

Datum

Diarienummer

2021-08-25

402-5850-21

Östersunds kommun
samhallsbyggnad@ostersund.se

Granskning av detaljplan för Skjutbanan 1 m.fl. i
Östersunds kommun
Ärendebeskrivning
Länsstyrelsen har fått planhandlingar för granskning. Detaljplanen handläggs enligt
reglerna för standardförfarande i plan- och bygglagen, PBL (2010:900).
Detaljplanens syfte är att möjliggöra att området omvandlas från en allmän
markparkeringsyta till ett stadskvarter med bostäder. En stor del av kvartersmarken
inom planområdet används idag för allmän parkering och planförslaget innebär att
marken kan bebyggas med ett allmänt garage i markplan/suterräng med bostäder
ovanpå, inklusive ett särskilt boende för äldre.

Synpunkter enligt Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och
nu kända förhållanden att förslaget kan komma att prövas då det i nuvarande
utformning bedöms kunna innebära att riksintresse för kulturmiljö enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken (1998:808) inte tillgodoses.
Riksintresse kulturmiljö
Länsstyrelsen bedömer att nuvarande planförslag riskerar att inte tillgodose
riksintresse för kulturmiljö i Östersund [Z 27]. Vid ett genomförande av
planförslaget skulle helheten av borgargårdar med tomtindelning raderas i och med
att tomtindelningen försvinner och ny bebyggelse avses uppta stora delar av
borgargården. Borgargårdarna är en del av stadsplanen och dess tomtindelningar.
Om denna tomtindelning försvinner så som beskrivs så skulle följaktligen även
läsbarheten i Östersund Z27 förloras där detta område utgör en del av det uttrycket. I
värdebeskrivningen för riksintresset beskrivs att uttrycket utgörs av:
”…Nystan efter en plan från 1881-gatunät, platsbildningar och tomtindelning. Den
förindustriella stadens bebyggelsekaraktär med låg trähusbebyggelse, hus i gatuliv,
större borgargårdar i centrala lägen…”
Länsstyrelsen bedömer att det avstånd som utökats för omgivande bebyggelse från 8
till 12 meter inte är tillräckligt för att säkerställa att riksintresset tillgodoses.
Länsstyrelsen bedömer att läsbarheten och uttrycket för riksintresset riskerar att gå
förlorat med planförslaget.

Postadress

Besöksadress

Telefon

E-post

Webb

831 86 ÖSTERSUND

Residensgränd 7

010-225 30 00

jamtland@lansstyrelsen.se

www.lansstyrelsen.se/jamtland
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Granskningsyttrande
Datum

Diarienummer

2021-08-25

402-5850-21

Hälsa och säkerhet - Föroreningar
Länsstyrelsen ser inget hinder mot detaljplanen utifrån de påvisade föroreningarna,
så länge de ytliga föroreningarna omhändertas i samband med anläggningsarbetena
enligt planbeskrivningen.
I och med att de påvisade föroreningarna bedöms kunna utgöra en risk vid
anläggningsarbete och det finns en risk för spridning i och med schaktning, anser
Länsstyrelsen att en anmälan enligt miljöbalken om avhjälpandeåtgärder enligt 28 §
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (1998:899) ska lämnas in till
aktuell tillsynsmyndighet innan grävarbetet startar. Det är dock upp till
huvudmannen att bedöma om de planerade åtgärderna är anmälningspliktiga. Att
genomföra anmälningspliktiga åtgärder utan föregående anmälan är brottsligt enligt
29 kap. 4 § 1 b. miljöbalken. Länsstyrelsen vidhåller även att miljökontroll avseende
föroreningar bör ske såsom föreslaget, i samband med schaktning samt vid eventuell
återanvändning av massor.
Miljökvalitetsnormer - Ytvatten
Länsstyrelsen vill även upplysa om att det är ett flertal ämnen som klassats till ej
god kemisk status för Storsjön. Dessa klassningar framgår i VISS och är antracen,
bromerade difenyletrar, bly, kvicksilver, fluoranten, PFOS, benso(a)pyrene,
benso(g,h,i)perylen och tributyltenn-föreningar. För ekologisk status klassas koppar
som måttlig status. Både planbeskrivningen och dagvattenutredning bör uppdateras
med denna information. Det är positivt att se att reningsgraden är stor i dagvattnet
av de ämnen som ingår i beräkningarna enligt Stormtacs modell med föreslagna
dagvattenlösningar. Däremot bör samtliga ämnen som har ej god kemisk status
respektive måttlig ekologisk status ingå i beräkningsmodellen för att visa på att
exploateringen av området inte riskerar leda till en försämring av statusen för något
av dessa ämnen i Storsjön.

De som medverkat i beslutet
Beslutet har fattats av samhällsplanerare
som föredragande.

med samhällsplanerare

Denna handling har godkänts digitalt och saknar därför namnunderskrift.

Datum

Beteckning

2021-08-19

FM2021-16264:2

Sida 1 (2)

Sändlista

Ert tjänsteställe, handläggare

Ert datum

Er beteckning

Östersunds kommun, Andrea Eriksson

2021-07-05

MSN 178-2020

Vårt tjänsteställe, handläggare

Vårt föregående datum

Vår föregående beteckning

HKV PROD RPE INFRA Fysplan
, 08-788 74 97,
fysplan@mil.se

Yttrande avseende Remiss detaljplan för del av
Skjutbanan 1 mfl, bostäder och allmän parkering,
Östersunds kommun, Jämtlands län

Försvarsmakten har inget att erinra i rubricerat ärende.

Vid frågor i ärendet, kontakta handläggaren enligt ovan.

Tjf Chef sektionen för fysisk planering, Infrastrukturavdelningen
Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem.

(LFI)
Postadress

Besöksadress

Telefon

Telefax

E-post, Internet

Högkvarteret
107 85 Stockholm

Lidingövägen 24

08-788 75 00

08-788 77 78

exp-hkv@mil.se
www.forsvarsmakten.se/hkv
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Yttrande

Sändlista
Östersunds kommun

Datum

Beteckning

2021-08-19

FM2021-16264:2

samhallsbyggnad@ostersund.se

Sida 2 (2)
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Yttrande

Sida 1 (1)

Datum

Saknr

2021-08-19

596

Diarienr (åberopas)

A392.378/2021

Er referens:

Polisregion Nord
LPO Östersund

ÖSTERSUNDS KOMMUN
SAMHÄLLSBYGGNAD OCH
LANTMÄTERIMYNDIGHETEN
c/o SAMHÄLLSBYGGNAD

Handläggare

831 82 ÖSTERSUND

Detaljplan för kvarteret Skjutbanan 1 - Östersund
Polismyndigheten, Polisområde Jämtland hänvisar till sitt yttrande daterat 210322 i samma
fråga.

Handläggare

Postadress
POLISMYNDIGHETEN,
REGION NORD, BOX 463
90109 UMEÅ

Besöksadress
RIDVÄGEN 10
90109 UMEÅ

Telefon
11414

Webbplats
polisen.se

E-post
registrator.nord@polisen.se
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YTTRANDE

2021-08-20
2020-001733

Yttrande
Räddningstjänsten har tagit del av er remiss angående Ny detaljplan för Skjutbanan 1 m fl, era
dnr: MSN 178-2020. ByggR P 2020-35.
Räddningstjänsten har inget att erinra.
Med vänlig hälsning

Jämtlands Räddningstjänstförbund, Box 71, 831 21 Östersund
Besöksadress: Fyrvallavägen 4, Östersund
Tel: 063-14 80 00 Fax: 063-14 80 05
www.rtjamtland.se
sid 1 (1)
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Datum:
Dnr:

DELEGATIONSBESLUT
Tekniska nämnden
Datum

2022-02-02

Sida

1(1)
Referens

TN 00002-2021
DokID 5095

Yttrande över detaljplaner - 2021 Avfall VA
Handläggare
Tore Johansson

Delegat
Ansvarig handläggare enligt punkt SA 1 i tekniska nämndens delegationsbestämmelser
fastställda 2020-02-26

Beslut
Synpunkter Avfall återvinning, kontaktperson Linnea Broström
Avfall Återvinning är nöjd med den i detaljplanen föreslagen lösning för avfall. Vi vill
enbart lägga till att det bör finnas plats för fraktionen tidningar också.
Underlag för beslut
• Granskningshandlingar gällande detaljplan för Skjutbanan 1 m fl

Bakgrund
Teknisk förvaltning, Avfall VA, Strategi, mottog 2021-08-05 underrättelse om granskning
gällande detaljplan för Skjutbanan 1 m fl. Samhällsbyggnad, Plan & Bygg vill ha svar
senast 2021-08-30.

Underskrift

Tore Johansson
Utredningsingenjör

Beslutet skickas till
•

samhallsbyggnad@ostersund.se

Beslutskopia skickad
Kan skrivas direkt på originalet

Kopia expedierad av:
Datum:

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

Andrea Eriksson
Synpunkter från lantmäterimyndigheten angående detaljplan Skjutbanan 1 m.fl.
den 30 augusti 2021 10:39:08

Hej, lantmäterimyndigheten har följande synpunkt på detaljplan för del av Skjutbanan 1 m.fl.
som är ute på granskning.
Mvh
Lantmäterimyndigheten Östersunds kommun
1. Vid nybildning eller ombildning av fastighet behöver berörda fastigheter bli lämpliga
för sitt ändamål enligt 3 kap. 1§ Fastighetsbildningslagen, vilket prövas av
lantmäterimyndigheten i en förrättning. Härvid tas ledning från de krav som ställs på
tomter enligt 8 kap. 9-11§§ PBL. Om t.ex. Skjutbanan 2 ska avstå mark behöver
återstoden av fastigheten ges en sådan storlek att normala tomtplatsfunktioner ryms
inom fastighetens område såvida de inte tillgodoses utanför fastigheten med t.ex.
gemensamhetsanläggning eller servitut. Det kan vara bra att det framgår i
planbeskrivningen.
2. Det kan vara bra att det i planbeskrivningen framgår att utöver de grundläggande
kraven för fastighetsbildning gäller vid 3d-fastighetsbildning dessutom särskilda villkor
i 3 kap. 1a§ FBL.
a. Fastigheten är kopplad till en bestämd anläggning.
b. Fastigheten tillförsäkras de rättigheter som behövs för att kunna användas på
ett lämpligt sätt.
c. Åtgärden leder till en mer ändamålsenlig förvaltning av anläggningen eller att
trygga finansieringen eller uppförande av anläggningen. (hinder mot onödig
uppsplittring av fastighetsindelningen).
d. En 3d-fastighet för bostadsändamål måste innefatta minst 3 bostadslägenheter.
För en anläggning som inte är uppförd finns ytterligare villkor:
e. 3d-Fastighetsbildning får endast ske om det är nödvändigt för att trygga
finansieringen eller uppförandet av anläggningen.
f. 3d-fastigheten kan antas få användning för sitt ändamål inom en nära framtid.

Johanna Lindberg
Från:
Skickat:
Till:
Kopia:
Ämne:
Bifogade filer:
Kategorier:

den 5 juli 2021 17:07
samhallsbyggnad
Detaljplan Skjutbanan 1 m fl - synpunkter
Detaljplan Skjutbanan 1 m fl.odt
Johanna

Hej!
Jag fick ett meddelande från Östersunds Kommun idag om detaljplan för Skjutbanan 1 m fl.
Bifogar mina synpunkter.
Jag bor i Brf Borgmästaren,

och berörs direkt av detaljplanen Skjutbanan 1 m fl.

mvh

1
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G1. UH

G1. UH

Förändringen av området Skjutbanan 1 m.fl. kommer att medföra att lägenheter på de nedre planen
Brf Borgmästaren kommer att skuggas avsevärt.
På Köpmangatan 50 A finns ett antal mindre lägenheter vars ljuskälla kommer från Köpmangatan,
då de lägenheterna inte har någon balkong på baksidan av huset. Balkong har däremot samtliga
lägenheter på Köpmangatan 50 B och 50 C.
Den skuggning som kommer att orsakas av de nya byggnaderna på Skjutbanan 1 är kan inte
accepteras.
Jag anser därför att de nya byggnaderna får ha högst tre våningsplan. Nuvarande detaljplan har
byggnader som är alltför höga för att passa in med omkringliggande befintliga byggnader. Det
följer inte heller det nuvarande sluttande läget för alla gränder, däribland Thomeegränd, ner mot
Storsjön som gör centrala Östersund till en attraktiv stad.
Det krävs att byggnaderna byggs längre in från gatan så att det inte blir så kompakt och nära insyn
mellan befintliga byggnader och de nya byggnaderna.
Om nuvarande träd (10 st) måste tas bort borde lika många nya träd planteras där de nuvarande
träden finns. Det skulle innebära att lägenheter på de nedre planen av Köpmangatan 50
fortfarande får tillgång till en ljuskälla. Detta skulle också vara till fördel för de nedre planen på de
nya lägenheterna samt äldreboendet.
Mina huvudargument mot de nya byggnaderna på Skjutbanan 1 m.fl. är
1. Skuggning av lägenheter Köpmangatan 50A som saknar balkong
2. Borttagande av björkar och lärkträd som nu finns längs med Köpmangatan trots att dessa
ingår i ett Biotopsskyddsområde
3. Det lilla grönområdet som finns på detaljplanen Skjutbanan 1 m.fl. verkar endast kunna bli
tillgängligt för de som förväntas bo i de nya byggnaderna.
4. Insyn
5. Kraftiga störningar och olägenheter under byggnationen, jag arbetar hemifrån med
programmering etc och det kommer att bli svårt att kunna arbeta dagtid under
byggnationen.
Det enda positiva med den nya byggnationen på Skjutbanan 1 m.fl. är att parkering för allmänheten
behålls samt läggs under jord.
Men jag antar att många av parkeringsplatserna kommer att hyras av de boende i de nya
lägenheterna samt anställda på äldreboendet.
Jag tycker att det måste finnas ett visst antal parkeringsplatser som är reserverade för
korttidsparkering för allmänheten och som inte kan hyras av de boende i de nya lägenheterna eller
de anställda på äldreboendet.

Maja Olander
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 7 juli 2021 09:27
samhallsbyggnad
Skjutbanan

Kategorier:

Plan & Bygg

Hej!
Jag anser att björkarna som står längst med Köpmangatan/Skjutbanan ska vara kvar.
Det bidrar med grönska och det finns inte mycket grönska i centrala Östersund.
Jag tycker det är bra för området med den nya byggnaden MEN enbart om björkarna får vara kvar.
Mvh /

1
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Johanna Lindberg
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 5 juli 2021 15:59
kundcenter@ostersund.se
Kv Skjutbanan 1 m fl. Bostäder och allmän parkering (fas: Granskning)

Extremt tråkigt att de nya husen inte får en arkitektonisk efterapning av de närliggande gamla trähusens fasader.
Det hus som visas i 3D-modellen saknar all den glädje som de gamla husens fasader visar upp med sin
Jämtlandspanel och fönsterfriser
_________________

1
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Johanna Lindberg
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 5 juli 2021 17:09
samhallsbyggnad
Planförslag skjutbanan

Kategorier:

Johanna

Parkeringar i centrum är viktiga för handeln och därför är förslaget dåligt om ingen annan åtgärd kompenserar.
Förslag på kompenserad åtgärd är att göra parken nedanför stora kyrkan till fler parkeringar och bygga bostad på
skjutbanan. Anledning till förslag är att den används ändå sällan av människor och har för hög nivå av buller för att
fungera som rekreation. Att bygga ut parkering där kan även ge möjlighet att utveckla grönområdet genom
plantering och planering.
Med Vänliga Hälsningar,

1
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Johanna Lindberg
Från:
Skickat:
Till:
Ämne:

den 12 augusti 2021 20:08
samhallsbyggnad
Synpunkter Detaljplan Kv Skjutbanan 1 m fl. Granskning

Kategorier:

Plan & Bygg

"Att säkerställa en trafikmiljö som minskar konfliktytor mellan fordon och skyddar
trafikanters säkerhet är en av den offentliga förvaltningens mest grundläggande
uppgifter." (Dagens Nyheters ledare 2021-08-07)
1) Mitt önskemål är att bredda Thoméegränds och Köpmangatans trottoarer ända mot följande viktiga målpunkter;
Kyrkogatan med busshållplatserna, Strandgatans gång- och cykelstråk samt Tullparken för att öka
trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter eftersom:
• antalet boende ökar och därmed antalet gångtrafikanter.
• 1,2 m längs Thoméegränd i planförslaget blir alltför smalt ihop med det nya husets entréer.
• Köpmangatans trottoar i planförslaget blir alltför smal för att rymma gångtrafikanter, träd med komplicerad
växtbädd och kronor, som varken ska inkräkta på balkonger eller körbanan, ut- och infart till p-garage, angöring av
sopbilar och varuintag, entréer.
2) De geotekniska förutsättningarna är allt annat än goda, vilket påstås i planbeskrivningen.
Grundläggningskostnaderna med all typ av schaktning, länshållning, eventuell påverkan på grannfastigheter mm mm
behöver noggrant avtalas om så att kommunen och exploatör undviker oväntade extrakostnader.
Med vänliga hälsningar

1
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G6. SN

Från:
Till:
Ärende:
Datum:

admin.planochbygg
Andrea Eriksson; Maria Boberg
VB: Detaljplan för Skjutbanan 1 m fl
den 31 augusti 2021 08:06:12

Från:
Skickat: den 30 augusti 2021 17:09
Till: samhallsbyggnad <samhallsbyggnad@ostersund.se>
Ämne: Detaljplan för Skjutbanan 1 m fl
Dnr MSN                178-2020
Dnr ByggR               P 2020-35
Hej!
Här nedan följer synpunkter på planförslaget för Skjutbanan 1 m fl.

Bebyggelsen på Skjutbanan 2
Fastigheten uppfördes 1885, efter den stora stadsbranden året dessförinnan, av porslinshandlaren Carolina
Westberg. Den nordvästra gårdsbyggnaden är uppförd 1885 och har sin 1800-talskaraktär kvar i form och
fönstersättning. Den sydvästra byggnaden är uppförd 1950 och är det yngsta exemplet på traditionen ända
sedan stadens grundläggande att olika yrkesverksamheter bedrevs på gårdarna. Verkstadsbyggnaden har
varit plåtslageri, en typisk verksamhet i gårdshus. Det drevs av samma släkt Bolander, som hade
livsmedelsaffär i gatuhuset ända in i början av 1980-talet. Att som samhällsbyggnad gör, att skylla på att
gården har utrustats med en mindre utfyllnad med tillhörande räcke är ett närmast skrattretande löjligt sätt
att försöka rättfärdiga planen. Räcket och utfyllnaden tas lätt bort på två dagars arbete! Det är faktiskt vuxna
människor man vänder sig till! Gården är med andra ord väldigt berättande om det typiska stadsgårdslivet,
för den som anstränger sig litet för att lyssna. Uthusbyggnaden från 1885 är som redan tidigare påpekats,
den åttonde äldsta bevarade uthusbyggnaden i centrala staden. Gården är i sin helhet också intressant
såsom uppförd av en ensamstående yrkeskvinna på 1880-talet. Det är tillsammans med huset snett över
gatan (Storgatan 47) på det sättet faktiskt unik av den kvarvarande 1800-talsbebyggelsen i Östersund. Huset
på Storgatan 47, känt som gamal staben, uppfördes samma år 1885, av bankkassörsänkan Gudrun Almkvist,
för bygget kallad "stenhusgertrud".
Höjden på grändbebyggelsen
Historiskt lades den mindre respektabla bebyggelsen längs gränderna och där har man aldrig tillåtit fler än
två våningar. Gränduttrycket kommer helt att förändras. Vad man uppenbarligen saknar
samhällsbyggnadskompetens för är att man då släpper iväg höjden i hela staden varför man inom endast
20 år har en helt förändrad stad. Varför ska man alltid sträva efter att göra samma misstag som andra
städer? Det är aldrig en väg till framgång för en stad. Vill man gå framåt och människor som utvecklar en
stad måste man vara attraktiv för de kreativa. En stad som ser ut som alla andra och inte är speciellt trivsam
drar inte till sig en enda kreativ kraft. För övrigt är det en vedertagen sanning i hela norr halvklotet att man
ALDRIG har platta tak. Kommentar överflödig. Grändhuset får alltså inte vara högre än tre våningar. Att
skylla på att då blir exploateringsgraden för låg för att ekonomiskt bära projektet är också enfaldigt. Då får
man helt enkelt leta andra lösningar som bär sig ekonomiskt. Ingenting behöver ligga just där en
entreprenör vill att det ska ligga.
Sammanfattningsvis kan man konstatera att Östersund fortfarande lider starkt av sitt
mindervärdighetskomplex och den mängd överklagade planer visar att samhällsbyggnad tyvärr inte längre
har den behövda kompetensen. Det kanske är dags att börja läsa t.ex. Peter Hall.
Med vänlig hälsning

G6. SN

