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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 2 
 
 
Upprättad 2023-01-09 
 
Kommunstyrelsen beslutade 2020-09-16 § 134 att lämna planuppdrag för ovanstå-
ende detaljplan.  
 
Kommunstyrelsens Näringslivsutskott beslutade 2021-09-08 §62 att godkänna att 
detaljplaneförslaget skickas ut för granskning.  
 
Planförslag upprättat 2022-04-29 har varit föremål för granskning mellan 29 april– 
13 maj 2022. Planförslaget har under granskningstiden varit utställt i Förvaltnings-
huset, biblioteken samt funnits på kommunens hemsida. 
 
Brev med information om granskningen har sänts till sakägare enligt fastighetsför-
teckning upprättad 2022-04-06. Planförslaget har även remitterats och sänts för kän-
nedom till myndigheter med flera enligt utsändningslista. 
Kommunfullmäktige beslutade 2022-06-15 §47 att anta detaljplanen. 
Länsstyrelsen beslutade 2022-12-05 att upphäva beslutet om att anta detaljplanen på 
grund av att länsstyrelsen bedömde att det inte var säkerställt att bebyggelse inom 
planområdet blir lämplig med hänsyn till risken för ras, blocknedfall och slam-
strömmar.  
Kommunstyrelsens Näringslivsutskott beslutade 2022-xx-xx §xx att godkänna att 
detaljplaneförslaget återigen skickas ut för granskning. Planhandlingarna har däref-
ter kompletterats med ytterligare geotekniskt förtydligande vilket har lett till juste-
ringar i planbeskrivning och plankarta.  
Samtliga yttranden som inkommit i samrådet och tidigare granskning är samman-
ställda och bemötta i granskningsyttrandet. 
 
Samtliga yttranden som kommit in till kommunen under samrådstiden och tidigare 
granskning presenteras i detta granskningsutlåtande sin helhet. Angivet datum är 
ankomstdatum. Kommentar till inkomna yttranden återfinns efter varje yttrande. En 
sammanfattning av yttranden som kräver åtgärder finns under rubrik 5, tillsammans 
med övriga revideringar som görs inför antagandet. 
 
7 skrivelser har inkommit.  
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1.1 LÄNSSTYRELSEN 2022-05-18 

BESKRIVNING AV ÄRENDET 
Länsstyrelsen har fått planhandlingar för granskning. Detaljplanen handläggs med 
standardförfarande enligt bestämmelser i plan- och bygglagen, PBL (2010:900). 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett aktivitetsområde kring den befint-
liga skidtunneln i Bräcke kommun samt skapa byggrätter för turistiskt boende och 
centrumverksamhet. 
 
SYNPUNKTER PÅ SÅDANT SOM KAN AKTUALISERA PRÖVNING 
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 § PBL och 
nu kända förhållanden att frågor som berör hälsa och säkerhet (i form av geotek-
niska säkerhetsfrågor) samt strandskydd måste lösas på ett tillfredsställande sätt i 
enlighet med vad som anges nedan för att ett antagande inte ska prövas av Läns- 
styrelsen. 
 
Hälsa och säkerhet - geotekniska säkerhetsfrågor 
Det är fortsatt inte klarlagt att den markanvändning som planen medger är lämplig i 
förhållande till de geotekniska förhållandena på platsen. Länsstyrelsen instämmer 
med Statens geotekniska instituts, SGI, bedömning att det föreligger behov av ytter-
ligare utredningar för att bedöma detaljplanens lämplighet i fråga om hälsa och sä-
kerhet. Utredningar som är nödvändiga för att bedöma detaljplanens lämplighet be-
höver genomföras inom ramarna för detaljplaneprocessen. De eventuella säkerhets-
åtgärder som behövs för att säkerställa markens lämplighet ska också regleras i 
plankartan.  
 
Länsstyrelsen instämmer med SGI att: 

- Det fortsatt är oklart om det finns risker kring block- och bergsstabilitet i 
bergsslänterna inom planområdet och att bergstekniskt sakkunnig bör besik-
tiga stabiliteten under snöfria förhållanden. 

- Kontroll av berg- och jordslänter behöver genomföras när området är snö-
fritt för att bedöma eventuella skredproblem. 

- Det behöver tydliggöras om det inom planområdet finns slänter med förut-
sättningar för ras. Finns slänter med förutsättningar för ras behöver de pekas 
ut och säkerhetsåtgärder införas i plankartan. 

 
YTTRANDEN  
 
1. Räddningstjänsten 2022-05-10 
2. Telia/Skanova 
3. SGI 
4. Trafikverket 
5. Lantmäteriet 
6. Länsstyrelsen 
7. Länsstyrelsen upphävande 
 

2022-05-10 
2022-05-11 
2022-05-16 
2022-05-17 
2022-05-18 
2022-12-05 
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- Det behöver tydliggöras vad som är ett erforderligt avstånd mellan kom-
mande bebyggelse på Björkberget och befintlig bergskant. Avståndet behö-
ver säkerställas i plankartan, förslagsvis genom prickmark eller med allmän 
platsmark natur. 

- Förutsättningar för slamströmmar behöver undersökas. 
 

För mer detaljerade synpunkter gällande geotekniska säkerhetsfrågor hänvisar Läns-
styrelsen SGI:s yttrande över granskningshandlingarna som bifogas som bilaga. 
 
Strandskydd 
Kommunen behöver säkerställa fri passage för bäcken som rinner nedan branten vid 
skidtunneln i enlighet med 7 kap. 18 f § miljöbalken. Förslagsvis genom att plan-
lägga en skyddszon med naturmark som sträcker sig minst 5 meter på var sida om 
bäcken, i enlighet med naturvärdesinventeringens rekommendationer. 
 
ÖVRIGA SYNPUNKTER 
Strandskydd  
Kommunen upphäver inte strandskyddet i anslutning till bäcken nedan branten sö-
der om skidtunneln, med hänvisning till att ingen bebyggelse planeras där. Genom 
att planlägga området närmast bäcken som kvartersmark, möjliggör dock kommu-
nen för bebyggelse inom området. Strandskyddet sträcker sig från berörd bäck upp 
över Björkberget och förmodligen in över området för planerad stugby. Kommunen 
rekommenderas därför att i samband med detaljplanen upphäva strandskyddet som 
genereras av nämnd bäck.  
Antar kommunen detaljplanen utan att upphäva strandskyddet för de områden man 
planlägger som kvartersmark, kommer framtida åtgärder inom dessa områden kräva 
strandskyddsdispens.  
 
Föroreningar 
Planbeskrivningen kan med fördel kompletteras med information om hur eventuella 
föroreningar kan uppmärksammas under markberedningsarbeten och hur dessa 
skulle kunna undersökas och omhändertas. Om föroreningar påträffas i samband 
med exploatering ska tillsynsmyndigheten omgående underrättas om detta enligt 10 
kap. 11 § miljöbalken. 
 
Trafiksäkerhet 
Länsstyrelsen anser fortsatt att kommunen i plankartan bör säkerställa det säkerhets-
avstånd mot väg 568 som ska vara fritt från fysiska hinder, förslagsvis genom prick-
mark. För mer information hänvisar Länsstyrelsen till Trafikverkets yttrande som 
bifogas som bilaga. 
 

Kommentar: 
- Den geotekniska undersökningen kompletteras med platsbesök och bedöm-

ning vid barmark enligt länsstyrelsen och SGI´s synpunkter. Syftet är att be-
döma risk för ras och skred och eventuellt behov av prickmark och skydds-
bestämmelser i detaljplanen.  

- Strandskyddet vid bäcken nedan branten upphävs och ett område längs 
bäcken förses med planbestämmelse om att byggnader inte får uppföras. 

- Texten om strandskyddet vid bäcken ses över.   
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- Planbeskrivningen kompletteras med information om förfarande vid upp-
täckt av eventuella föroreningar. 

- Det planlagda vägområdet säkerställer säkerhetsavstånd från väg. 
 

 
1.2 LÄNSSTYRELSEN 2022-12-05 
LÄNSSTYRELSENS BESLUT 
Länsstyrelsen beslutar enligt 11 kap. 11 § plan och bygglagen, PBL (2010:900), att 
upphäva beslut § 47 fattat av kommunfullmäktige i Bräcke kommun den 15 juni 
2022 om att anta detaljplan för Ubyn 2:119 m.fl. 
 
BESKRIVNING AV ÄRENDET 
Kommunfullmäktige i Bräcke kommun har den 15 juni 2022 antagit detaljplan för 
del av Ubyn 2:119 med flera. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ett akti-
vitetsområde kring den befintliga skidtunneln i Gällö samt skapa byggrätter för tur-
istiskt boende och centrumverksamhet. Detaljplanen handläggs med standardförfa-
rande enligt bestämmelser i PBL.  
 
Kommunens meddelande om antagande inkom till Länsstyrelsen den 22 juni 2022. 
Länsstyrelsen beslutade den 13 juli 2022 att pröva kommunens antagandebeslut 
med anledning av att det inte var klarlagt att bebyggelse inom planområdet blir 
lämplig med hänsyn till geotekniska säkerhetsfrågor. Länsstyrelsen saknade en tyd-
ligare redogörelse över hur risken för slamströmmar ser ut i förhållande till planom-
rådet och om behov av skyddsåtgärder fanns med anledning av riskbilden. Det sak-
nades även tydlig redogörelse över hur man utfört besiktningarna av bergsslänten 
och vilka aspekter som vägts in i bedömningen av släntens stabilitet.  
Kommunen, via anlitad konsult, inkom med kompletteringar den 8 juli 2022 i form 
av ytterligare beskrivning av genomförda utredningar för den bäck som löper ge-
nom planområdet och bedömningen att bäcken inte kan transportera slamströmmar. 
Den 13 juli 2022 inkom ytterligare beskrivning av genomförd utredning av bergs-
slänten.  
 
Länsstyrelsen stämde av inkomna kompletteringar med Statens geotekniska institut, 
SGI, under ett möte den 2 september 2022. Länsstyrelsen och SGI fann att planför-
slaget fortsatt saknade beskrivning över på vilka grunder kommunen ändrat sin be-
dömning gällande risk för slamströmmar samt att det fortsatt inte finns något un-
derlag som styrker bedömningen att bergslänten är stabil eller inom vilket tidsper-
spektiv slänten bedöms vara det.  
 
Därefter har dialog förts med kommunen, bland annat gällande möjligheten att del-
vis upphäva detaljplanen i de delar som berörs av risker. Under dialogen har de 
dock framgått att kommunen inte bedömer det som aktuellt att upphäva delar av de-
taljplanen.  
 
Efter dialog med kommunen skickade Länsstyrelsen en begäran om komplettering 
till kommunen den 8 november 2022. Kommunen kom därefter in med ytterligare 
kompletteringar den 15 november 2022 i form av en reviderad plankarta, planbe-
skrivning, granskningsutlåtande och PM geoteknik samt en bilaga med bilder från 
platsbesök inom planområdet. Av kompletteringarna framgår att risken för att slam-
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strömmar ska orsaka skada inom planområdet bedöms som liten men att säkerhets-
åtgärder behövs i form av prickmark, att markens lutning inte överstiger 17 grader 
och att bäcken kan behöva erosionsskyddas. Vad gäller bergsslänten finns foto-
dokumentation och av kompletteringarna framgår att säkerhetsåtgärder i form av 
prickmark nedan slänten behövs för att inte nybyggnationer ska uppföras i nära an-
slutning till slänten.  
MOTIVERING TILL BESLUT 
Länsstyrelsen bedömer att det inte är säkerställt att bebyggelse inom planområdet 
blir lämplig med hänsyn till risken för ras, blocknedfall och slamströmmar.  
 
Länsstyrelsen prövade beslutet att anta detaljplanen med anledning av att det var 
oklart hur risken för slamströmmar såg ut i förhållande till planområdet och om be-
hov av skyddsåtgärder fanns med anledning av riskbilden. Det saknades även tydlig 
redogörelse över hur man utfört besiktningarna av bergsslänten och vilka aspekter 
som vägts in i bedömningen av släntens stabilitet.  
 
Av inkomna kompletteringar framgår att risken för att slamströmmar ska orsaka 
skada inom planområdet bedöms som liten men att säkerhetsåtgärder behövs i form 
av prickmark, att markens lutning inte överstiger 17 grader och att bäcken kan be-
höva erosionsskyddas. Vad gäller bergsslänten finns fotodokumentation och av 
kompletteringarna framgår att säkerhetsåtgärder i form av prickmark nedan slänten 
behövs för att inte nybyggnationer ska uppföras i nära anslutning till slänten.  
 
Inkomna kompletteringar visar att åtgärder behöver regleras i plankartan för att be-
byggelse inom planområdet ska bli lämplig med hänsyn till risk för ras, blockned-
fall och slamströmmar. Dessa åtgärder finns inte reglerade i den plankarta som 
kommunfullmäktige i Bräcke kommun antog den 15 juni 2022 § 47. Av inkomna 
kompletteringar framgår fortsatt inte hur man utfört besiktningarna av bergsslänten 
och vilka aspekter som vägts in i bedömningen av släntens stabilitet, i enlighet med 
vad Länsstyrelsen efterfrågat.  
 
Mot bakgrund av ovanstående bedömer Länsstyrelsen att det inte är säkerställt att 
bebyggelse inom planområdet blir lämplig med hänsyn till risken för ras, blockned-
fall och slamströmmar. Länsstyrelsen beslutar därför att upphäva beslut § 47 fattat 
av kommunfullmäktige i Bräcke kommun den 15 juni 2022 om att anta detaljplan 
för Ubyn 2:119 m.fl. 
 
BESTÄMMELSER SOM BESLUTET GRUNDAS PÅ 
Enligt 11 kap. 10 § PBL ska länsstyrelsen, efter meddelande om att en kommun be-
slutat att anta en detaljplan, inom tre veckor besluta om den ska överpröva kommu-
nens beslut eller inte. Länsstyrelsen ska överpröva kommunens beslut, om beslutet 
kan antas innebära att  
1. ett riksintresse enligt 3 eller 4 kap. miljöbalken inte tillgodoses,  
2. regleringen av sådana frågor om användningen av mark- och vattenområden 

som angår flera kommuner inte samordnas på ett lämpligt sätt,  
3. en miljökvalitetsnorm enligt 5 kap. miljöbalken inte följs,  
4. strandskydd enligt 7 kap. miljöbalken upphävs i strid med gällande bestämmel-

ser, eller  
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5. en bebyggelse blir olämplig med hänsyn till människors hälsa eller säkerhet el-
ler till risken för olyckor, översvämning eller erosion.  

 
Av 11 kap. 11 § PBL framgår att länsstyrelsen ska upphäva en detaljplan eller om-
rådesbestämmelser, om beslutet har en sådan innebörd som anges i 10 § andra 
stycket. 
 

Kommentar: 
- Den geotekniska undersökningen kompletteras med justering och förtydli-

gande. Rapporten kompletteras med en mer ingående beskrivning av hur be-
dömningen av slänten är gjord och text avseende släntens stabilitet förtydli-
gas ytterligare.  

- Planbeskrivningen kompletteras med text om släntens stabilitet 
- Prickmark införs i plankartan i och nedanför bergslänten enligt rekommen-

dationer i den geotekniska rapporten.  
 

2. STATLIGA VERK, KOMMUNALA NÄMNDER OCH BOLAG 
 
2.1 Trafikverket 2022-05-16 
Bra att befintliga anslutningar ska ses över. Får gärna ha en dialog med Trafikverket 
om detta. Anslutningar är inte redovisade i plankarta och kan även fundera om ut-
fartsförbud bör anges på vissa sträckor. Vid eventuella ändringar av befintliga an-
slutningar, som är redovisade i detaljplan, så måste ett avtal upprättas mellan explo-
atören och Trafikverket. Avtalet ska vara påskrivet innan några fysiska åtgärder ut-
förs på anslutningen. Syftet med avtalet är att reglera anslutningens utformning 
samt medge tillåtlighet att utföra åtgärder inom Trafikverkets vägområde. Om an-
slutningar inte är redovisade i detaljplan ska en ansökan om ändring göras till Tra-
fikverket, https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-an-
slutning-till-allman-vag/ 
Enligt samsrådsredogörelsen skulle planbeskrivningen kompletteras med text om 
vägområde och säkerhetsavstånd men kan inte hitta det i granskningshandlingen.  
Trafikverket vill informera om att eventuella åtgärder som tex gångpassage som be-
rör väg 658 ska prioriteras in av Bräcke kommun till Region Jämtland Härjedalen 
för att ha möjlighet att kunna komma med i Länstransportplanen. I den fastställda 
Länstransportplanen 2018-2029 finns inga åtgärder med för väg 568. Revidering 
pågår av den planen men i princip finns inget utrymme för nya objekt då medelstill-
delningen är begränsad. Åtgärder till följd av kommunal planering bör bekostas av 
kommunen/exploatören.  
 

Kommentar: 
- Planbeskrivningen kompletteras med information om förfarande vid even-

tuella nya väganslutningar.  
- Planbeskrivningen kompletteras med text, ”Närhet till väg”, om vägom-

råde och säkerhetsavstånd. 
- Kommunen noterar informationen om gångpassage.  
 
 
 
 

https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/
https://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/Ansokan-om-anslutning-till-allman-vag/
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2.2 Lantmäterimyndigheten 2022-05-17 
Vid genomgång av planförslagets handlingar (daterade 2022-04-28) har följande  
noterats: 
DELAR AV PLANEN SOM BÖR FÖRBÄTTRAS: 
 
GRUNDKARTA  
Aktualitetsdatum för övriga detaljer i grundkartan är något föråldrad. Det är viktigt 
att grundkartan är aktuell i varje steg av planprocessen för att det ska vara lätt att  
överblicka de förutsättningar som finns för planläggningen. 
 
KONSEKVENSERNA AV ATT GENOMFÖRANDEAVTAL ANVÄNDS 
BEHÖVER REDOVISAS  
När avsikten är att använda genomförandeavtal (teckna exploateringsavtal) ska 
kommunen enligt 4 kap. 33 § 3 st. 2 men. PBL redovisa avtalens huvudsakliga inne-
håll liksom konsekvenserna av att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett 
eller flera sådana avtal i planbeskrivningen.  
Lantmäteriet konstaterar att redovisningen av innehållet i genomförandeavtalet före- 
faller tillräckligt tydlig, men vid genomläsningen har inte någon redovisning av  
konsekvenserna (se ovan) hittats. Planbeskrivningen behöver kompletteras med  
sådana skrivningar. 
 
INLÖSEN AV ALLMÄN PLATS MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP  
Det finns inte någon beskrivning om den rätt (enligt 6 kap. 13 § PBL) eller skyldig- 
het på fastighetsägarens begäran (enligt 14 kap. 14 § PBL) som kommunen har att  
lösa in de allmänna platserna med kommunalt huvudmannaskap utan stöd av över- 
enskommelse. 
 
TILLGÅNG TILL VATTEN OCH AVLOPP  
På s. 32 i planbeskrivningen står att planområdet föreslås att anslutas till det kom- 
munala ledningsnätet. Samtidigt framgår att stugområdena ska få ordnat vatten- och  
avlopp med lokala lösningar. I texten är uppfattningen därför att det är enskilda an- 
läggningar (borrad brunn och avlopp med minireningsverk) som kommer försörja  
området. Det bör därför tydliggöras hur planområdet ska få tillgång till det kommu- 
nala ledningsnätet. På s. 37 står att fastighetsägaren ska bekosta ledningar fram till  
aktuell anläggning. Här bör det klargöras om det är en eller flera fastighetsägare  
som kommer ha behov av ledningarna, samt vem som i framtiden kommer få ansvar  
att bekosta drift och underhåll av ledningarna. 
 
FÖRTYDLIGA VILKA ANLÄGGNINGAR SOM SKA INGÅ I 
GEMENSAMHETSANLÄGGNING  
Det är viktigt att det framgår vilka anläggningar som förväntas att förvaltas med ge-
mensamhetsanläggning, för att kunna utläsa vilka ekonomiska konsekvenser 
plangenomförandet och det framtida förvaltningen innebär.  
I planbeskrivningen bör det generellt tydliggöras vilka anläggningar i planen som 
ska omfattas av gemensamhetsanläggning. Exempelvis framgår på s. 32 att en ge-
mensam bergvärme planeras för respektive område. Är tanken att bergvärme ska 
förvaltas med gemensamhetsanläggning eller planeras någon annan lösning?  
Likaså bör det klargöras om även vatten- och avloppsledningar fram till kommu-
nens anläggning ska förvaltas med gemensamhetsanläggning.  
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För bildande av gemensamhetsanläggning för väg som framgår på s. 36, kan det 
tydliggöras vilka fastigheter som avses ingå som delägare. 
 
BILDANDE AV SERVITUT FÖR UTFART  
I planbeskrivningen framgår att nytt servitut planeras för stugbyn på berget, över 
Oppne 1:101 och Gällön 1:50. I samband med detta bör det klargöras om exploatö-
ren avser att ingå överenskommelse med Oppne 1:101 och Gällön 1:50 för upprät-
tande av servitutet, samt ett övergripande resonemang kring om det finns några al-
ternativa utfartsmöjligheter om det skulle uppstå problem med servitutsbildningen.  
 
OMRÅDE I PLANKARTAN SOM SAKNAR BETECKNING  
I plankartan finns ett område (se pilen nedan) som inte finns med bland beteck-
ningar i listan med planbestämmelser. Detta behöver ses över, så att det antingen 
läggs till en beteckning för området, alternativt att det tas bort ur plankartan om det 
inte har något särskilt syfte. 

 
 
OLOKALISERAT G OMRÅDE  
I plankartan har bestämmelse g1 - markreservat för gemensamhetsanläggning place-
rats ut på flera stora områden som blir planlagda med kvartersmark. Se exempel i 
urklippet nedan. I planer som upprättas enligt bestämmelserna som kom 1 oktober 
2020, avgränsas g med egenskapsgränser. Konsekvensen med nuvarande redovis-
ning blir därmed att g gäller inom hela området fram till nästa egenskapsgräns. Hela 
området blir därmed reserverat för ga. Eftersom markreservat innebär en begräns-
ning av markens användning, bör markreservat lokaliseras för att undvika onödig 
inskränkning för fastighetsägaren. 

  
 
DELAR AV PLANEN SOM SKULLE KUNNA FÖRBÄTTRAS  
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom Lantmäteri-
ets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet skulle förbättra 
detaljplanen.)  
Vad händer efter utgången genomförandetid?  
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På s. 35 i planbeskrivningen kan det tydliggöras vad som händer med detaljplanen 
efter att genomförandetiden utgått. 
 

Kommentar: 
- Grundkartan uppdateras. 
- Kommunen anser att konsekvenserna är tillräckligt beskrivna. 
- Text om inlösen av allmän platsmark kompletteras med vilket lagrum som 

gäller. 
- Text om vatten och avlopp förtydligas.  
- Planbeskrivningen kompletteras med vilka anläggningar som ska ingå i 

gemensamhetsanläggningarna.  
- Bildande av servitut för väg till stugbyn på berget pågår.  
- Område som saknar beteckning på plankartan revideras så att planbestäm-

melsen syns. 
- Kommunen är medveten om vad ett olokaliserat g1-område innebär men 

väljer att behålla bestämmelserna i nuvarande förslag. 
- Text om uppvärmning förtydligas. 
- Stycket om genomförandetid kompletteras med en hänvisning till gällande 

lagrum i PBL. 
- Förtydligande om osäkra fastighetsgränser (avser lantmäteriets tidigare 

yttrande i samrådet): 
Plangränsen mellan Ubyn 2:119 och Revsundssjön ligger kvar. Kommu-
nen är medveten om att fastighetsgränsen är osäker.  
Övriga osäkra fastighetsgränser (vid Ubyn 1:49, 1:38, 1:71, 1:27, 2:9,  
Gällön 1:50 och Oppne 1:101) har enligt Metria som upprättat grundkar-
tan en exakthet på någon decimeter. Gränspunkter är inmätta på plats och 
med hjälp av dessa är fastighetsgränserna transformerade från förrätt-
ningsakterna.  

 
2.3 Statens geologiska institut (SGI) 2022-05-11 
YTTRANDE ÖVER GRANSKNINGSHANDLING 
Statens geotekniska institut (SGI) har från Länsstyrelsen i Jämtlands län erhållit ru-
bricerad detaljplan med önskemål om yttrande. SGI:s yttrande avser geotekniska sä-
kerhetsfrågor såsom ras, skred, erosion och geotekniska frågeställningar kopplade 
till översvämning. Grundläggning- och miljötekniska frågor, såsom sättningar och 
hantering av radon, ingår således inte. 
 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra ett aktivitetsområde kring den befintliga 
skidtunneln och att skapa byggrätter för turistiskt boende och centrumverksamhet. 
 
Underlag: 
1. Plankarta. Detaljplan för Ubyn 2:119 m fl. Granskningshandling.  
Daterad 2022-04-28. 
2. Planbeskrivning. Detaljplan för del av Ubyn 2:119 m fl Aktivitetsområde, turist-
iskt boende, och centrum. Granskningshandling. Daterad 2022-04-29. 
3. Projekterings PM Geoteknik. GU Gällön m fl. Detaljplan. Upprättad av Sweco. 
Daterad 2022-04-14. 
4. Markteknisk undersökningsrapport. GU Gällön m fl. Detaljplan. Upprättad av 
Sweco. Daterad 2022-04-14. 
5. PM Dagvattenutredning Gällön. Upprättad av Sweco. Daterad 2022-04-14. 
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6. Bergteknisk rapport. Mid Sweden ski tunnel. Upprättad av Tyréns.  
Daterad 2012-10-23. 
 
SGI:S SYNPUNKTER 
SGI lämnade ett yttrande i samrådsskedet (diarienummer som ovan) i vilket vi 
bland annat skrev att: 
1. säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion inte kan skjutas till 
detaljprojekteringen utan ska klarläggas i planskedet. Vi anser att en 
stabilitetsutredning (i jord och berg) bör utföras som omfattar hela planområdet och 
som tar i beaktande förhållanden under hela konstruktionernas livslängd. 
2. risken för slamströmmar längs bäcken (delvis kulverterad) bör belysas och tas 
upp i planen. 
 
Efter genomläsning av handlingar framtagna till granskningsskedet har vi följande 
synpunkter (med numrering som ovan): 
1. En geoteknisk utredning är utförd och presenteras i PM Geoteknik [3]. Enligt 
denna ”anses det inte föreligga några problem stabilitetsmässigt. Lokala avvikelser 
kan dock förekomma, exempelvis vid befintliga slänter….”. Vi tycker att skriv-
ningen är motsägelsefull och anser att om det finns befintliga slänter med förutsätt-
ningar för ras, ska dessa pekas ut i PM Geoteknik och åtgärder införas i planen. 
Det står vidare att ”För bättre bedömning av eventuella skredproblem 
rekommenderas kontroll av berg- och jordslänter när området är snöfritt”. Vi vill 
återigen påpeka att säkerhetsfrågor avseende skred, ras och erosion inte kan skjutas 
till detaljprojekteringen utan ska klarläggas i planskedet. Alltså måste denna 
bedömning utföras innan planen antas. 
 
Vi kan inte se att det är entydigt utrett att stabiliteten i förekommande bergsslänter 
är sådan att risker kring block- och bergstabilitet kan bortses från. Vi anser att en 
bergtekniskt sakkunnig behöver besiktiga stabiliteten i de branta bergsslänterna 
under snöfria förhållanden. 
 
Av PM Geoteknik [3] framgår att ”Byggnader som anläggs på Björkberget ska hålla 
erforderligt säkerhetsavstånd från befintlig bergskant om inte särskilda åtgärder 
utförs för att förhindra skred och ras ”. Det saknas uppgifter om vilket avstånd som 
är erforderligt. Vi vill dessutom uppmärksamma på att hela planområdet ska vara 
säkert att bo och vistas på, alltså måste det framgå av planen om det krävs förebyg-
gande åtgärder mot exempelvis bergras. Det ska även framgå inom vilket området 
dessa krävs och det ska visas att åtgärderna är möjliga att genomföra. 
2. Det har inte utförts någon undersökning av förutsättningar för slamströmmar 
längs bäcken genom området eftersom marken var snötäckt när den geotekniska 
utredningen utfördes. Vi anser att denna undersökning måste utföras innan planen 
kan antas. 
 

Kommentar: 
- Se kommentar till länsstyrelsens yttrande. 

 
 

2.4 Räddningstjänsten 2022-05-10 
Räddningstjänsten har tagit del av er remiss angående detaljplan för Ubyn 2:119, ert 
Dnr: 2021/240, och har inga synpunkter på planförslaget. 
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3. ÖVRIGA REMISSINSTANSER 
 
3.1 Telia/Skanova 2022-05-10 
 
Skanova har mark- och luftförlagda tele/fiberanläggningar inom detaljplane-områ-
det. Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i 
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i sam-
band med flyttning. Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda te-
lekablar för att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initie-
rar åtgärden även bekostar den.  
 
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att infogas på 
plankartan. Kontakta https:/www.ledningskollen.se.  
Kabelanvisning beställs via https:/www.ledningskollen.se.  
För ledningssamordning kontakta telia-naturforvaltning@teliacompany.com. 
 

Kommentar: 
- Stycket ”Fastighetsägare bekostar flytt av ledningar inom kvartersmark” 

under rubriken Tekniska frågor kompletteras med: Fastighetsägare bekos-
tar även undanflyttningsåtgärder eller skydd av kablar/ledningar för att 
möjliggöra exploatering. 
 
 

4. SAKÄGARE 
 
Inga sakägare har inkommit med yttranden under samrådstiden.  
 
 
5. STÄLLNINGSTAGANDE - FÖRSLAG TILL REVIDERINGAR 
 
Följande revideringar /kompletteringar föreslås med anledning av granskningen: 

-     Den geotekniska undersökningen kompletteras med platsbesök och 
bedömning vid barmark enligt länsstyrelsen och SGI´s synpunkter. 
Syftet är att bedöma risk för ras och skred och eventuellt behov av 
prickmark och skyddsbestämmelser i detaljplanen.  

- Den geotekniska undersökningen kompletteras även med justering 
och förtydligande. Rapporten kompletteras med en mer ingående be-
skrivning av hur bedömningen av slänten är gjord och text avseende 
släntens stabilitet förtydligas ytterligare.  

- Planbeskrivningen kompletteras med text om släntens stabilitet. 
- Prickmark införs i plankartan i och nedanför bergslänten enligt re-

kommendationer i den geotekniska rapporten. 
- En planbestämmelse om att startbesked inte får ges för ny bebyggelse 

förrän grundläggningsytan avtäckts och av sakkunnig bedömts lämp-
lig för grundläggning införs.  

- Strandskyddet vid bäcken nedan branten upphävs och ett område 
längs bäcken förses med planbestämmelse om att byggnader inte får 
uppföras. 

mailto:telia-naturforvaltning@teliacompany.com
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- Texten om strandskyddet vid bäcken ses över.   
- Planbeskrivningen kompletteras med information om förfarande vid 

upptäckt av eventuella föroreningar. 
- Planbeskrivningen kompletteras med information om förfarande vid 

eventuella nya väganslutningar.  
- Grundkartan uppdateras.  
- Text om inlösen av allmän platsmark kompletteras med vilket lagrum 

som gäller. 
- Text om vatten och avlopp förtydligas.  
- Planbeskrivningen kompletteras med vilka anläggningar som ska ingå 

i gemensamhetsanläggningarna.  
- Område som saknar beteckning på plankartan revideras så att planbe-

stämmelsen syns. 
- Stycket ”Fastighetsägare bekostar flytt av ledningar inom kvarters-

mark” under rubriken Tekniska frågor kompletteras med: Fastighets-
ägare bekostar även undanflyttningsåtgärder eller skydd av kab-
lar/ledningar för att möjliggöra exploatering. 

- Planbeskrivningen kompletteras med text, ”Närhet till väg”, om väg-
område och säkerhet: 
Vägområdet är den mark som tas i anspråk för väganordningar och 
anges generellt som vägbana till krönet på bakslänten av diket samt 
ytterligare en kantremsa om högst 2 meter. Inom vägområdet krävs 
tillstånd enligt väglagen § 43 från väghållaren för att utföra arbete 
och uppföra fasta objekt. Vägområdet är en förutsättning för att 
kunna sköta drift- och underhåll av vägen på ett bra sätt då det exem-
pelvis måste finnas plats för ett snöupplag vid sidan om vägen vid 
snöröjning. Säkerhetsavståndet är det område utanför körbanan som 
ska vara fritt från fysiska hinder i form av fasta och oeftergivliga fö-
remål. Säkerhetsavståndet bestäms av vägens utformning och tillåten 
hastighet. Säkerhetsavståndet ska vara 5 meter från vägkant då has-
tigheten är 60km/h och vara 7 meter från vägkant då hastigheten är 
80km/h. 

- Text om uppvärmning förtydligas. 
- Stycket om genomförandetid kompletteras med en hänvisning till gäl-

lande lagrum i PBL. 
 
Kvarstående kompletteringar/revideringar från samrådet: 

- Planbeskrivningen kompletteras med text om invasiva arter och häck-
ningsplatser.  

- Texten om risk för spårspring och hur oskyddade trafikanter rör sig 
inom området kompletteras.  

- Information läggs till i planbeskrivningen att servitut väg för åtkomst 
till ställverket, punkt 5 sid 33 redan finns för Jämtkrafts del. Akt 4292 
Ubyn 2:119 samt akt 4293, Ubyn 2:9 läggs till i listan med befintliga 
servitut. 

- Plankartan kompletteras med u-område för Jämtkrafts kablar nordväst 
om skidtunneln och vid handelsområdet.  

- Plangränsen vid osäker fastighetsgräns vid Ubyn 2:120 och Ubyn 
2:119 flyttas in cirka 5 meter från fastighetsgränsen.  
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- Planbestämmelserna kompletteras med att bygglov inte får beviljas in-
nan VA är utbyggt.  

- Byggrätten för stugbyn vid vattnet ändras från 1400 kvm till 900 kvm 
eftersom fastigheten med jordbruksmarken utgått.  

 
Övriga kompletteringar/revideringar: 

- I stycket om riksintresse järnväg ändras järnvägens sträckning som 
omfattas av planförslaget till 125 meter. Sträckan kortas eftersom en 
fastighet utgår. 

- Prickmark läggs in vid klippbranten. 
- Ny planbestämmelse om att stängsel ska uppföras vid klippbranten  
- Prickmark läggs in i hela bergsbranten. Detta ändrar inte förslaget i 

sak, varken bebyggelsens placering eller möjlig användning av marken 
inom planområdet, utan förtydligar ursprungligt förslag om att ingen 
byggnation får ske i branten.  

- Prickmark läggs in i det nordvästra hörnet av planområdet vid bäcken 
Detta ändrar inte heller förslaget i sak utan förhindrar skador vid even-
tuella slamströmmar från nordväst. Den tillåtna byggnadsarea är den-
samma som i tidigare förslag.  

 
Kommunstyrelsen föreslår att planhandlingarna efter gjorda revideringar och kom-
pletteringar ställs ut för granskning.  
 
 
SAMHÄLLSBYGGNADSAVDELNINGEN 
 
 
 
Bengt Flykt 
Kommundirektör  

 
 


