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Rättelse av beslut - Antagande av detaljplan för camping-
och stugområde, Idre Fjäll 

Beslut 
Kommunfullmälctige beslutar: 

1. Att med stöd av Förvaltningslagen 36 § rätta beslut KF 2021-03-08 § 7 och att 
tidigare handlingar ersätts enligt förslag samt skickas ut till berörda. 

2. Att paragrafen justeras omedelbart. 

Sammanfattning av ärendet 
Vid kommunfullmäktige 8 mars antogs detaljplanen för camping- och stugområde. 
Mellan granskning och antagande justerades handlingarna, detta är standard efter en 
granskning; att något litet justeras/förtydligas utifrån inkomna synpunlcter eller efter 
egna slutsatser. Syftet denna gånga var att tydliggöra byggrätten för respektive område 
i plankartan. 

Efter antagande uppdagades misstag/skrivfel i planhandlingarna. I plankartan har 
sammanlagd byggnadsarea, avsedd att fördelas på ett antal fastigheter, blivit 
byggnadsarea per fastighet. Detta medför många fler bäddar än planförslaget avsåg. 
Avsikten var mindre redaktionella ändringar men resultatet blev ändrad innebörd 
vilket bedöms vara en väsentlig ändring som i sin tur strider mot plan- och bygglagen. 

Det antagna planförslaget medger totalt ca 3700 bäddar vilket är ca 2400 fler än vad 
som var tanken. I och med nu föreslagen rättelse justeras handlingarna till att åter 
omfatta ca 1300 bäddar. 

I förvaltningslagen finns utrymmet att rätta beslut som innehåller en uppenbar 
felaktighet: "36 § Ett beslut som innehåller en uppenbar felaktighet tillföljd av 
myndighetens eller någon annans skrivfel, räknefel eller något annat liknande 
förbiseende får rättas av den myndighet som har meddelat beslutet." 

Beslutsunderlag 
Plankarta Camping- och stugområde, daterad 2021-03-26. 
Planbeskrivning Camping- och stugområde, daterad 2021-03-26. 

Förslag till beslut 
Kommunfullmäktige beslutar: 

1. Att med stöd av Förvaltningslagen 36 § rätta beslut KF 2021-03-08 § 7 och att 
tidigare handlingar ersätts enligt förslag samt släckas ut till berörda. 

2. Att paragrafen justeras omedelbart. 

Sändlista 
Planarkitekt 

3. /e J k 
Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 
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Kommunfullmäktige 
Plats och tid: 

Beslutande: 
Stig Olsson (s), ordförande 
Peter Egardt (s), via länk 
Kenneth Upphagen (sd), via länk 
Maria Eriksson (c), via länk 
Anette Eriksson (s), via länk 
Nils-Åke Norman (m), via länk 
Lisbeth Mörk-Amnelius (ld), via 
länk 
Jan Spånberg (c), via länk 
Johnny Wallström (sd), via länk 
Kerstin Knuts (s), via länk 
Daniel Nyström (c), via länk 
Kent Eriksson (s), via länk 
Carina Källström (m), via länk 
Östen Sjögren (ld), via länk § 23-24 
Birgitta Martinsson (sd), via länk 
Edita Pinxter (c), via länk 
Mari Rustad (s), via länk 

Övriga deltagare: 

Utses att justera: 

Justeringens 
plats och tid: 

Underskrifter: 

Kommunhuset i Älvdalen, 2021-04-06 kl. 17:00-
17:15 

Calle Jacobsson (v), via länk 
Henrik Skottheim (c), via länk 
Gunnar Barke (s), via länk 
Stephan Erixon Knagg (1), via länk 
Rolf Melén (sd), via länk 
Karin Bogg (c), via länk 
Margareta Grabowska (s), via länk 
Mattias Jonsson (m), via länk 
Birgitta Sjögren (ld), via länk § 23-24 
Patrik Skörd (c), via länk 
Monica Jönsson Thollander, via länk 
Lauri Robertsson (sd), via länk 
Kristina Wahlström (c), via länk 
Åke Näslund (s), via länk 
Maria W Abrahamsson (c), via länk 
Mattias Högberg (s), via länk 

Tjänstgörande ersättare 
Anders Högberg (c), via länk 

Stefan Linde, kommundirektör, via länk 
Johan Olsson, planarkitekt, via länk 
Erik Jakobsson, sekreterare 

Kenneth Upphagen (sd) och Peter Egardt (s) 

Kommunhuset i Älvdalen 2021-04-06. 

Erik Jakobsson, sekreterare 

§ 19 - 24 

Stig,,ölsson, ordförande 

Kenneth Upphagen, justerare 

Peter Egardt, justerare 
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ANSLAG/BEVIS 
Justering har tillkännagivits genom anslag 

Organ: Kommunfullmäktige Sammanträdesdatum: 2021-04-06 

Överldagningstid: 2021-04-06 - 2021-04-27 
Anslaget sätts 2021-04-06 Anslaget tas ner: 2021-04-28 
upp: 

Förvaringsplats för protokollet: Kommunhuset i Älvdalen 

Underskrift Utdragsbestyrkande 

Justerandes signatur Utdragsbestyrkande 


