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GRANSKNINGSUTLÅTANDE 
Detaljplan för Älvdalens centralort, Villavägen 

Älvdalens kommun 

Dalarnas län 

HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS 

Detaljplanen har varit på granskning i form av utställning under perioden  

29 augusti 2022 - 12 september 2022 på kommunens kontor i Idre, biblioteket i Särna och 

kontaktcenter i Älvdalens kommunhus. Granskningshandlingarna har utsänts med post till 

berörda sakägare och myndigheter m.fl. enligt sändlista.  

Planhandlingarna har även varit tillgängliga på kommunens hemsida, www.alvdalen.se 

under granskningstiden. 

INKOMNA YTTRANDEN 

Vid granskningstidens utgång hade 14 yttranden inkommit. Inkomna yttranden redovisas 

alternativt sammanfattas där lämpligt. Eventuella uppenbara stavfel som inte påverkar 

yttrandets innebörd kan ha åtgärdats för läsbarhetens skull. 

Till yttranden bifogade bilder och diverse textformatering redovisas inte i 

granskningsutlåtandet, fullständiga yttranden finns att tillgå hos samhällsenheten på 

Älvdalens kommun.  



  AK KS 2018/01041 
  November 2022 

Sida 2 av 8 
 

INNEHÅLLSFÖRTECKNING 

Hur utställningen bedrivits ......................................................................................................... 1 

Inkomna yttranden ..................................................................................................................... 1 

Innehållsförteckning .................................................................................................................. 2 

1 Statliga och regionala organ ............................................................................................... 3 

1.1 Länsstyrelsen Dalarna ................................................................................................. 3 

1.2 Lantmäteriet ................................................................................................................ 3 

1.3 Trafikverket ................................................................................................................. 3 

2 Företag och föreningar ........................................................................................................ 3 

2.1 Ellevio .......................................................................................................................... 3 

3 Enskilda med besvärsrätt - Sakägare .................................................................................. 4 

3.1 Fastighetsägare Älvdalens Kyrkby 8:23 ...................................................................... 4 

3.2 Fastighetsägare Älvdalens Kyrkby 42:1 ....................................................................... 4 

3.3 Fastighetsägare Älvdalens Kyrkby 7:26 ...................................................................... 5 

3.4 Fastighetsägare Älvdalens Kyrkby 7:2 ......................................................................... 5 

3.5 Fastighetsägare Älvdalens Kyrkby 7:15 ....................................................................... 6 

3.6 Fastighetsägare Älvdalens Kyrkby 8:15 ....................................................................... 7 

3.7 Fastighetsägare Älvdalens Kyrkby 7:16 ....................................................................... 8 

3.8 Fastighetsägare Älvdalens Kyrkby 6:22 ...................................................................... 8 

4 Granskningsutlåtandet utfört av ......................................................................................... 8 

 

  



  AK KS 2018/01041 
  November 2022 

Sida 3 av 8 
 

1 STATLIGA OCH REGIONALA ORGAN 

1.1 LÄNSSTYRELSEN DALARNA 
Länsstyrelsens granskning har inte identifierat några överprövnings-grundande frågor enligt 

11 kap. 10 § plan- och bygglagen. 

1.1.1 ÄLVDALENS KOMMUNS KOMMENTAR 

Noterat. 

1.2 LANTMÄTERIET 
Lantmäteriet har tagit del av planförslagets granskningshandlingar och har inget att erinra 

mot dessa. 

1.2.1 ÄLVDALENS KOMMUNS KOMMENTAR 

Noterat. 

1.3 TRAFIKVERKET 
Trafikverket har inga synpunkter på detaljplanen. 

1.3.1 ÄLVDALENS KOMMUNS KOMMENTAR 

Noterat. 

2 FÖRETAG OCH FÖRENINGAR 

2.1 ELLEVIO 
Vi har tagit del av granskningshandlingarna i ärendet, vi har flera ledningar och en 

transformatorstation (nätstation) inom planområdet. 

Våra ledningar är främst förlagda i allmän plats där vi också förutsätter att de har planstöd. 

Vi har några ledningar (se bifogad karta) som inte förser den egna fastigheten och som inte 

har u-område. Plankartan behöver kompletteras med u-områden för dessa ledningar 

alternativt behöver planbeskrivningen kompletteras med information om att ledningarna 

måste flyttas om de riskerar att skadas. Exploatör initierar och bekostar flytt av ledningar. 

våra ledningar kan ni ta del av i digitalt format via beställning på ledningskollen.se. 

Vår nätstation är saknas i grundkartan men borde placerad inom E-område för 

transformatorstation. Grundkartan behöver kompletteras med nätstationen och plankartan 

behöver justeras för att säkerställa att kraven för nätstationer uppfylls. 

Runt en nätstation ska det finnas ett två meter fritt utrymme, ett så kallat arbetsområde, 

detta kan utgöras av E-område. Förutom arbetsområdet krävs ytterligare tre meter 

byggnadsfritt område, totalt sett fem meter från nätstationsbyggnaden. Inom den 

femmeterszonen får inga byggnadsdelar finnas, detta med anledning av brandrisk. De 

ytterligare tre metrarna, från arbetsområdet, kan utgöras av E-område eller av prickad mark. 
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2.1.1 ÄLVDALENS KOMMUNS KOMMENTAR 

Planhandlingarna kompletteras i linje med yttrandet. 

3 ENSKILDA MED BESVÄRSRÄTT - SAKÄGARE 

3.1 FASTIGHETSÄGARE ÄLVDALENS KYRKBY 8:23 
På fast. Kyrkbyn 8:23 nära gränsen till planområdet är det ett gammalt härbre. Dalarnas 

Museum provtagning visade att stockar i väggarna är från träd som växte på 1400 talet. 

Härbret finns med i förteckning över Sveriges äldsta träbyggnader.  

Vad vi kan se överensstämmer nuvarande planförslag utan ändringar med det gamla 

planförslaget som upprättades när härbret ej fanns med på kartan.  

De frågor för skydd av härbret som vi redovisade i tidigare yttrande har ej besvarats.  

Vi begär att det upprättas och redovisas en detaljritning över planområdet vid härbret. Ett 

förslag som upprättas i samråd med Dalarnas Museum.  

Först därefter kan vi yttra oss över planförslaget. 

3.1.1 ÄLVDALENS KOMMUNS KOMMENTAR 

Eventuella skyddsåtgärder för härbret ligger utanför ramen för detta 

planarbete, byggnaden i fråga ligger utanför planområdet. 

3.2 FASTIGHETSÄGARE ÄLVDALENS KYRKBY 42:1 
Fastighetens nuvarande in- och utfart är mot Stenhuggarvägen. Enligt förslaget, så ska den 

stängas. På fastigheten finns källare med garage, med in- och utfart mot Stenhuggarvägen. 

För närvarande används inte garaget, men framtida fastighetsägare kan vilja använda 

garaget. Hur är det tänkt att lösas? 

Tomten lutar nedåt mot Dalgatan och på våren blir det som en simbassäng i hörnet 

Stenhuggarvägen – Ängesvägen. Smältvattnet rinner ner i garagenedfarten och orsakar 

översvämning i källaren. Sedan vi skottat ur nedfarten har vi lyckats slippa översvämning. 

Om fastighetens in- och utfart stängs befaras det att det åter kommer att bli översvämning i 

källaren på våren. 

Eftersom trafik kommer att tillåtas längs Stenhuggarvägen önskas dispens till att få ha kvar 

in- och utfarten mot Stenhuggarvägen. För att tillmötesgå mindre trafik på Stenhuggarvägen 

åtar vi oss att åka upp på Villavägen och använda den när vi ska ut på Dalgatan. Det innebär 

att det blir förbjudet att svänga vänster ut från fastigheten. 

3.2.1 ÄLVDALENS KOMMUNS KOMMENTAR 

Kommunen som väghållare ansvarar för trafiksäkerheten. Kommunens 

myndighetsnämnd kan besluta om föreläggande att stänga en utfart med 

hänvisning till trafiksäkerheten, när behov uppstår. Detaljplanen i sig medför 

inte krav på åtgärd. Det är sedan upp till den enskilde fastighetsägaren att lösa 



  AK KS 2018/01041 
  November 2022 

Sida 5 av 8 
 

utrymmesfrågan inom den egna fastigheten. På er fastighet bedöms det dock 

finnas utrymme för att leda om vägen ner till garaget. 

Dagvatten ska hanteras inom den egna fastigheten, ansvaret ligger alltså på 

respektive fastighetsägare. Hårdgjorda ytor (packat grus, asfalt) gör att 

dagvatten i större utsträckning rinner ovanpå markytan. För att undvika att det 

letar sig in i huset kan det vara bra att se över dräneringen runt grunden, det är 

inte ovanligt att dräneringen är bristfällig i äldre bebyggelse. 

3.3 FASTIGHETSÄGARE ÄLVDALENS KYRKBY 7:26 
Jag känner mig orolig för mina jordvärmeslingor som ligger på kommunens mark. Om de 

skadas fungerar ej mitt värmesystem. 

Om fastighetsägaren 7:27 får köpa till mark hamnar mina värmeslingor på hans mark då? 

Vad händer då? 

3.3.1 ÄLVDALENS KOMMUNS KOMMENTAR 

Värmeslingorna bedöms inte påverkas av detaljplanens genomförande, 

förutsatt att de ligger i enlighet med kartbilden bifogad anmälan till 

miljökontoret. Om slingorna ligger så att grannen erbjuds köpa marken, måste 

ni upprätta ett nytt servitut eller nyttjanderättsavtal sinsemellan.  

3.4 FASTIGHETSÄGARE ÄLVDALENS KYRKBY 7:2 
Yttrande 1 

Utfarten från fastigheten blir farlig pga. skymd sikt och uppförsbacke. 

På fastigheten rundas mittbyggnaden av besökare. Norra infarten leder till entrén. När 

besökare nyttjar södra utfarten kommer detta inte kunna ske trafiksäkert av ovan nämnda 

skäl. 

Det tänkta vägområdet nyttjas i företagets verksamhet och denna kommer att påverkas 

negativt om området inte längre finns tillgängligt. 

Vi vill inte att det byggs en genomfartsled utan att biltrafik sker som idag. 

Vid utbyggnad vid Skansvägen kan man bygga en väg dit som återvändsgränd före vår 

fastighet. 

Avslutningsvis ska nämnas att denna fastighet tillsammans med vår kusins fastighet som 

gränsar till vår har funnits i detta utseende i familjen i 4 generationer. Jag tycker det vore 

sorgligt om Älvdalens kommun avslutade det. 

Yttrande 2 

1. Enligt planbeskrivningen kommer mark inlösas från vår fastighet. Detta kommer 

innebära stora svårigheter för oss att hantera snöröjningen. I materialet beskrivs att 

uppkomna kostnader kan tas av kommunen. Kommer Älvdalens kommun att täcka 

merkostnader med vår snöröjning? 
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2. Om det byggs en genomfart över vår fastighet kommer vägen nyttjas av dom som inte 

har några ärenden längs vägen. Det är sannolikt att nöjestrafik kommer att innebära 

en betydande mängd fordon vilket för med sig en hög risk för skador i den trånga 

passagen vid vår fastighet med byggnader tätt intill vägen. 

3. I stora delar av landet ligger en stor vikt på att inte öka trafiken via genomfarter i 

liknande områden som detta. Genom att bygga återvändsgränder/vändplatser sänker 

man både hastigheterna på vägarna och tar bort en stor del av oönskad trafik. Detta i 

sin tur leder självklart till att risken för att skada oskyddade trafikanter minskar 

avsevärt. På bilden syns två varianter av vändplats vilka skulle kunna användas med 

gott resultat. 

4. I granskningsutlåtandet skriver ni: Alternativa vägutformningar har övervägts men 

anses inte vara lämpliga med hänsyn till kostnader och hushållning av mark.  

Kostnaderna blir detsamma oavsett lösning och kostnaderna är i sammanhanget 

mycket små. Att markanvändningen blir marginellt större vägs med råge upp av att 

oskyddade trafikanter ges en betydligt mer skyddad miljö i form av minskad trafik. 

5. I framtagning, samrådsförfarande och granskning har Älvdalens kommun haft en 

tjänsteman anställd som varit jävig i denna detaljplan, Mattias Graf. Trots att han 

direkt är berörd av planen har han givits möjlighet att påverka både detaljplan och 

opinion. När undertecknad ringde kontoret blev jag hänvisade till berörd tjänsteman. 

Jag ställer mig frågande till hur man på kommunen tänkte när detta planerades. Man 

skulle naturligtvis ha lejt ut detta arbete till extern konsult för att garantera en 

opartisk detaljplan. Jag anser därför att arbetet behöver göras om. 

Jag vill att planen ändras och att ni gör en vändplats på Hedvägen. 

3.4.1 ÄLVDALENS KOMMUNS KOMMENTAR 

Älvdalens kommun delar inte uppfattningen om att möjligheten till snöröjning 

kommer påverkas negativt, ej heller att genomfartstrafik skulle utgöra sådan 

grad att det överstiger gällande riktvärden för buller och störningar. Älvdalens 

kommun avser inte revidera väglösningen i området. Synpunkterna föranleder 

ingen förändring av planhandlingarna. 

3.5 FASTIGHETSÄGARE ÄLVDALENS KYRKBY 7:15 
Jag emotsätter mig detta förslag. 

Det är redan för mycket trafik och buskörning på vägen här förbi. Så varför göra en 

”huvudgata” och ”lokalgata”, här och på Hedvägen?  

Vi vill ha ett någorlunda lugnt område här. Det finns en anledning till att vi bor där vi bor. 

Träden och naturen utgör hemvist för fåglar och djur. Den fungerar också som insynsskydd. 

Man bor nära, men ändå ostört från närliggande bebyggelse.  

Trottoaren som ska ligga här utanför innebär problem för vår fastighet. Snö (vid plogning), 

sand och smältvatten kommer att hamna på vår tomt. Jag vill ej ha någon trottoar framför 

min trappa. 
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3.5.1 ÄLVDALENS KOMMUNS KOMMENTAR 

I översiktsplanen framgår kommunens viljeinriktning att utveckla ett nytt 

bostadsområde på Knapperön, en grundsten för detta är goda förutsättningar 

för människor att transporteras till och från området på ett säkert sätt och 

därför kommer Stenhuggarvägen behöva förändras. Angående träd och grönska 

är planavdelningens utgångsläge att så mycket som möjligt ska bibehållas inom 

ramarna för sedvanlig parkhuggning.  

3.6 FASTIGHETSÄGARE ÄLVDALENS KYRKBY 8:15 
Yttrande och komplettering av tidigare inlaga. 

1. Enligt planbeskrivningens utformning kommer det innebära stora svårigheter för mig 

att hantera snöröjningen. I materialet beskrivs att uppkomna kostnader kan tas av 

kommunen. Kommer Älvdalens kommun att täcka merkostnader med min 

snöröjning? 

2. Om det byggs en genomfart över/i anslutning till min fastighet kommer vägen nyttjas 

av dom som inte har några ärenden längs vägen. Det är sannolikt att nöjestrafik 

kommer att innebära en betydande mängd fordon (musik och motorfestival) vilket för 

med sig en hög risk för skador i den trånga passagen vid min fastighet med byggnader 

tätt intill vägen. 

3. I stora delar av landet ligger en stor vikt på att inte öka trafiken via genomfarter i 

liknande områden som detta. Genom att bygga återvändsgränder/ vändplatser sänker 

man både hastigheterna på vägarna och tar bort en stor del av oönskad trafik. Detta i 

sin tur leder självklart till att risken för att skada oskyddade trafikanter minskar 

avsevärt. Kommunen har fått in dessa två varianter av vändplats av Per Leandersson 

vilka skulle kunna användas med gott resultat. 

4. I granskningsutlåtandet skriver ni: Alternativa vägutformningar har övervägts men 

anses inte vara lämpliga med hänsyn till kostnader och hushållning av mark. 

Jag vill se dessa siffror då jag har svårt att tänka mig stora kostnadsskillnader. Om 

markanvändningen blir något större vägs detta med råge upp av att oskyddade 

trafikanter ges en betydligt mer skyddad miljö i form av minskad trafik. 

5. Enligt kartan kommer vägen att gå så nära mina infarter till fastigheten att troligtvis 

en stenmur måste rivas delvis för att man ska kunna ta sig från framsidan till carport 

på baksidan. Att åka ut på väg (göra u-sväng över väg) för att sedan svänga ner på 

baksidan anser jag vara ett mycket osäkert sätt att köra i trafiken. 

6. Mitt bostadsområde kommer troligtvis bli mindre attraktivt att bo och hyra i, när väg 

går alldeles utanför ingång av lägenhet. Ingen med små barn kommer troligtvis välja 

att hyra av mig. Kommer kommunen kompensera för detta och hur i så fall? 

Jag vill ha en ändring av planen och att ni gör en vändplats på Hedvägen. 

3.6.1 ÄLVDALENS KOMMUNS KOMMENTAR 

Älvdalens kommun delar inte uppfattningen om att möjligheten till snöröjning 

kommer påverkas negativt, ej heller att genomfartstrafik skulle utgöra sådan 

grad att det överstiger gällande riktvärden för buller och störningar. Älvdalens 
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kommun avser inte revidera väglösningen i området. Synpunkterna föranleder 

ingen förändring av planhandlingarna. 

3.7 FASTIGHETSÄGARE ÄLVDALENS KYRKBY 7:16 
Våra tidigare åsikter om förslaget till detaljplan för Älvdalens centralort, Villavägen som har 

reviderats kvarstår – Tidigare yttranden finns längst ner i detta mail. 

Vi ställde frågor enligt nedan med anledning av kommunens tidigare svar på våra yttranden 

men dessa har vi inte fått svar på. 

3.7.1 ÄLVDALENS KOMMUNS KOMMENTAR 

I översiktsplanen framgår kommunens viljeinriktning att utveckla ett nytt 

bostadsområde på Knapperön, en grundsten för detta är goda förutsättningar 

för människor att transporteras till och från området på ett säkert sätt och 

därför kommer Stenhuggarvägen behöva förändras. En nödvändig förändring är 

att i möjligaste mån minska antalet utfarter direkt mot huvudgatan. 

3.8 FASTIGHETSÄGARE ÄLVDALENS KYRKBY 6:22 
Hej, tycker allt är positivt med denna gång o cykelväg. Har dock lite frågor, har i någon vecka 

försökt nå er ang. detta, vill gärna veta vad som är tänkt med min utfart från Snickarvägen 3 

mot Ängesvägen, vet att det blir stängt och att tanken är att vi ska få köpa till tomtmark, jag 

kör lastbil åt Hedemora miljö AB via Maserfrakt, tanken min är att kunna åka runt gamla 

bussgaraget jag har på Snickarvägen 3. Men då tomtgräns mot kommunens mark på båda 

sidor är lite trång mot min fastighet kommer detta inte vara genomförbart, går det att få till 

breddning av min tomt nere vid garaget, nästa fråga, kommer det bli någon typ av 

plank/staket mot Ängesvägen bakom garaget/gamla utfarten. Är dåligt insatt då det varit 

Bertil Hansback som varit tidigare ägare. 

3.8.1 ÄLVDALENS KOMMUNS KOMMENTAR 

Alla utfarter ut mot Ängesvägen kommer behöva stängas för 

motorfordonstrafik, kommunen avser inte att sätta upp staket utan det står 

respektive fastighetsägare fritt. Den slutliga utformningen av 

bostadsfastigheterna som erbjuds markköp detaljstyrs inte i detaljplanen, hur 

detta struktureras är en fråga för kommunens Mark- och exploateringsingenjör 

när detaljplanen har vunnit laga kraft. 

4 GRANSKNINGSUTLÅTANDET UTFÖRT AV 

Mattias Estenberg   Johan Olsson 

Planarkitekt    Planarkitekt 

Älvdalens kommun   Älvdalens kommun 


