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SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Upphävande del av byggnadsplan för Idre kyrkby 

Älvdalens kommun 
Dalarnas län 

HUR UTSTÄLLNINGEN BEDRIVITS 

Detaljplanen har varit på samråd i form av utställning under perioden  
20 juni 2022 – 15 augusti 2022 på kommunens kontor i Idre, biblioteket i Särna och 
kontaktcenter i Älvdalens kommunhus. Samrådshandlingarna 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 samrådstiden. 

INKOMNA YTTRANDEN 
Vid samrådstidens utgång hade 6 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 textformat redovisas inte i samrådsredogörelsen, 
fullständiga yttranden finns att tillgå hos samhällsenheten på Älvdalens kommun.  
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1 STATLIGA OCH REGIONALA ORGAN 

1.1 LÄNSSTYRELSEN DALARNA 
Överprövningsgrundande synpunkter 

Länsstyrelsen har inte identifierat några överprövningsgrundande frågor enligt 11 kap. 10 § 
plan- och bygglagen och har inget att erinra mot att del av byggnadsplanen upphävs. 

Övrigt 

Undersökningssamråd om betydande miljöpåverkan 

Kommunen har bedömt att miljöpåverkan inte kan antas bli så betydande att en strategisk 
miljöbedömning enligt 6 kap miljöbalken behöver göras. Länsstyrelsen delar kommunens 
bedömning att upphävande av del av byggnadsplanen inte innebär betydande miljöpåverkan. 

1.1.1 ÄLVDALENS KOMMUNS KOMMENTAR 
Noterat. 

1.2 LANTMÄTERIET 
Lantmäteriet har inga synpunkter på förslaget. 

1.2.1 ÄLVDALENS KOMMUNS KOMMENTAR 
Noterat. 

2 KOMMUNALA PARTER 

2.1 BRANDKÅREN NORRA DALARNA 
Ingen erinran. 

2.1.1 ÄLVDALENS KOMMUNS KOMMENTAR 
Noterat. 

2.2 SAMHÄLLSENHETEN, MARK OCH EXPLOATERING 
Mark och exploatering på samhällsenheten har mottagit samrådshandlingar för upphävande 
av en del av byggnadsplanen för Idre Kyrkby (20-SÄA-1304) och lämnar följande yttrande. 

1. Genom att upphäva en den av byggnadsplanen förlorar Älvdalens kommun planeringen 
över vad som är lämplig markanvändning på platsen. I tätort anser mark- och exploatering 
att lämplig markanvändning prövas genom ny detaljplan och inte via bygglov med stöd av 4 
kap 2§ PBL. 

2. Kommunen arbetar med en fördjupning av översiktsplanen (FÖP) för Idre området med 
syftet att bestämma/ vägleda användningen av mark och vattenområden. Vid upphävandet 
görs området planlöst och kommunen förlorar möjlighet att styra markanvändningen utifrån 
vad FÖP arbetet kan komma fram till. Åtgärden uppfattas även motsägelsefull mot det 
pågående FÖP arbetet. 

2.2.1 ÄLVDALENS KOMMUNS KOMMENTAR 
Gällande detaljplan innehåller ett område utpekat för allmänt ändamål vilket förhindrar 
utveckling av mer aktuella användningssätt. För att främja ett snabbt utnyttjande av marken 
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har planavdelningen fått uppdraget att upphäva detaljplanen för området i fråga. 
Planavdelningen arbetar mycket riktigt med en fördjupad översiktsplan vilken inte bedöms 
påverkas negativt av upphävandet.  

Till dess att en ny detaljplan är på plats kommer framtida bebyggelse begränsas av plan- och 
bygglagens anpassningskrav som uttrycker att byggnader kan behöva underordna sig den 
befintliga bebyggelsen. 

2.3 SAMHÄLLSENHETEN, BYGGLOVSAVDELNINGEN 
Vid upphävande av en detaljplan försvinner den juridisk bindande markanvändningen. Vad 
är avsikten med upphävandet av detaljplanen? Om avsikten är att annan användning eller 
annan byggnation ska komma till stånd så vore det bättre att ändra detaljplanen till avsett 
ändamål/användning. 

2.3.1 ÄLVDALENS KOMMUNS KOMMENTAR 
Se kommentar 2.2.1. 

 

3 FÖRETAG OCH FÖRENINGAR 

3.1 ELLEVIO 
Ingen erinran. 

3.1.1 ÄLVDALENS KOMMUNS KOMMENTAR 
Noterat. 

SAMRÅDSREDOGÖRELSEN UTFÖRD AV 

Johan Olsson   Mattias Estenberg 
Planarkitekt    Planarkitekt 
Älvdalens kommun   Älvdalens kommun 
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