
Område inom var tillägget ska gälla

Område där f1 och v1 har fått annan lydelse

Fastigheter med ändrad e beteckning

Ändrad användning av mark

Ändrad gräns

Bestämmelser från gällande planNy lydelse och tillägg 
till bestämmelser

TILLÄGG TILL DETALJPLANER FÖR KLÖVSJÖ 1:31, 1:32 OCH 1:316 ETAPP 1-5. DALVALLENS FJÄLLBY STORHOGNA, BERGS KOMMUN JÄMTLANDS LÄN
AKT NR: 2326-P14/2, 2326-P14/3, 2326-P14/4, 2326-P14/5, 2326-P14/6

TILLÄGG TILL PLANBESKRIVNING:
Planen ska läsas tillsammans med underliggande planer: de-

taljplan för Klövsjö 1:31, 1:32 och 1:316 etapp 1-5. Dalvallens 

fjällby, Storhogna. AKT NR: 2326-P14/2, 2326-P14/3, 2326-

P14/4, 2326-P14/5 och 2326-P14/6. Planförfarandet prövas ge-

nom standardförfarande.

PLANLÄGGNINGENS SYFTE OCH KONSEKVENS:
inom lagakraftvunna planer fi nns användningsområden för bo-

städer där arealen inte når upp i minsta fastighetsstorlek utifrån 

illustrerade antal fastigheter. Det är även ett antal tomter som har 

möjlighet att justera upp utnyttjandegraden. Planerna består av 

ett antal olika fastighetsstorlekar relaterat till byggnadsarea, vi 

justerar planbestämmelser så att de kan bebyggas. Prickmarken 

i befi ntliga planer var av varierande bredd, vi har justerat utifrån 

vad som är brukligt samt prickat viss mark för att möjliggöra snö-
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upplägg. Syftet med tillägget är att justera minsta fastighets-

storlek och byggnadsarea som möjliggör avstyckning. Kon-

sekvensen blir för vissa fastigheter blir en minskad eller ökad 

byggnadsarea.

Beteckningarna f och v får en ny lydelse för att säkerställa sut-

terängvåning där det är nödvändigt och i utformningsfrågor ha 

liknande lydelser som i andra delar av Storhogna.

TILLÄGG TILL GENOMFÖRANDEBESKRIVNING:
Inga nya genomförandefrågor uppstår vid tillägget till detaljpla-

nerna.

GENOMFÖRANDETID:
Genomförandetiden i gällande planer gäller även för tillägget. 

Planerna vann lagakraft 2013-07-09 och planernas genomför-

andetid är satt till 15 år.


