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HANDLINGAR 
Detaljplanen består av följande handlingar: 

• Plankarta med bestämmelser, skala 1:1000 

• Planbeskrivning (denna handling) 

 

Övriga handlingar: 

• Illustrationskarta 

• Fastighetsförteckning 

• Grundkarta 

• Behovsbedömning 

• PM Geoteknik och MUR, Ramboll 2020-03-20 

• Dagvattenutredning, Ramboll 2020-06-23 

• Naturvärdesinventering, HL Taigabas 2020-07-19 

• VA-karta, Ramboll 2020-08-27 

 

Av ovanstående handlingar är det endast plankarta med bestämmelser som har 

juridisk verkan.  

PLANPROCESSEN 
En detaljplan krävs när områden ska bebyggas och när användningen av en 

fastighet eller ett område avses att förändras. Kommunens planläggning fastslår 

användning av mark- och vattenområden samt reglerar bebyggelse, gator, parker 

och friluftsområden. 

Initiativet till att upprätta en detaljplan kan komma från markägare och 

exploatörer men även från politiskt håll när frågor som exempelvis 

ledningsförsörjning, vägdragningar eller byggnationer av allmännyttiga 

verksamheter kräver en förändrad markanvändning. 

I en detaljplan är plankartan den juridiskt bindande handlingen som ligger till 

grund för bygglovsprövning. Den anger bland annat hur bebyggelse ska regleras, 

vad som ska vara allmän platsmark eller kvartersmark. 

Planbeskrivningen syftar till att beskriva de förändringar som planen innebär för 

en plats, samt områdets förutsättningar. Planbeskrivningen är också ett stöd för 

att underlätta tolkning av plankartan. Genomförandebeskrivningen syftar till att 

säkerställa ett genomförande av detaljplanen. Den tillämpas som stöd vid 

fastighetsbildning, avtalsskrivning för fördelning av kostnader mellan berörda 

parter med mera, efter planens antagande. 

Processpilen nedan illustrerar att detaljplanen befinner sig i samrådsskede. 

 
Samråd Granskning Antagande Laga kraft
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PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för ytterligare bostäder och handel 

mellan skidorterna Tandådalen och Hundfjället. Bebyggelsen omges av naturstråk 

och lokalgator genom planområdet. I norr gränsar detaljplanen till Fjällvägen och i 

söder till befintlig bebyggelse. Väster om planområdet ligger en 

verksamhetsanläggning med bland annat ett ställverk. I öster angränsar planen 

till Kalvtjärnsvägen. Genom att tillåta en tätare bebyggelsekaraktär med möjlighet 

för handel och restauranger så ges Stjärnvägen förutsättning till att bli ett trevligt 

och tryggt gångstråk där besökaren har nära till det mesta. Stjärnvägen dras om 

inom plankartans sträckning för att möjliggöra för ny bebyggelse på båda sidor 

om vägen. Inom området finns en befintlig bostadsfastighet som bevarar samma 

planbestämmelser som gällande detaljplan för området redogör. Angöring till 

området kommer ske från Stjärnvägen. 

Planbesked kom i samband med miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut den 

2020-02-20, om att detaljplanearbete får påbörjas.  

AVVÄGNINGAR ENLIGT MILJÖBALKEN 3, 4, 5 kap. 
Den föreslagna markanvändningen överensstämmer med bedömd lämplig 

användning enligt kommunens översiktsplan. Planen berörs av riksintresse för 

friluftsliv och hushållsbestämmelser (mer om dessa under rubriken Riksintressen) 

men medför en ur allmän synpunkt god resurshushållning. Planförslaget har därför 

ansetts förenligt med en från allmän synpunkt lämplig användning av mark- och 

vattenresurser enligt 3, 4 och 5 kapitlen miljöbalken. 

Behovsbedömning 
Förslaget bedöms inte innebära någon betydande miljöpåverkan enligt upprättad 

behovsbedömning. En miljöbedömning med miljökonsekvensbeskrivning behöver 

därmed inte upprättas. Behovsbedömningen ligger som en bilaga till det här 

dokumentet. 

Sammanfattning av behovsbedömningen:  

Planförslaget anger förutsättningarna för utveckling av bostäder och viss 

samhällsservice. Det kan komma att påverka bland annat trafikflöden och viss 

vegetation. Dock anses planområdet och dess lokalisering bäst lämpat för 

föreslagen utformning och markanvändning då området redan är markerat som 

bostads- och verksamhetsområde i antagen fördjupad översiktsplan, samt då det 

redan finns bebyggelse och infrastruktur inom och omkring planområdet idag.  

Planens utförande skulle bidra till att främja den sociala hållbarheten genom att 

planera mark för bostäder och verksamheter som gör att skidanläggningen kan 

utvecklas ytterligare.  

Inom planområdet finns en tjärn/ett kärr. För att inte påverka vattendraget 

negativt blir omkringliggande mark, inkluderat av tjärnen/kärret, naturmark. 

Avstånd till närmaste bebyggelse regleras med prickmark inom kvartersmarken 

(mark får inte förses med byggnad).  
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Ökad trafikmängd kan bli ett resultat av genomförandet av detaljplanen. 

Stjärnvägen dras om inom planområdet. Detta anses dock inte påverka 

trafiksituationen inom planen eller för anslutande vägar.  

Detaljplanen anses inte ha någon större betydande miljöpåverkan och ingen 

miljökonsekvensbeskrivning anses behövas. 

Miljökvalitetsnormer 
Ett genomförande av planförslaget bedöms inte leda till att gällande 

miljökvalitetsnormer överskrids. 

PLANDATA 
Planområdet ligger mellan Hundfjällets och Tandådalens skidanläggningar. Norr 

om planområdet går Fjällvägen (väg 66) och i söder ligger ett tomtområde som 

täcks av en detaljplan från 2009. Öster om planområdet går Kalvtjärnsvägen och 

väster om ligger en värmecentral. 

 

Planområdet är 7 hektar stort och ligger inom fastigheten Lima besparingsskog 

s:1 och 1:13. Fastigheten s:1 förvaltas av Lima Besparingsskog och fastigheten 

1:13 förvaltas av Malungshem AB (kommunens fastighetsbolag).  
 

 

Figur 1: Översiktlig karta, planområdet är markerat med svart streckad linje  
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 

Översiktsplan  
Översiktsplan för Malung-Sälens kommun blev antagen av kommunfullmäktige 

2009-03-30. Planen vann laga kraft 2009-11-26. I översiktsplanen refererar 

kommunen till den fördjupande översiktsplanen för Tandådalen-Hundfjället. 

Översiktsplanen redogör nuläget för anläggningarna Tandådalen och Hundfjället 

samt vilka anspråk som planeras för områdena. Översiktsplanen tar även upp att 

det finns en del trafikproblem i området och vissa problem med 

skoterledningsdragning förbi bebyggda områden. Aktuell detaljplan 

överensstämmer med översiktsplanen med undantaget att det är bostäder och 

inte specifikt personalbostäder som föreslås i översiktsplanen, likt den fördjupade 

översiktsplanen.  

Fördjupad översiktsplan  
En fördjupad översiktsplan finns antagen för Tandådalen-Hundfjället av 

kommunfullmäktige år 2002.  

 

Föreslaget planområde ligger inom rekommendationsområde Bb1 som pekas ut 

för personalbostäder (med 75 bäddar) och gemensam service, och Cs3 som 

föreslås till att vara område för restauranger, service, handel med mera. 

 

Aktuell detaljplans syfte överensstämmer inte helt med den fördjupade 

översiktsplanen då den fördjupande översiktsplanen tillåter specifikt 

personalbostäder medan detaljplanen inte gör någon specificering av B – 

bostäder. 

 

Figur 2: Plankarta från den fördjupade översiktsplanen, Hundfjället – Tandådalen (2002) 
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Planprogram Hundfjället Centrum Samrådshandling 
I samrådshandlingen för Planprogram Hundfjället Centrum återfinns ett koncept 

för utveckling av Stjärnvägen som bygger på att skapa attraktivitet och diversitet 

längs Stjärnvägen utan att det blir för mycket stadskänsla längs hela vägen. Detta 

avses åstadkommas genom att variera bebyggelsetyper, bebyggelseintensitet, 

parkeringslösningar och funktioner. Utvecklingsstråket delas upp i två 

”förbindelsepunkter” som är mer kompakta och 3 mellanliggande zoner som är 

mer småskaliga.  

Aktuell plan är i linje med detta koncept och utgör en så kallad ”förbindelsepunkt”. 

Placeringen av punkten är en aning förskjuten västerut jämfört med föreslagen 

placering i planprogrammet. 

Detaljplaner som berörs av planförslaget 
Det finns en gällande detaljplan för området, Detaljplan för sporthall och bostäder 

i Tandådalen. Detaljplan vann laga kraft 1989 och syftet med planen var att 

möjliggöra för bostäder, sporthall och viss handel med omkringliggande natur.  

Den gällande detaljplanen har en genomförandetid på 10 år och har således gått 

ut. 

 
Figur 3: Gällande detaljplan för området, Detaljplan för sporthall och bostäder i Tandådalen 

Aktuellt planområde berör även följande omkringliggande detaljplaner:  

- Detaljplan för värmecentral i Tandådalen (2011),  

- Ändring av detaljplan för värmecentral i Tandådalen (2014),  

- Detaljplan för tomtområde vid Stjärnvägen i Tandådalen (2010)  

- Detaljplan för mottagningsstation (2018) samt  

- Detaljplan för Solbacken i Tandådalen C (2017).  

- Även detaljplan för bebyggelse längs Stjärnvägen berörs, vilket är en 

detaljplan som antagits i september 2022.   
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Detaljplan för värmecentral i Tandådalen 
Detaljplanen syftar till att möjliggöra byggnation av en värmecentral. Viss 
naturmark ingår också för att spara vegetation som fungerar som insynsskydd.  

 

 
Figur 4: Detaljplan för värmecentral i Tandådalen 

Detaljplaneändringen syftar till att möjliggöra avstyckning av två fastigheter med 

separata byggrätter inom den gällande detaljplanen för värmecentralen.  

 
Figur 5: Ändring av detaljplan för värmecentral i Tandådalen 

Ytterligare en detaljplan gjordes 2017, med laga kraft 2018, Detaljplan för 

mottagningsstation. Syftet med detaljplanen var att utöka E-området för teknisk 

anläggning i söder, jämfört med tidigare detaljplan för området.  



 

  

 

7 av 27 

 

Stjärnvägen öster 

 

Planbeskrivning 

 
 

 

 

Figur 6: Detaljplan för mottagningsstation 

Detaljplan för tomtområde vid Stjärnvägen i Tandådalen 

Detaljplanen syftar till att öka boendet i centrala Tandådalen och möjliggör för 36 

tomter för friliggare fritidsbebyggelse.  

 
Figur 7: Detaljplan för tomtområde vid Stjärnvägen i Tandådalen 

Detaljplan för Solbacken i Tandådalen C 

Detaljplanen syftar till att omdisponera området så att nya lägenheter förläggs 

närmare de centrala delarna av Tandådalens anläggning samt att flytta planerad 

transportlift i gällande detaljplan till ett annat läge. Inom området närmast 

Tandådalens centrala parkering finns också önskemål om uppförande av nya 

lägenheter/alternativt hotell (Tillfällig vistelse) samt handel- och servicefunktioner 

i bebyggelsens bottenvåningar för att kunna vidareutveckla Tandådalens centrum. 

En ny större parkering för besökande daggäster planeras också anläggas inom 

område som idag används som husvagnscamping. 
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Figur 8: Detaljplan för Solbacken i Tandådalen C 

Riksintresse 
Planområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv enligt Miljöbalken 3 kap 6 §, 

Transtrandsfjällen och riksintresset Transtrandsfjällen till Treriksröset, som 

omfattas av särskilda hushållningsbestämmelser enligt MB 4 kap 1-2 §. 

Hushållningsbestämmelserna avser större områden som i sin helhet är av 

riksintresse på grund av de samlade natur- och kulturvärden som finns i området. 

I § 2 anges områden där turism och friluftsliv särskilt ska beaktas. Aktuell 

detaljplan bedöms inte påverka riksintressena negativt. 

Strandskydd 
Ett par mindre bäckar/diken rinner väster och söder om planområdet, som kan 

omfattas av strandskydd. Bäckarna/dikena ligger med tillräckligt avstånd från 

planområdet, vilket gör att ett eventuellt strandskydd inte berörs av detaljplanens 

genomförande. Det finns även ett vattendrag norr om planområdet och Fjällvägen 

samt en tjärn inom planområdet. Vattendraget i norr ligger över 200 meter från 

planområdet och eventuellt strandskydd påverkas inte av planförslaget.  

Däremot påverkas tjärnens eventuella strandskydd av planförslaget, vilket därmed 

förutsätter att strandskyddet upphävs i samband med att detaljplanen vinner laga 

kraft. Ett upphävande bedöms inte strida mot syftet med strandskyddet att 

långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens tillgång till strandområden 

och att bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. 
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FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR 

Mark och vegetation 
Planområdet sluttar generellt mot väst och varierar mellan cirka +615 och +630 

m.ö.h. Personalbostäder återfinns i områdets mitt och en kraftledning går genom 

området i en östvästlig riktning. Markförlagda ledningar återfinns i befintliga vägar 

och kring befintlig byggnad. Planområdet har under en lång tid utgjorts av skog. 

På senare år har personalbostäder byggts och en skoterled korsar området. 

En naturvärdesinventering har genomförts av HL Taigabas i juni 2020 för att 

undersöka naturen inom planområdet. Området är relativt fuktigt och 

skogsmarken har ett fältskikt på fuktigare delar bestående av kråkbär/ljungtyp 

och bottenskikt av tallvitmossa. Torrare delar inom planområdet har en mer 

risbetonad vegetation och bottenskikt av lavrik typ.  

Alla områden med naturvärde bedöms i en fyrgradig skala.  

- Klass 1 - Högsta naturvärde 

- Klass 2 - Högt naturvärde 

- Klass 3 - Påtagligt naturvärde 

- Klass 4 - Visst naturvärde 

 

Tjärnen inom planområdet har en gles vegetation som indikerar en relativ kraftig 

försurning. Med den störning som finns och med sin lilla storlek sätts ett 

naturvärde som är högst ett ”Visst naturvärde”. Det kopplas då till 

blankvattenytan och ett förmodat visst inslag av vattenfauna. 

Den öppna myrmarken är liten med en tämligen enahanda flora av triviala 

myrväxter. Också här finns en påverkan och ett slitage som gör att inget 

naturvärde av nämnvärd grad finns. 

Tallskogen är måttligt gammal, gles och aningen höjdskiktad. Ett antal 

brandstubbar är de enda naturvärdesbärande inslagen. En svag natursskogsgrad 

resulterar i ett svagt naturvärde. 

Vid den befintliga bebyggelsen i området finns två äldre tallar som härigenom har 

ett påtagligt punktvärde för såväl flora som fauna. De är markerade på kartan 

som röda punkter (se figur 9).  

Området är trots sin fjällnära belägenhet anmärkningsvärt fritt från högre 

naturvärden. Det beror mestadels på de stora störningar som finns både i och 

omkring planområdet. Det har kvar fragment av natur som även är påverkade av 

äldre tiders skogsbruk.  

Det rödmarkerade området på kartan märkt 1 (se figur 9) bör lämnas orört då det 

finns en rikare natur och naturskogsinslag här. Den västra delen av område 

nummer 1 ligger inom Detaljplan för mottagningsstation som fick laga kraft 2018 

(se sida 7). De två äldre tallarna, markerade som röda punkter på kartan, bör 

lämnas orörda och försiktighet bör vidtas för att undvika att skada deras rötter. I 

det rödmarkerade området, märkt 2, finns en ålders- och höjdskiktad 
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barrblandskog. Ett mindre inslag av glasbjörk finns också. Spår av hackspett, en 

viss mängd död ved och hänglavar skapar lite mer strukturer. Kraftledningsgatan 

som löper tvärs igenom planområdet medför ökad uttorkning som följd. 

Sammantaget bedöms naturvärdet till ”Påtagligt naturvärde” för alla de 

markerade områdena. 

Jämfört med plankartan och resultatet av restriktioner från 

naturvärdesinventeringen planeras det rödmarkerade området, märkt 1, samt de 

punktmarkerade träden bevaras genom att planera för naturmark vid dessa 

områden. Det rödmarkerade södra området, märkt 2, planeras dock till 

kvartersmark. Delområdet bedöms relevant att exploatera trots vissa 

naturvärden. Bedömningen görs utifrån ett avvägande kring detaljplanens syfte 

om att skapa ett sammanhängande bebyggt område och de 

kompensationsåtgärder som vidtas genom att bevara naturområden inom 

planområdet. 

 
Figur 9: Inventeringsområdet är markerat med gult. Röda markeringar har ett naturvärde 

och bör bevaras.  

2 
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Figur 10: Tjärnen inom planområdet 

Geotekniska förhållanden 
Enligt jordarts- och jorddjupskartan består planområdet huvudsakligen av morän 

med inslag av torv och isälvssediment i planområdets västra del. Jorddjupet 

uppskattas till 10 till 30 meter. 

 
Figur 11: Jordarter, SGU 

En geoteknisk utredning har utförts av Ramboll under februari 2020. Enligt utförd 

undersökning består marken, under ett tunt skikt med mulljord, av fast lagrad 
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morän med sand och silt. Torv har påträffats i områdets östra samt västra del. 

Lagret uppvisar en hög förmultningsgrad. Torvens mäktighet bedöms uppgå till 

cirka 1–1,5 meter i områdets östra del respektive cirka 3 meter i områdets västra 

del. 

Sonderingsstopp har erhållits i fast friktionsjord, mot sten eller block på mellan 

0,5 och 4,5 meter under markytan. 

För kvartersmark föreslås grundläggning utföras med platta på mark. All lös, 

organisk samt tjälfarlig jord ska schaktas bort ner till tjälfritt djup innan 

grundläggning utföres. Grundläggningen ska ske på icke tjälfarligt material och 

schaktbotten ska packas så att bärigheten och den dimensionerande bärförmågan 

uppfylls enligt den geotekniska utredningen. 

För gator gäller att all organisk jord ska bortschaktas och att dimensionering sker 

utifrån aktuella materialtyper och tjälfarlighetsklasser utefter sträckorna. 

Då marken i området är relativt plan och jordegenskaperna gynnsamma bedöms 

totalstabiliteten för planerad byggnation inom aktuellt område vara 

tillfredställande. Vibrationsalstrande aktiviteter samt erosion, speciellt i 

kombination med vatten, ska dock beaktas. 

Förutsättningarna anses som goda inom området och inga större sättningar 

förväntas uppstå så länge organisk jord bortschaktas samt grundläggning sker på 

fast botten. 

Hydrogeologi 
Området bedöms utgöras av ett öppet grundvattenmagasin. Befintliga jordlager 

bedöms vara täta varpå lokala vattenansamlingar skapats.  

Inga avläsningar av grundvattenytan har utförts och inga närliggande 

långtidsserier har funnits att tillgå. På grund av rådande jordförhållanden under 

fältbesöket kunde inga grundvattenrör installeras. 

Grundvattennivån bedöms stå som högst under april-maj månad, och som lägst 

under februari-mars månad.  

Vattenområden 
Det finns en tjärn, som nämnts tidigare, i planområdets nordöstra del. En tjärn är 

en miljö som präglas av vattensamling en stor del av året. Tjärnen med viss 

omnejd lämnas orört genom att planlägga området som natur då det skapar en 

variation i landskapet vilket gynnar växt- och djurliv.  

Tjärnen kan innefattas av generellt biotopskydd, därmed ska en dispensansökan 

skickas in till länsstyrelsen. För att ta hänsyn till biotopen planläggs området med 

natur. Tjärnen kan även inneha strandskydd, vilket förutsätts upphävas i samband 

med att detaljplanen vinner laga kraft.  

Hur stort avstånd det ska vara mellan tjärnen och bebyggelsen bedöms i varje 

enskilt fall, enligt Naturvårdsverket. I detta fall anses inte den närmaste 

kvartersmarken påverka tjärnen negativt, därmed är avståndet cirka 10 meter 
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från tjärnens inmätta vattenkant till kvartersmarken. Dock anses det inte lämpligt 

att bygga i direkt anslutning till tjärnen med hänsyn till översvämningsrisken, 

vilket har åtgärdats genom 15 meter bred prickmark (marken får inte förses med 

byggnad).  

Recipient 
Planområdet är beläget inom delavrinningsområdet Ovan Hundvallen.  

Dagvatten avleds via Hundfjällsbäcken till recipienten Stora Tandån (VISS: 

SE678842-134723). Stora Tandån har klassats till måttlig ekologisk status (2019-

07-03). Den måttliga statusbedömningen beror på en kraftig hydro- och 

morfologisk påverkan. Vattendraget har flottledsrensats vilket påverkat en stor del 

av vattendragets sträckning.  

Den kemiska statusen i recipienten är klassad som ej god (2019-11-23).  

Bedömningen baseras på att gränsvärdena för kvicksilver (Hg) och polybromerade 

difenyletrar (PBDE) överskrids. Dessa överskrids i Sveriges samtliga vattendrag.  

Miljökvalitetsnormen har satts till god ekologisk status 2021 (2017-02-23). Detta 

baseras på att åtgärder skall göras vad gällande att skapa bättre 

vandringsmöjligheter inom vattendraget, återställningsåtgärder till följd av 

tidigare flottledsrensning samt att anpassa flödena i vattendraget för att förbättra 

ekologiska funktioner.  

Miljökvalitetsnormen har satts till god kemisk ytvattenstatus med undantag för 

kvicksilver och PBDE. Halterna av dessa ämnen överstigs i samtliga vattendrag i 

Sverige och det anses som tekniskt omöjligt att sänka halterna till gränsvärdena. 

Befintliga halter skall däremot inte öka för att en god kemisk ytvattenstatus skall 

uppnås.  

Förorenad mark 
Inom planområdet finns inga kända föroreningar. Vid industriområdet bredvid 

planområdet har dock drivmedelshantering identifierats i Länsstyrelsens EBH-karta 

över förorenade områden i Sverige.   

Radon har ej kontrollerats inom ramen för aktuellt uppdrag. Förekomst av 

markradon varierar med uranhalt i lokala bergarter (genom sönderfall av radium) 

samt jordarters egenskaper. Generellt kan hög uranhalt återfinnas i kvartsrika 

bergarter (såsom graniter, pegmatiter och alunskiffer). 

Enligt SGU:s kartvisare har det aktuella området relativt låga halter av 

gammastrålning från uran. 

Fornlämningar 
Planområdet innefattar inga kända fornlämningar eller kulturmiljöer med 

bevarandevärde. 

Befintlig bebyggelse 
Inom planområdet ligger fastigheten Lima besparingsskog 1:13 med en byggnad 

som består av personalboende.  
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Figur 12: Befintlig bebyggelse inom planområdet 

Föreslagen bebyggelse 
Detaljplanen möjliggör för cirka 240 nya bostäder i olika boendeformer vilket 
motsvarar cirka 1440 bäddar.  
 
Sifforna har tagits fram utifrån följande uträkning:  

 
 
 
 
 
 
 

Planområdet kan delas upp i åtta olika delområden, se fördelningen i figur 13 

nedan. Utnyttjandegraden varierar för de olika delområdena utifrån följande 
uppdelning:  
 
e1 Största exploatering är 4700 kvm bruttoarea     område 3  
e2 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 15 % område 6 

e3 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 20 % område 1,5,7,8 

e4 Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea per fastighetsarea är 30 % område 2,4 
 
 

Område Ungefärligt antal bostäder  Antal bäddar 

1: Handel och centrum   

2: Bostäder ca 2900 kvm 25 150 

3: Befintlig bebyggelse   

4: Bostäder ca 7900 kvm 90 540 

5: Bostäder ca 4750 kvm 40 240 

6: Bostäder ca 2400 kvm 10 60 

7: Bostäder ca 4650 kvm 30 180 

8: Bostäder ca 5350 kvm 45 270 

Summa 240 1440 

 

 

Utnyttjandegraden för varje fastighet, xx % av fastighetsarean> gångar antal våningar>  
 
delat på 100 kvm (ett snitt på bostadsstorleken) = antal bostäder inom fastigheten>  
 
gånger 6 stycken bäddar = antal bäddar inom fastigheten 
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Figur 13: Illustrationsplan 
 
Inom planområdet tillåts en blandad bebyggelse med både bostäder, handel och 

restauranger [B, BC och HC].  

Högsta utnyttjandegrad i byggnadsarea varierar mellan 15 procent, 20 procent 

och 30 procent av fastighetsarean och styrs med bestämmelserna [e2, e3, e4]. 

Fastighetsstorlek för kvartersmark med [e2, e3, e4] regleras inte i plankartan för 

att göra detaljplanen flexibel. Byggnader ska placeras minst 2 meter från 

fastighetsgränser [p1]. 

Högsta byggnadshöjd för tillkommande bebyggelse inom planområdet är 12 meter 

respektive 9 meter.  

Största taklutning ska vara 30 grader, detta regleras med en [generell 

bestämmelse] för hela planområdet. Planbestämmelsen om taklutning utgår från 

den befintliga bebyggelsen i planområdet samt omgivande bebyggelse med 

samma planbestämmelse om taklutning på 30 grader.  

Fasadmaterial ska i huvudsak bestå av trä och yttertak ska uppföras med matt 

färg för att smälta in i den befintliga miljön, detta regleras med en [generell 

bestämmelse] för hela planområdet.  

Det finns en befintlig byggnad inom planområdet och fastigheten kommer behålla 

samma planbestämmelser som den gällande detaljplanen för området förser: 

kvartersmark för bostäder med en utnyttjandegrad på 4700 kvm bruttoarea [e1], 

minsta fastighetsstorlek är 9000 kvm [d1], största takvinkel på 30 grader samt 

högsta byggnadshöjd på 7,8 meter. 

Inom 30 meters skyddsavstånd från Fjällvägen får inga byggnader med 

bostadsändamål uppföras då vägen är en rekommenderad väg för transport av 

Omr 3 

Omr 7 

Omr 6 

Omr 5 
Omr 4 

Omr 1 

Omr 2 

Omr 8 
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farligt gods. Detta styrs med att område för skoterled, gång- och cykelväg samt 

ett grönstråk placeras längs med vägen. Exploatören ansvarar för uppförande av 

skyddsåtgärder, se mer under rubriken Miljö, hälsa och risk. 

Rekreation 
Direkt söder om planområdet finns ett elljusspår med längdskidsspår och 

skoterled, som på sommaren används som motions- och promenadstråk. 

Elljusspåret startar i Hundfjället med möjlighet att ansluta till Tandådalens 

elljusspår.  

Närmsta alpina lift är ”Väggenbanan” som ligger cirka 500 meter sydväst om 

föreslagen bebyggelse där även förbindelselift går mellan skidorterna 

Hundfjället/Tandådalen. 

Inom planområdet dras nuvarande skoterled om och förläggs längs med 

Fjällvägen. Här förläggs även en gång- och cykelled som kopplas till närliggande 

service och befintliga gång- och cykelleder.  

Samhällsservice 
Det ligger två livsmedelsbutiker i Tandådalen, en vid skidanläggningen och en vid 

cirkulationsplatsen för Fjällvägen (norr om planområdet) där även en 

bensinstation, skid- och klädbutik och restaurang finns. Service som 

skiduthyrning, skidshop och restauranger finns både i Tandådalen och i 

Hundfjället. 

En ny flygplats har byggts cirka 9 km väster om Hundfjället.  

Inom planområdet tillåtas handel och restauranger, med syfte att skapa en 

levande och attraktiv miljö kring Stjärnvägen. 

Trafik 

Gatunät 
Planområdet angränsar till Fjällvägen (väg 66). Hastighetsbegränsningen på vägen 

är 50 km/h. Den del av Fjällvägen som gränsar till planområdet är en raksträcka 

där bilar bromsar in inför den cirkulationsplats som gränsar till planområdet 

nordöstra hörn. Därmed anses att inga större riskåtgärder behövs åtas i planen 

mer än det bestämda säkerhetsavståndet på 30 meter till närmaste bebyggelse 

samt ett skyddsdike längs med Fjällvägen.  

Angöring till planområdet kommer ske via Stjärnvägen som ansluter till Fjällvägen 

vid skidanläggningarna Tandådalen och Hundfjället. Inom vägområdet för 

Stjärnvägen [GATA1] inryms körbana, gång- och cykelväg, diken och 

ledningsstråk. Vägområdets bredd är 16 meter. Detaljplanen är utformad med en 

ny dragning av Stjärnvägen. Syftet med den nya vägdragningen är att skapa ett 

levande och aktivt gaturum med bostäder och verksamheter på båda sidorna av 

vägen. Stjärnvägen ansluter i öster till Kalvtjärnsvägen och en ny dragning av 

Stjärnvägen innebär att utfarten flyttas längre norrut. Detta innebär att befintlig 

fyrvägskorsning blir två trevägskorsningar med ett avstånd på cirka 40 meter. 



 

  

 

17 av 27 

 

Stjärnvägen öster 

 

Planbeskrivning 

 
 

 

Planområdet inkluderar även lokalgator som är benämnda [GATA2]. Lokalgatorna 

har ett vägområde på 10 meter, likt gällande detaljplaner inom och söder om 

planområdet. Husvägen, som är en angöringsgata till fastigheten Lima 

Besparingsskog 1:13, dras om i samband med omdragningen av Stjärnvägen. I 

söder kopplas de befintliga lokalgatorna, Silvervägen och Guldvägen till den nya 

dragningen av Stjärnvägen.  

För att minimera antalet korsningar ut mot Stjärnvägen gäller [utfartsförbud] på 

stora delar av sträckan. 

Gång- och cykeltrafik 

Längs den södra sidan av Stjärnvägen [GATA1] planeras den befintliga separata 

gång- och cykelvägen dras om in samband med omdragningen av Stjärnvägen. 

Längs med Fjällvägen planeras också en gång- och cykelväg som kopplas till 

befintliga gång- och cykelleder samt till närliggande service.   

Parkering, angöring 
All parkering ska ske inom egen fastighet. Detaljplanen gör det även möjligt för 

parkering för allmänheten i nordöstra hörnet av plankartan med [parkering1].  

Flyg- och busstrafik 
Dalatrafik trafikerar Tandådalen och Hundfjället med flera bussturer dagligen. 

Busshållplatser finns i anslutning till Fjällvägen.  

En ny flygplats, Scandinavian Mountains Airport, har byggts vid Mobergskölen intill 

Rörbäcksnäs. Flygplatsen ligger 9 km väster om Hundfjället och målet är att skapa 

tillväxt i regionen med besöksnäringen som motor. Flygplatsen har gjort att 

Hundfjället och Tandådalen blir Sälenfjällens nya entré från väster och aktuellt 

planområdes bebyggelse kan bli lämplig för framtida turister som inte har tillgång 

till egen bil.  

Närmaste busshållplats finns cirka 150 meter öster om planområdet, vid 

Tandådalens Fjällkyrka, och trafikeras av lokal kollektivtrafik. Inom vägområdet 

för Stjärnvägen [GATA1] finns plats att anordna busshållplatser om behov 

uppstår. 

Miljö, hälsa och risk 
Planområdets bebyggelse ligger som närmast 80 meter från en bensinstation 

vilket bedöms vara ett tillräckligt avstånd ur risksynpunkt.  

Transport av farligt gods 
Riskanalysen för planområdet har utgått från vad man kom fram till i Detaljplan 

för bebyggelse längs Stjärnvägen. Den detaljplanen har varit antagits och en 

riskanalys har genomförts i samband med planarbetet. Slutsatsen av den 

genomförda riskanalysen är att planen är lämplig att genomföra med avseende på 

människors hälsa och säkerhet. En säkerhetshöjande åtgärd som rekommenderas 

i den detaljplanen är anläggning av ett skyddsdike längs med Fjällvägen. För den 

här detaljplanen förläggs också ett skyddsdike tillsammans med ett 

säkerhetsavstånd till bebyggelsen räcka för att säkra eventuell risk från farligt 
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gods på Fjällvägen. Den del av Fjällvägen som gränsar till aktuellt planområde är 

en raksträcka där bilar bromsar in inför den cirkulationsplats som gränsar till 

planområdets nordöstra hörn, vilket också minskar risken från avåkning.  

Bygglov kommer inte ges för den norra bebyggelsegruppen förrän dike uppförts 

[skyddsdike]. En planbestämmelse om skyddsdike och en för villkor om bygglov 

läggs in i plankartan. Planen anpassar sig alltså också till att behålla en 

bebyggelsefri zon om 30 meter mot vägen, vilket är det avstånd som tillämpas 

utefter vägen. Föreslagna åtgärder medför ett signifikant positivt bidrag till att 

sänka den redan mycket låga risken. Beaktande av dessa åtgärder beskriver 

riskanalysen risken med avseende på farligt gods som passerar planområdet som 

extremt liten. Olycka med farligt gods bedöms inte heller leda till konsekvenser för 

människor.  

[Skyddsdike] ska anordnas inom naturmarken i norr, diket bör minst vara 0,5 

meter djupt. Syftet med dikena är att fånga upp rinnande vätskor innan de når 

fastigheterna vid en eventuell olycka. Exploatören bär ansvaret för uppförandet av 

skyddsdikena.  

Alternativa skyddsanordningar som har utretts är att anlägga en vall på den södra 

sidan av Fjällvägen samt anordnande av vägräcke. Eftersom sidoområdet ligger i 

en slänt bedöms en vallösning vara oproportionerligt dyr och skulle innebära en 

negativ påverkan på naturen. Ett skyddsräcke anses inte heller behövas.   

 
Figur 14: Utökat byggförbud på 30 meter utmed allmän väg. Hämtat från Länsstyrelsens 

WebbGIS. 
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Trafikbuller 

Riksdagen antog 2015 (2015:216) riktvärden för trafikbuller vid bostäder. I maj 

2017 beslutade regeringen om en ändring av riktvärdena. Riktvärdena bör normalt 

inte överskridas vid nybyggnation av bostadsbebyggelse eller vid nybyggnation 

eller väsentlig ombyggnad av trafikinfrastruktur. 

Buller från spårtrafik och vägar bör inte överskrida: 

1. 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad, och 

2. 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA maximal ljudnivå vid en uteplats om en 

sådan ska anordnas i anslutning till byggnaden. 

 

För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som anges i första 

stycket att bullret inte bör överskrida 65 dBA ekvivalent ljudnivå vid 

bostadsbyggnadens fasad, förordning (2017:359). 

 

Fjällvägen (väg 66) som löper mellan Malung och Sälen har stor betydelse både 

för kommunens invånare och för turistnäringen. Årsdygnstrafiken (ÅDT), den 

genomsnittliga mängd fordon som passerar per dygn, ligger på cirka 1600 

fordon/dygn. Flest fordonsrörelse sker under vinterns fem månader och i 

anslutning till helgernas stugbytardagar. Andelen tung trafik är ungefär 12%. 

Hastigheten på Fjällvägen förbi planområdet är 50 km/h.  

 

Trafikdata för Fjällvägen med prognosår 2040 presenteras nedan och kommer från 

”Trafikuppräkningstal för EVA 2014-2040-2060”.  

• Fordon per dygn (ca): 1900 

• Andel tung trafik (%): 13% 

• Hastighet (km/h): 50 km/h 

 

Byggnader i aktuell detaljplan får inte enligt detaljplanen uppföras närmare än 30 

meter från Fjällvägen. Med dessa värden görs bedömningen att gällande 

bullerriktvärden innehålls både under sommar och vinter för bebyggelsen längs 

Fjällvägen. För bedömningen av bullervärden har Boverkets rapport ”Översiktlig 

beräkning av vägtrafikbuller” använts. Då det finns marginal till gällande 

riktvärden bedöms ingen fördjupad bullerutredning behöva göras. Hus som 

kommer placeras närmast Fjällvägen kommer troligtvis ha uteplats på den södra 

sidan av byggnad på grund av solläget. Denna sida är då även mindre bullerstörd 

vilket medföra att även utomhusriktvärdena kommer att uppfyllas. 
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Figur 15: Bedömning av Fjällvägens trafikbullerpåverkan på planerad bebyggelse. 

 

Det har inte gjorts någon trafikräkning på Stjärnvägen. Årsdynstrafiken (ÅDT) 

bedöms ligga på mellan 200–400 fordon/dygn. Med dessa antaganden bedöms 

även bebyggelsen längs Stjärnvägen klara gällande bullerkrav.  
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Teknisk försörjning 
Planbesked kom i samband med miljö- och stadsbyggnadsnämndens beslut den 

2020-02-20, om att detaljplanearbete får påbörjas. Varvid nedanstående ska 

beaktas:  

”Sökanden upplyses om att det i dagsläget föreligger oklarheter om med 

vilken hastighet utökningen av kapaciteten för avloppsrening i Sälenfjällen 

kan ske. Olika alternativ kan bli aktuella, men tillståndsprocessen och en 

eventuell utbyggnad för en utökning av kapaciteten kan komma att dröja 

minst 2–3 år. Det är viktigt att sökanden är införstådd med att en eventuell 

detaljplan för det aktuella området inte kan bli möjlig att antas förrän detta 

är klart.” 

Sedan planbesked gavs 2020 har Vamas fått ett nytt tillstånd att bedriva 

Sälfjällets reningsverk med en maximal belastning om 3850 kg BOD7/dygn som 

årsmedelvärde, motsvarande 55 000 personekvivalenter (pe) vid 70 g 

BOD7/person och dygn. Detta innebär en kapacitetsökning med 19 000 pe jämfört 

med det tidigare tillståndet.  

Nu aktuellt planförslag bedöms resultera i en avloppsbelastning på 72 kg 

BOD7/dygn (1440 bäddar x 50 g BOD7/person och dygn för bäddar) vid full 

utbyggnad, vilket motsvarar cirka 1030 pe. Utifrån det nya tillståndet bedöms 

Sälfjällets reningsverk ha kapacitet för att ta emot spillvatten från en utbyggnad 

av föreslagen detaljplan. Detta innebär att det eventuella hinder som beskrivs i 

ovanstående upplysning inte längre finns. 

VA-anläggningen i denna detaljplan avses bli VA-huvudmannen Vamas 

anläggning. Exploatören ska upplåta ledningsrätt till förmån för Vamas vid 

överlämnande av VA-anläggningen. Ledningsrättens utformning bestäms vid 

detaljprojektering.  

För arbetet med en principutformning av VA-anläggningen inom 

detaljplaneområdet har befintliga markhöjder använts. Vissa befintliga VA-

ledningar kommer påverkas av exploateringen. De nya och gamla VA-ledningarna 

kommer att ligga inom allmän natur, gator och gångvägar eller säkerställas med 

[u-område] inom kvartersmark. Vid detaljutformning av VA-anläggningen i 

området behöver principlösningen stämmas av mot hur området kommer att 

höjdsättas vid exploatering. 
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Figur 16: VA-karta (Ramboll, 2020). 

Vatten 

Anslutning av vatten kan ske norr om planområdet på andra sidan Fjällvägen. 

Kapaciteten i anslutningspunkten anses vara tillräcklig. Utformning och utförande 

av vattenanläggningen med serviser ska ske enligt Vamas Tekniska standard. 

Spillvatten 

Planområdet korsas av befintlig spillvattenledning vilken föreslås läggas om i syfte 

att tillgängliggöra byggbara ytor.  

Servisledningar till fastigheter inom området bör kunna utföras med 

självfallsledningar. Huvudledningar som samlar upp serviserna, centralt anlagda i 

gatorna, bör även de kunna utföras som självfallsledningar. Utformning och 

utförande av spillvattenanläggningen med serviser ska ske enligt Vamas Tekniska 

standard. 

Dagvatten  
I samband med detaljplanen har en dagvattenutredning genomförts av Ramboll. 

Dagvattenutredningen innefattar en beskrivning av recipienten och dess 

miljökvalitetsnormer (information om recipient finns under rubriken Recipient), 

flödes- och föroreningsberäkningar samt en värdering av planens påverkan på 

recipient.  

Planerad byggnation bidrar till att andelen hårdgjorda ytor, exempelvis tak, 

vägytor och parkeringsytor, ökar vilket bidrar till att dagvattenflöden från området 

ökar. 
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Inom planområdet är det främst Stjärnvägen och tillkommande parkeringsytor 

inom kvarter som genererar föroreningar och dagvatten behöver renas inom 

planområdesgräns och innan avledning till recipient. Aktuell detaljplan gränsar till 

Detaljplan för bebyggelse längs med Stjärnvägen som har antagits i september 

2022. I den detaljplanen ges förslag på öppna diken samt en ny dragning av en 

befintlig bäck. Dagvattnet fördröjs och renas i diken för att tillslut nå närmaste 

recipient.  

Förslag på dagvattenlösningar inom aktuellt planområde är öppna diken längs 

med Stjärnvägens norra sida. Diken föreslås utformas med underliggande 

makadam för att erhålla tillräcklig fördröjningsvolym och reningseffekt. 

Dagvattnet som når dessa diken kommer från kvartersmark norr om Stjärnvägen 

samt från den nya dragningen av Stjärnvägen. Dagvatten från kvartersmark söder 

om vägen rinner till ett dike som förlängs i en naturremsa längs med 

planområdesgränsen i söder.  

 

En lågpunktskartering och översiktlig skyfallsanalys har gjorts i SCALGO Live. 

Enligt analysen finns det två lågpunkter inom planområdet. Dels den befintliga 

tjärnen vars tillrinningsområde kommer österifrån, öster om Kalvtjärnsvägen. Det 

är viktigt att studera befintlig avvattning från tjärnen och hur anslutning till 

befintlig vägtrumma ser ut i ostlig riktning för att definiera flödesvägen i 

vägtrumman. I den sydvästra delen av området där Stjärnvägen agerar barriär 

skapas även ett invallat område mellan Stjärnvägen och befintlig höjdrygg i den 

västra delen av planområdet. För att inte försämra situationen nedströms vid 

skyfall bör volymen från befintliga lågpunkter kunna inrymmas inom planområdet 

efter exploatering. Vid höjdsättning av planområdet bör hänsyn tas till placeringen 

av dagvattenanläggningar så att dagvatten kan avvattnas ytledes. Det är viktigt 

att skapa skyfallsstråk där vatten kan ansamlas utan att byggnader tar skada. 

Provtagningar på grundvattennivån rekommenderas.  

Ytor för snöupplag behöver tas i anspråk inom planområdet. Lämpliga platser för 

upplag skulle kunna vara föreslagna diken och områden med naturmark som 

bevaras. Det behöver studeras vidare i senare skede.    

Värme 
Fjärrvärmeverket ligger i direkt anslutning till planområdet varför anslutning till 

verket ses som möjlig. Huvudman för fjärrvärmen är Fjällvärme i Sälen AB. 

El 
Det går en luftledning genom planområdet idag som planeras markförläggas. 

Malungs Elnät ligger inne med en koncessionsansökan för detta. Ledningen 

planeras längs med Stjärnvägens nuvarande sträckning, vilket gör att 

kvartersmarken söder om Stjärnvägen kommer innehålla u-område för 

ledningsrätt. Exakt dragning av ledningarna kommer samordnas med Malungs 

Elnät för att plankartan ska ta hänsyn till kommande arbeten inom planområdet.  
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I anslutning till det aktuella området finns en transformatorstation tillhörande 

Malungs Elnät. Transformatorstationen är en 20 kV / 50 kV-station som förser 

omkringliggande verksamheter med el.  

 

En rekommendation från miljökontoret på Malung-Sälens kommun är att 

arbetsplatser och bostäder inte ska byggas närmare än 50 meter från ledningar 

och transformatorstationer på grund av magnetfält. Befintliga luftledningar 

kommer att läggas om till markkabel. Tidigare utredningar som gjorts på liknande 

transformatorstationer visar att det är väldigt svårt att beräkna magnetfält från 

dessa stationer. Detta beror på att det finns många komponenter inne på 

stationsområdet som alstrar magnetfält. Transformatorn är en av dessa 

komponenter. Det man dock kan säga är att det magnetfält som alstras från 

transformatorn i huvudsak har en vertikal riktning, det vill säga uppåt – inte i 

sidled. Mätningar som gjorts på liknande transformatorstationer indikerar att 5-10 

meter från transformatorn är magnetfältet mindre än 0,2 µT.  

 

Magnetfält är därför ingen huvudsaklig anledning att inte bygga närmare än 50 

meter från transformatorstationen. Man bör dock beakta brandrisken som finns 

vid transformatorn som, med största sannolikhet, är isolerad med olja. Risken för 

brand i en transformator ökar med ålder, värme, mekanisk påverkan, försämrad 

kvalitet på olja etc. Malungs Elnät bör kontaktas för att få deras syn på eventuell 

brandrisk och rimliga säkerhetsavstånd. 

Fiber 

Fiberledningar finns i anslutning till planområdet. Anslutning till internet bedöms 

därför som möjlig. 

Avfall 
Bebyggelsen i Tandådalen – Hundfjället ligger inom område med kommunal 

sophantering. En successiv övergång till källsortering av avfallet pågår inom hela 

kommunen. Möjligheter till källsortering och lämpliga uppställningsplatser för 

återvinningsstationer ska beaktas vid all nybyggnad. Det kommunala bolaget 

Vamas önskar ersätta små återvinningsstationer med större enheter. Den 

befintliga återvinningstationen på Silvervägen kommer därför att slås ihop med 

den som behövs för detta område och för området väster om planområdet 

(Detaljplan för bebyggelse längs Stjärnvägen). En ny större återvinningsstation 

planeras vid infarten till pistmaskinsgaraget, i nordöstra delen av Detaljplan för 

bebyggelse längs Stjärnvägen.   

Räddningstjänst 

Planområdet ligger inom 20 min insatstid från räddningsstation i Lindvallen. 

Räddningsväg ska anordnas där så erfordras för att ge tillräcklig framkomlighet. 

För att klara insatstiden ska, där gångavståndet från räddningstjänstens fordon är 

längre än 50 meter, underlaget vara hårdgjort eller plogad väg finnas. Närmst 

brandpost ligger strax norr om Fjällvägen i höjd med planområdet, 

vattenkapacitet finns för ny brandpost inom planområdet. Vid detaljprojektering 

ska räddningstjänstens stegutrustning (11 meter) beaktas.  
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PLANENS GENOMFÖRANDE 
Enligt 4 kap 31, 33§§ och 6 kap 1§, PBL ska, för planens genomförande, de 

organisatoriska, tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder redovisas 

som behövs för att åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande 

av detaljplanen. Det ska även redovisas vem som vidtar åtgärderna och när de 

ska vidtas.  

Tidplan 
• Samråd  Fjärde kvartalet 2022 

• Granskningsperiod  Andra kvartalet 2023 

• Antagande  Tredje kvartalet 2023 

Huvudmannaskap 
Kommunen är ej huvudman för allmän plats. Naturmark och gator sköts genom 

en gemensamhetsanläggning. Inom Sälenfjällen sker exploateringar i huvudsak 

för fritidsändamål och därmed förenad verksamhet varför kommunen anser att 

kommunen inte ska vara huvudman för den allmänna platsmarken. 

 

Planens genomförandetid är 15 år från det datum planen vinner laga kraft.  

Under genomförandetiden har fastighetsägaren garanterad rätt att efter 

bygglovsansökan få bygga i enlighet med planen. Kommunen kan efter 

genomförandetidens utgång ändra eller upphäva planen utan att fastighetsägaren 

har rätt till ersättning (för till exempel förlorad byggrätt). Efter 

genomförandetidens utgång fortsätter planen dock att gälla tills den ändras eller 

upphävs av kommunen. 

Bygglovsbefrielse 

Bygglov krävs inte för tekniska anläggningarna inom [NATUR].  

Plankostnad 
Kommunen har tagit ut en planavgift av Lima besparingsskog. 

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR OCH KONSEKVENSER 
Planområdet är 7 hektar stort och ligger inom fastigheten Lima besparingsskog 

s:1 som ägs av delägande fastigheter och förvaltas av Lima Besparingsskog. Inom 

planområdet finns även fastigheten Lima besparingsskog 1:13 med en byggnad 

för personalboende. Fastigheten 1:13 ägs av Malungshem AB (kommunens 

fastighetsbolag).  
 

Planen möjliggör för uppförandet av cirka 140 bostäder i varierad boendeform 

som kan styckas av från S:1. Största byggnadsarea är 30 procent av 

fastighetsarean och styrs med bestämmelsen [e2]. Avstyckning sker genom en 

ansökan hos Lantmäterimyndigheten och initieras av exploatören. 

 

Den befintliga fastigheten planeras behållas i nuvarande storlek och kommer 

behålla samma planbestämmelser som den gällande detaljplanen för området: 
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kvartersmark för bostäder med en utnyttjandegrad på 4700 kvm bruttoarea [e1]. 

Minsta fastighetsstorlek är 9000 kvm [d1]. 

 

En VA-karta har tagits fram av Ramboll, se figur 16. Befintliga VA-ledningar inom 

området kommer att flyttas. De nya och gamla VA-ledningarna kommer att ligga 

inom allmän naturmark, gator, gångvägar eller säkerställas med u-område inom 

kvartersmark.  

 

Malungs Elnät AB har både region- och lokalnätskablar längs Stjärnvägen. 

Spänningen på kablarna är för regionnät 55 kV och för lokalnät 22 kV. 55 kV-

kabeln har koncessionen med anläggningsnummer 6402 Q (1) och gällde till 17 

februari 2021. 

Malungs Elnäts 55 kV-kabel längs Stjärnvägen kommer att tas ur funktion när den 

nya regionkabeln tas i drift norr om Fjällvägen. Bebyggelsen direkt norr om 

ledningen kan därför inte byggas innan koncessionen upphävs. Befintlig 22 kV-

kabel kan behöva flyttas närmre Stjärnvägen.  

 

Gemensamhetsanläggning 

Genom förrättningar som genomförs av Lantmäteriet regleras inrättande av 

nödvändiga gemensamhetsanläggningar. En gemensamhetsanläggning avses 

bildas för skötsel och underhåll av de nya lokalgatorna, avfallshanteringsområdet 

och naturmarken. 

Gemensamhetsanläggningen Rörbäcksnäs ga:11 består av vägar omkring 

Hundfjället, bland annat av Stjärnvägen fram till aktuellt planområde. Behov kan 

finnas att ompröva ga:11 eller bilda en separat gemensamhetsanläggning för 

Stjärnvägen som kopplar ihop planområdet med Kalvtjärnsvägen vid Tandådalen 

(Lima Besparingsskog ga:1). För vidare anslutning till allmän väg kommer 

nybildade fastigheter inom planområdet att erhålla andelstal i Lima 

Besparingsskog ga:1.  
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MEDVERKANDE 
Detaljplanen har upprättats av Ramboll Sverige AB i samverkan med Malung- 

Sälens kommun.  

 

Malung- Sälens kommun 

Tomas Johnsson    Stadsarkitekt 

Johan Sandgren    Planarkitekt 

Matilda Bolin    Planarkitekt 

Ronja Backsell    Planarkitekt 

Anders Eriksson    Grundkarta  

 

Ramboll  

Uppdragsledare/handläggare  Johanna Lennartson, Johan Fäldt 

Dagvatten Petter Berglund, Yvonne Trinh 

Geoteknik     Erik Warberg Larsson, Alister Sillars 

Granskare     Frida Andersson 

 

 




