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Förslag till detaljplan för del av Kyrkostaden 1:1, 
”kyrkstugeområdet”, Tärnaby, Storumans kommun, Västerbottens 
län, upprättad 2014-04-24 
   
SAMRÅDSREDOGÖRELSE 
Samrådsredogörelse med kommunens kommentarer efter samrådets avslutande. 
 
Samrådstid har hållits under tiden 26 maj till och med 17 juni 2014. 
 
Vid samrådstidens slut har yttranden med frågeställningar erhållits från: 
 
Yttranden från statliga myndigheter 
 
Länsstyrelsen i Västerbotten, samhällsutvecklingsenheten: 
 
Överprövningsgrunder enligt 11 kap. 10§ PBL 
Miljö 
I dagsläget är reningsverket i Tärnaby dimensionerat för mindre än 2000 
personekvivalenter, en s k C-verksamhet. Av planhandlingarna framgår det inte 
om det är gjort någon utredning för att säkerställa att reningsverkets kapacitet 
inte kommer att överskridas vid utbyggnaderna inom Tärnaby centralort. En 
utredning ska göras om det inte är redan gjort. 
 
Övrigt 
Kulturmiljö 
Det är positivt att detaljplanen lämnar en byggnadsfri zon mot den lagskyddade 
(4 kap Kulturmiljölagen 1988:950) begravningsplatsen och att den nya 
bebyggelsen utformas med träfasader som målas i dämpade kulörer. 
Det bör lämpligen även i planbeskrivningen föras ett resonemang kring att 
begravningsplatsen, Tärna kyrkoplats 2:1, tydligt ska avskiljas från 
detaljplanelagda området, Kyrkostaden 1:1, med t ex avgränsande staket, häck 
eller liknande plantering för att undvika att kyrkogården används som friyta till 
bostäderna. 
 
Risk 
I kapitlet Risk och säkerhet står skrivet att risken för höga flöden inom 
planområdet bedöms vara minimal. Länsstyrelsen är av uppfattningen att det 
finns viss risk för översvämning för del av planområdet och att det är viktigt att 
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denna beaktas. Vidare bör det framgå hur risker påverkas av ett förändrat 
klimat. 
 
Kommunens kommentarer:  
Överprövningsgrunder enligt 11 kap. 10§ PBL 
Miljö 
I samband med framtagande av förslag till ny fördjupad översiktsplan för 
Tärnaby har en utredning tagits fram där man föreslår en utbyggnad och 
uppgradering av det befintliga reningsverket för att omhänderta tillkommande 
spill- och avloppsvatten. Förutsättningarna att öka kapaciteten är goda. 
 
Övrigt 
Kulturmiljö 
Staket, häck eller annan plantering för att avskilja kyrkogården ska införas i 
planbeskrivning och plankartan. 
 
Risk 
Höjdförhållandena är sådana att det inte bedöms finnas risk för översvämning. 
Området ligger utanför 100 års vattenflöde samt högsta beräknat flöde enligt 
Flödeskommittens riktlinjer för dammdimensionering enligt MSB:s kartering. 
I planbeskrivningen ska det redovisas de planeringsförutsättningar och de 
överväganden som legat till grund för planens utformning med hänsyn till 
förväntad klimatpåverkan. 
 
Lantmäteriet: 
Av plan- och genomförandebeskrivning framgår att det finns ledningar inom 
området och att kommunen antar att kommande ledningar ska kunna säkras 
genom upplåtelse av ledningsrätt. Det finns dock inga u-områden i planen. 
Upplåtelse av ledningsrätt inom kvartersmark är därför planstridigt. 
I planen har avsatts n-område där ”Minst 10% av den obebyggda marken ska 
vara lämpad för utevistelse (lek och umgänge)”. Vidare är största byggnadsarea 
50% av fastigheten. Hur har planförfattaren tänkt att detta ska påverka? 
 
Kommunens kommentar: Kommunen bedömer att u-områden inte behöver 
införas på plankartan. Plan- och genomförandebeskrivningen justeras. Att 10 % 
av den obebyggda marken ska vara lämpad före uteviselse (lek och umgänge) 
innebär att marken iordningsställs för syftet. Detta ska redovisas vid bygglov. 
 
Trafikverket: 
Inget att erinra. 
 
Kommunens kommentar: - 
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Yttrande från kommunala myndigheter och bolag 
 
Storumans kommun, tekniska avdelningen: 
 Underjordiska ledningar inom området ska säkras med u-områden. 
 Avsnittet Ansvarfördelning och huvudmannaskap fjärde avsnittet bör 

kompletteras med tele- och kommunikationsnät. 
 
Tekniska avdelningen har i övrigt inget att erinra. 
 
Kommunens kommentar: Angående u-områden, se kommunens kommentar 
under Lantmäteriets synpunkter. Avsnittet Ansvarsfördelning och 
huvudmannaskap i genomförandebeskrivningen kompletteras med tele- och 
kommunikationsnät. 
 
 
Yttrande från företag 
 
TS Skanova Access: Inget att erinra 
 
Kommunens kommentar: - 
 
 
Vattenfall Eldistribution AB:  
Vattenfall har el-anläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas 
av bifogad karta. Jordkabel visas som streckad linje där  20 kV är markerad i 
ljusblått och 0,4kV som mörkblått, kabelskåp svart rektangel och nätstationen 
visas som en svart fyrkant (fylld med rött). Jordlinor i mark redovisas ej i 
kartan. Enligt plankartan så berör inte detaljplaneområdet 20kV-ledningen. 
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Enligt kundavtalet, Nät 2009 K § 7.3, får inte byggnader uppföras, marknivån 
ändras, eller andra åtgärder vidtas som äventyrar funktionen eller driften av 
nätägarens anläggningar. 
 
Eventuell flytt/förändring av befintliga el-anläggningar utförs av Vattenfall men 
bekostas av exploatören om ej annan överenskommelse finns. 
 
Det är viktigt att byggherren kontaktar Vattenfall i god tid för offert på 
telefonnummer 020-82 10 00 eller http://www.vattenfall.se/sv/bestall-offert-for-
ny-elanslu.htm för nyanslutning, ev. samförläggning, förstärkning av nätet m m. 
 
Om anläggningsflytt behövs yrkar Vattenfall på att ett avtal, där kostnader och 
ansvar regleras, finns upprättat innan detaljplanen antas. Detta skall framgå av 
detaljplanehandlingarna. 

 
Utöver dessa avstånd kommer försiktighetsprincipen för magnetfält. 
Beträffande elektromagnetiska fält finns inga fastställda gränsvärden utan vi 
förutsätter att försiktighetsprincipen tillämpas av exploatörer och kommun vid 
uppförande av ny bebyggelse nära våra befintliga kraftledningar. Hänvisar till 
Strålsäkerhetsmyndigheten och Boverket.  
 
Vid arbete nära våra anläggningar krävs bevakning. Vid markarbeten skall 
kabelutsättning i fält alltid begäras. Bevakning och kabelutsättning beställs hos 
vår Kundtjänst på telefonnummer 020-82 10 00 eller via e-post: 
kabelanvisning@vattenfall.com. Om beställningen görs minst fem arbetsdagar i 
förväg är tjänsten kostnadsfri. 
 
Vattenfalls anläggningar måste hållas tillgänglig under alla skeden av 
genomförandet av projektet. 
 
Under förutsättning att ovanstående uppfylls tillstyrker Vattenfall planen. 
 
Kommunens kommentar: 
Planbeskrivningen har kompletterats med texten Eventuell flytt/förändring av 
befintliga el-anläggningar inom området utförs av Vattenfall men bekostas av 
exploatören. 
Inga särskilda u-områden för skydd av ledningar kommer att kompletteras 
plankartan eftersom det gäller 0,4kV.  
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Yttrande från privatpersoner, föreningar m m 
 
1. Privatperson: 
Har tittat på förslag till masterplan för Tärnaby som ligger ute på kommunens 
webbplats. Det är en storslagen vision som visar hur en ort kan förändras för att 
ge arbetstillfällen och inkomst genom att utnyttja de stora namnen inom 
skidvärlden. En ny modern stad i fjällvärlden med fjällsidorna fulla av 
skidbackar och liftar. 
Det ”gamla” Tärnaby kommer helt att försvinna. Efter att Blå vägen byggdes 
har visserligen mycket av den gamla charmen försvunnit, men det som kan 
räddas borde man nu ta tillvara på. Tärnaby har en stark samisk bakgrund. Det 
är en ort där samer och nybyggare lärde att leva med varandra. En utbyggnad 
med hänsyn till ortens tradition och till naturen vore önskvärd. Till detta hör 
också att bibehålla kyrkostaden som ett kulturområde, där ortens ursprung 
skulle kunna visas på olika sätt. Jag vill gärna kunna behålla vår släkts (Vinka) 
kyrkstuga. Det finns säkert andra platser som är bättre lämpade för 
flerbostadshus. 
 
Kommunens kommentar: Kommunen noterar synpunkten.  
Masterplan för Tärnaby är ett visionärt dokument och utgör ett inspel i 
kommande arbete med att ta fram fördjupad översiktsplan för Tärnaby. En 
fördjupad översiktsplan är inte juridiskt bindande utan ett underlag och ska vara 
vägledande för att ta fram detaljplaner m m. I kommande arbete med fördjupad 
översiktsplan ska orten Tärnaby studeras närmare. Enligt masterplanen som 
gjorts av ÅF Infraplan om förväntade investeringar i området så kommer det 
troligtvis att krävas omfattande bostadsbebyggelse i Tärnaby. Detta är det mest 
attraktiva och centrumnära läget. Det gör att området kräver ett förtätat 
byggnadssätt och flera våningar. Detta påverkar stadsbilden negativt men 
området är samtidigt inte utsatt i landskapsbilden. 
 
I gällande detaljplanearbete utgår vi från gällande fördjupad översiktsplan för 
Tärnaby från 1998 där aktuellt område har bedömts som lämpligt i samband 
med sanering av fallfärdiga kyrkstugor inrymma bostäder i en trähusbebyggelse 
som inte bryter för mycket med områdets karaktär av gammal kyrkstad. 
Planförslaget ska justeras vad avser antalet tillåtna våningar till högst två 
våningar i övre delen av planområdet och tre våningar i nedre delen. 
Suterrängvåning tillåts inte. Bebyggelsen ska utformas med träfasad som målas 
i dämpad kulör.  
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Ägare av Kyrkostaden 1:27: 
 Dålig information ger ett svagt underlag för beslut. Ingenstans kan man finna 

exakt tänkt position på den nya huskroppen/huskropparna, parkeringsplatser, 
utemiljö, varvid en stor osäkerhet finns i vad förslaget innebär i praktiken. 

 Det man kan se via en enkel skiss gällande utförande av hus, och i 
framförallt höjd på hus passar det inte alls in i området med tanke på 
utformning av befintliga byggnader, främst egnahem med högst 1,5 plan 
ovan jord. Den föreslagna byggnadstypen finns ingenstans inom hela 
Tärnaby. 

 Som ägare av Kyrkostaden 1:27 känner vi en stor oro att hamna i skuggan av 
ett eventuellt högt hyreshus, då det kan hamna nära och rätt i söder. 

 Vi känner även stor oro vad det aktuella projektet kan innebära för värdet på 
fastigheter i närområdet, då en godkänd detaljplan enligt förslag, med 
säkerhet minskar värdet på vår fastighet. 

Med bakgrund av ovan nämnda punkter motsätter vi oss förslaget på det 
skarpaste. 
 
Kommunens kommentar: Det kan göras många olika preciseringar i en 
detaljplan, men det är viktigt att komma ihåg att detaljplanen inte får vara mer 
detaljerad än vad som behövs med hänsyn till planens syfte. I plan- och 
bygglagen framgår att det bara är de planbestämmelser som verkligen behövs 
som ska tas med i planen. Därför är det viktigt att i varje planeringsfråga 
omsorgsfullt välja ut och ta med endast de planbestämmelser som behövs i 
varje särskilt fall för att uppnå syftet med detaljplanen. 
 
Det är vanligt att detaljplaner anpassas till ett pågående projekt. Den typen av 
detaljplaner innehåller ofta så detaljerade planbestämmelser att detaljplanen 
riskerar att bli oanvändbar om projektet förändras. Detaljplaner gäller även efter 
att genomförandetiden gått ut, tills den ersätts, ändras eller upphävs, och bör 
därför inte ha alltför detaljerade och projektanpassade planbestämmelser. 
 
I gällande detaljplanearbete utgår vi från gällande fördjupad översiktsplan för 
Tärnaby från 1998 där aktuellt område har bedömts som lämpligt i samband 
med sanering av fallfärdiga kyrkstugor inrymma bostäder i en trähusbebyggelse 
som inte bryter för mycket med områdets karaktär av gammal kyrkstad. Enligt 
den scenarieutredning (masterplan) som gjorts av ÅF Infraplan om förväntade 
investeringar i området så kommer det troligtvis att krävas omfattande 
bostadsbebyggelse i Tärnaby. Detta är det mest attraktiva och centrumnära 
läget. Det gör att området kräver ett förtätat byggnadssätt och flera våningar. 
Planförslaget ska justeras vad avser antalet tillåtna våningar till högst två 
våningar i övre delen av planområdet och tre våningar i nedre delen. 
Suterrängvåning tillåts inte. Tillkommande byggnader bör anpassas till 
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omgivningen gällande form och färgsättning. Enligt plankartan ska bebyggelsen 
utformas med träfasad som målas i dämpad kulör.  
 
Det är en grundläggande rättighet att få kompensation för värdeminskningen om 
man tvingas avstå mark. Att aktuell detaljplan innebär en värdeminskning som 
innebär att fastighetsägaren har rätt till ersättning bedöms dock inte sannolik i 
detta skede.  
 
Två begrepp i sammanhanget är ”planskada” och ”plannytta”. Begreppen finns 
inte definierade i lag, men med planskada menas värdeminskning och andra 
kostnader till följd av en detaljplan och med plannytta menas följaktligen 
värdeökning till följd av en detaljplan. 
 
En planskada ska alltid beaktas vid den intresseprövning som görs när en 
detaljplan ska antas. Om planskadan blir alltför stor kan detaljplanen inte antas. 
De undantag som finns från denna grundprincip, det vill säga de planskador 
som ska ersättas, anges uttömmande i plan- och bygglagens fjortonde kapitel. 
 
2. Privatperson: Jag och min familj är ägare till en av kyrkstugorna. I 
förslaget står att samtliga stugor är i mycket dåligt skick. Under de senaste åren 
har vår stuga målats och lyfts för att förhindra fuktangrepp. Vid en yttre 
besiktning av stugan går det inte att enkelt beskriva skicket som mycket dåligt. 
Vi har inte vatten och avlopp, men det har heller aldrig funnits i en traditionell 
kyrkstuga. 
I förslaget anges att det inte finns någon anledning att bevara kyrkstugorna.  
Jag tillhör en samesläkt som är en av de tidiga bosättarna i Tärnabygden. Min 
farfar föddes som nomad och när han gifte sig fick han ett hemman av sin far 
och blev därmed bofast i Björkvattsdalen. För att komma till Tärnaby vid 
kyrkhelger vandrade man över fjället och då var det viktigt att kunna övernatta i 
Tärnaby. Av denna anledning byggdes vår kyrkstuga. Idag benämns 
Björkvattsdalen som en dal av riksintresse och många byggnader har 
restaurerats på gammalt sätt med finansiell hjälp från Umeå Länsmuseum.  
Kyrkstugorna i Tärnaby är en del av det kulturella arvet och bör bevaras. 
 
I förslaget står också att det finns kungabrev som omfattar kyrkstugorna och 
detta kungabrev måste upphävas om detaljplanen ska beslutas.  
Det är önskvärt att det beskrivs i förslaget vad detta kungabrev innebär.  
 
Kyrkstugorna i Tärnaby har flyttats tidigare. Detta framgår inte i förslaget. Vad 
var det för planer som föranledde flytten och vilka löften utfästes vid den 
tidpunkten? 
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Förslaget att förtäta Tärnaby för att skapa fler bostäder och att marknadsföra 
Tärnaby som en modern turistort är spännande och viktigt för att skapa 
möjligheter till fler arbetstillfällen. Detta ska dock inte göras på bekostnad av 
Tärnabys historiska arv. Bevara de kyrkstugor som finns kvar, underlätta för 
ägarna att restaurera stugorna och marknadsför Tärnaby som en ort med gamla 
anor och berätta om de svåra levnadsförhållanden som rådde på den tiden då 
stugorna byggdes. 
 
Kommunens kommentar: Frågan om Kyrkostadens framtid har 
diskuterats i olika omgångar under många år. Bristande underhåll av 
många hus, viss nedskräpning i kombination med permanentboende i viss 
del har under lång tid utgjort ett otillfredsställande tillstånd. De 
komplicerade ägarförhållandena av kyrkstugorna har hittills omöjliggjort 
kommunens planeringsinitiativ i området. Något kulturhistoriskt skydd för 
området finns inte.  Stugorna ligger på kommunens mark och inga 
arrendeavtal eller liknande finns. Det s k Kungabrevet som finns noterat i 
planhandlingarna är något som staten håller på att upphäva eftersom, 
enligt uppgift från länsantikvarie på Länsstyrelsen i Västerbotten, dessa 
strider mot grundlagen.  
 
I den fördjupade översiktsplanen för Tärnaby redovisas en idéskiss som 
föreslår att området bör kunna inrymma 10-15 bostäder i en småskalig 
trähusbebyggelse som ansluter till områdets karaktär av gammal kyrkstad.  
 
Under år 2000 aktualiserades ett kulturprojekt inom kvarteret av Tärnaby 
kulturförening. Samtidigt kom länsantikvarien att, inom ramen för en 
systematisk inventering av kyrkstäder i norra Sverige, intressera sig för 
Tärnaby. 

Miljö- och byggnadsnämnden beslutade 2001-10-18, § 141, att tillsammans 
med länsstyrelsen klargöra förutsättningar att bibehålla kyrkstugorna i Tärnaby. 
Arbetet med detta är inte utfört p g a olika omständigheter. 2005 beslutade 
miljö- och byggnadsnämnden att höra med Tärnaby kulturförening hade något 
intresse av området. Inget svar inkom till kommunen. 2012-10-30 beslutade 
kommunstyrelsens arbetsutskott att uppdra till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att påbörja en planändring för kyrkstugeområdet till 
permanentboende. Skälet till kommunstyrelsens arbetsutskott beslut var att det 
finns behov av centralt belägna bostäder för permanentboende i Tärnaby. Det är 
kommunstyrelsen som sköter kontakter med ägarna av kyrkstugorna angående 
rivning/flyttning av stugorna. 

Det s k Kungabrevet är under upphävning enligt Länsstyrelsen i Västerbotten. 
Detaljplanen kan antas även om inte upphävning av Kungabrevet är utfört.  
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Kyrkstugorna har enligt muntlig uppgift flyttats från sina ursprungliga platser 
där Konsumbutiken står i dag. Det skulle ha skett på 1940-talet. Någon skriftlig 
dokumentation kring denna fråga har inte kommunen hittat i sitt arkiv. 

Då flera av kyrkstugorna är i ett så dåligt skick att det är livsfara att befinna sig 
i eller intill stugorna och ingen tar ansvar för underhåll av dessa pågår en 
process om föreläggande att på ägarnas bekostnad enligt plan- och bygglagen 
riva en fallfärdig byggnad inom fastigheten. Beslut om omedelbar rivning har 
tagits av miljö- och samhällsbyggnadsnämnden 25 juni 2014.  
 

3. Privatperson: Samma yttrande som nr 3 samt: Det bör dessutom 
klargöras tydligare hur Björkvattsdalen påverkas om den tyngre trafiken ska 
slussas genom denna för att ge Tärnaby en lindrigare trafiksituation. 

Kommunens kommentar: Se kommentar under yttrande 3. Det kommunen 
önskar synpunkter avser förslag till detaljplan för att möjliggöra byggnation av 
flerbostadshus på fastigheten Kyrkostaden 1:1. Vi behandlar inte frågan om en 
eventuell omdragning av väg E12 inför någon framtida gruvetablering i 
Rönnbäcken. 

 
5.  Privatperson:  Jag har stark bindning till familjens kyrkstuga men vill 
hjälpa till att skapa ett Tärnaby som utvecklas framöver till en ort som lever i 
tiden. 
  
Min önskan är att en skälig uppgörelse med oss delägare kommer tillstånd inom 
kort och jag kommer att medverka inom de ramar jag har att finna en lösning 
som ger en god historisk återkoppling i det projekt som är i vardande. 
  
Att synliggöra det historiska arvet är troligen en viktig del om man önskar en 
snar lösning enligt min mening. Jag ber om information om vad som händer i 
frågan kring Kyrkstaden 1:1.  
 
Kommunens kommentar: I gällande detaljplanearbete utgår vi från gällande 
fördjupad översiktsplan för Tärnaby från 1998 där aktuellt område har bedömts 
som lämpligt i samband med sanering av fallfärdiga kyrkstugor inrymma 
bostäder i en trähusbebyggelse som inte bryter för mycket med områdets 
karaktär av gammal kyrkstad. 
Nästa steg i detaljplaneprocessen är att ställa ut förslag till detaljplan för 
granskning. Granskningstiden pågår i cirka tre veckor och kommer att finnas 
tillgänglig på kommunkontoret i Storuman, Tärna samservice i Tärnaby samt på 
kommunens webbplats. Under granskningstiden kommer denna 
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samrådsredogörelse vara en del av planhandlingarna och myndigheter, berörda 
sakägare, intresserade får återigen möjlighet att lämna sina synpunkter.  
 
 
6. Ägare av Kyrkostaden 1:28: Samma yttrande som nr 2:  
 
Kommens kommentar: Se kommentar under yttrande nr 2. 
 
 
7. Taxerade ägare av byggnader på ofri grund, Kyrkostaden 1:1:  
 Som permanentboende och taxerad ägare av var sin stuga inom 

kyrkstugeområdet hoppas vi det ges möjlighet för oss att köpa tomter till 
våra hus av kommunen. 

 Planförslaget med att omkring 60 bostäder bör kunna inrymmas på 
området finner vi ”orealistiskt” (området är för litet!). 

 Skulle några kyrkstugor behöva rivas på grund av bristande underhåll så 
föreslår vi att frilagda ytor får återgå till naturligt grönområde med fortsatt 
extensiv skötsel. 
 

Därför önskar vi att förslaget till ny detaljplan omarbetas. 
 
Kommunens kommentar: Hus märkt med 10 på kartan ska ges möjlighet till 

avstyckning av tomt för 
bostadsändamål och detta ska 
illustreras på plankartan. Däremot 
hus märkt 9 ligger sämre placerat för 
att tillåta en avstyckning och 
kommunen anser att man inte kan 
lösa det i dagsläget. 

 
Enligt föreslaget till detaljplan så 
regleras byggrätten till 50 % av 
fastighetsaren, i byggnadsarea. Med 
byggnadsarea menas den yta som 
byggnad upptar på marken. 
Utnyttjandegraden ska ses över inför 
granskningsskedet. Planförslaget ska 
justeras vad avser antalet tillåtna 
våningar till högst två våningar i övre 

delen av planområdet och tre våningar i nedre delen. Suterrängvåning tillåts 
inte. Planhandlingarna ska tydliggöras vad avser hur mycket man kan bygga.  
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Kommunstyrelsens arbetsutskott har uppdragit till miljö- och 
samhällsbyggnadsnämnden att planera för permanentboende på denna plats och 
miljö- och samhällsbyggnadsnämnden har tagit fram ett förslag på hur detta 
skulle kunna ske. Att planera för grönområde för mark där eventuella rivna 
kyrkstugor har stått är inte aktuellt i denna planläggning. 
 
 
8.  Privatpersson: Den kyrkstuga som tillhör Södra Fjällnäs 1:3 är av stort 
värde för mig. Stugan har i generationer använts som övernattning vid 
kyrkhelger, bröllop, dop, konfirmation samt övernattning i väntan på 
kommunikation mellan Södra Fjällnäs och Tärnaby.  
 
Jag ser helst att Södra Fjällnäs kyrkstuga får vara kvar men om detta inte är 
möjligt och kommunen vill ha en snabb uppgörelse utan fördröjning och 
överklagande kan man erbjuda kyrkstugeägarna en skälig ersättning och lösa in 
stugorna. 
 
Kommunens kommentar: Se kommentar under yttrande nr 3. 
Kommunstyrelsen, via tekniska avdelningen, ska föra diskussion med ägarna av 
kyrkstugorna angående rivning/flyttning av dessa. 
 
9. Ägare av Kyrkostaden 1:21: Ser positivt på att kommunen äntligen tar 
tag i problematiken runt området och gör nåt vettigt av det. Byggnaderna i 
området har med åren förfallit och blivit en näst intill sanitär olägenhet och 
därmed en skamfläck i Tärnaby tätort. 
 
Vad jag inte kan förlika mej med är kommunens vision att bygga omkring 60 
lägenheter på tomter och då i bl a fyravåningshus för att spara markutrymme. 
 
Om dessa fyravåningshus ska byggas innebär det att utsikten från min fastighet 
i riktning mot sydöst med Ryfjället och Gakkerfjället i fonden kommer att 
ersättas höga byggnader med grådaskiga fasader som totalt kommer att skymma 
ovanstående vyer. 
 
Anser att byggnader i området borde vara av storleken parhus i max två 
våningar placerade i del lägre delen av tomten samt enplans hus på knölen 
närmast Bergastigen vilka bättre torde smälta in i landskapsbilden än den form 
av fyravåningshus som kommunen förordar/har visioner om. Dessutom har i det 
i tidigare skede florerat ett förslag om just tvåvåningshus och min undran är om 
detta är skrotat. 
 
Höghus har ett berättigande i städer och inte i fjällbjörkskogen. 
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Kommunens kommentarer: Se kommentar under yttrande 1, 2 och 7. När det 
gäller undran om det tidigare förslaget på utformning av byggnader så finns det 
en skiss på förslag på hur bostäder skulle kunna byggas kopplat till den gällande 
fördjupade översiktsplanen för Tärnaby från 1998. Enligt den masterplan som 
framtagits av ÅF Infraplan om förväntade investeringar i området så kommer 
det troligtvis att krävas omfattande bostadsbebyggelse i Tärnaby. Detta är det 
mest attraktiva och centrumnära läget. Det gör att området kräver ett förtätat 
byggnadssätt och flera våningar. Planförslaget ska justeras vad avser antalet 
tillåtna våningar till högst två våningar i övre delen av planområdet och tre 
våningar i nedre delen. Suterrängvåning tillåts inte. Kommunen noterar 
synpunkterna och kommer bl a att se över byggrätt m m. 
 
10. VSS/Vadtejen Saemiej Sîjte, ordförande: Har tagit del av planen för 
Tärnaby. Området med de gamla kyrkstugorna vid Bergastigen är ett gammalt 
och viktigt område som brukats av samer vid kyrkobesök under viktiga 
högtider. Det området har snart försvunnit och försvinner totalt om man inte 
kan återställa området på ett varsamt sätt. Över en av Tärnabys gamla 
kyrkogårdar går det sedan länge en genomfartsväg. Alpin-och turistnäringen 
borde kunna samsas med ett Tärnaby som också tillvaratar kulturarvet. 
 
Kommunens kommentar: Se kommentarer under yttranden nr 2. Planförslaget 
ska justeras vad avser antalet tillåtna våningar till högst två våningar i övre 
delen av planområdet och tre våningar i nedre delen. Suterrängvåning tillåts 
inte. Kommunen noterar synpunkterna och kommer bl a att se över byggrätt m 
m. 
 
 
11. Ägare av Kyrkostaden 1:26, ägare av Kyrkostaden 1:15 och ägare av 
Kyrkostaden 1:25: 
Vi vill framföra vår bestämda uppfattning att bygga ett femvåningshus i 
området är högst olämpligt. Vårt förslag är ett flerfamiljhus i en våning på 
markplanet. 
 
Kommunens kommentar: Se kommentarer under yttranden nr 2. Planförslaget 
ska justeras vad avser antalet tillåtna våningar till högst två våningar i övre 
delen av planområdet och tre våningar i nedre delen. Suterrängvåning tillåts 
inte. Kommunen noterar synpunkterna och kommer bl a att se över byggrätt m 
m. 
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12. Kyrkorådet i Tärna församling, genom ordförande: Kyrkorådet i 
Tärna församling ställer sig positiv till att det byggs bostäder på Kyrkostaden 
1:1 däremot har vi åsikter på utformningen. Byggnaderna är på tok för höga, de 
kommer att skymma utsikten för bakomvarande och de passar inte in i övrig 
bebyggelse. Vi föreslår istället radhuslängor i 1,5 plan souterräng. Hoppas 
kommunen beaktar åsikterna och återkommer med ett nytt förslag. 
 
Kommunens kommentar: Se kommentarer under yttranden nr 2. Planförslaget 
ska justeras vad avser antalet tillåtna våningar till högst två våningar i övre 
delen av planområdet och tre våningar i nedre delen. Suterrängvåning tillåts 
inte. Kommunen noterar synpunkterna och kommer bl a att se över byggrätt m 
m. 
 
Sammanfattningsvis 
Förslaget ska, utifrån inkomna synpunkter, ses över och revideras inför 
granskningstiden.  
 
Medverkande tjänstemän 
Planhandläggare Ulrika Kjellsdotter, miljöinspektör Roger Jonsson, miljö- och 
samhällsbyggnadschef/stadsarkitekt Sonja Eliasson och plankonsult Johanna 
Söderholm, WSP Sverige AB. 
 
Förslag 
Efter genomförda förändringar föreslås att detaljplanen får ställas ut för 
granskning.  
 

 
MILJÖ- OCH SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN 
 
 

 
Ulrika Kjellsdotter 

 
 

 


