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ÅRE KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN

GENOMFÖRT SAMRÅD
Planförslaget, upprättat 2016-08-17 har varit utsänt på samråd under perioden 2016-09-29 –
2016-10-28. Planhandlingarna skickades till berörda sakägare enligt fastighetsförteckning
upprättad av Metria, till Länsstyrelsen, övriga berörda statliga myndigheter, kommunala nämnder
och styrelser samt övriga berörda.

FÖRTECKNING ÖVER INKOMNA SKRIVELSER
Yttranden har inkommit från:
Myndigheter m.m
1. Länsstyrelsen
2. Trafikverket
3. Lantmäteriet
4. TeliaSonera Skanova Access AB
5. Jämtkraft
6. Tekniska avdelningen, Åre kommun
Övriga
7. Peter Åkerstedt/Grubbs samfällighetsförening, Så GA:2
8. Jan-Erik och Lena Helmersson Nilsson, Så 2:75
9. Jonas Bernhardsson, Så 2:14

BEMÖTANDE AV INKOMNA SKRIVELSER
De inkomna skrivelserna redovisas och kommenteras nedan.
1.
Yttrande

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsens samlade bedömning
Länsstyrelsen bedömer att kommunen har beskrivit planens utgångspunkt,
utformning samt konsekvenser på ett bra sätt. Länsstyrelsen bedömer att
planen inte påverkar berörda riksintressen negativt eller gällande
miljökvalitetsnormer för vatten. Planförslaget leder inte heller till särskilda
risker vad gäller frågor som är kopplade till hälsa och säkerhet.
Dagvattenhanteringen är en viktig fråga att ta hänsyn till och lösa i
genomförandeskedet. Anspråk på jordbruksmark ska motiveras på ett bättre
sätt.
Synpunkter enligt Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL att ett antagande av en detaljplan enligt förslaget inte kommer att
prövas.
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Riksintresse
Planområdet berör riksintresse för friluftsliv, FZ07 Sylarna-Vålådalen-Helags
samt riksintresse för kulturmiljövård Z32, Åredalen enligt 3 kap 6§ miljöbalken
(MB). Planområdet omfattas även av riksintressen med geografiska
bestämmelser enligt 4 kap 2§ MB (”fjällvärlden”). Planområdet avvattnar
indirekt mot Åresjön, som är skyddat som Natura 2000- område.
Länsstyrelsen, i linje med kommuner bedömer att planförslaget inte kommer
att negativt påverka berörda riksintressen eller Natura 2000-området Åresjön.
Miljökvalitetsnormer (MKN)
Enligt 2 kap. 10§ PBL skall MKN följas vid planläggning. Länsstyrelsen
bedömer, i linje med kommunen, att en genomförande av planen inte riskerar
att påverka miljökvalitetsnormerna för vatten.
Länsstyrelsen betonar vikten i att utföra de förebyggande åtgärderna som
beskrivits angående dagvatten – både under driftskedet och byggnadsskedet.
Bebyggelsen kommer att anslutas till Åres avloppsreningsverk där kommunen
bedömer att det finns kapacitet.
Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen konstaterar att inte finns en bedömning i planbeskrivningen av
mellankommunala frågor. Länsstyrelsen antar att kommunen bedömer att
ovannämnda fråga inte berör detaljplanen. Detta bör tydligt framgå i
planbeskrivningen.
Strandskydd
Planområdet ligger inom 100 m från stranden av tre mindre bäckar (0,3-0,5 m
breda) och därför omfattas det av strandskyddet. Kommunen föreslår att
strandskyddet upphävs inom kvarters- och vägmark med särskilt skäl att
planen är viktig för tätortsutveckling (enligt 7 kap 18§ miljöbalken, c pkt 5).
För de delar av planförslaget som ligger inom gällande detaljplan och som är
redan bebygg är området redan tagit i anspråk (enligt 7 kap 18§ miljöbalken, c
pkt 1).
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning. Planen bedöms inte negativt
påverka allmänhetens tillgång till stranden eller djur- och växtlivet.
Hälsa och säkerhet
Planområdet ligger cirka 90 m från E14, som är rekommenderad led för
transport av farligt gods. Kommunen bedömer att på grund av avståndet och
områdets topografi är riskerna på en acceptabel nivå. Länsstyrelsen delar
kommunens bedömning.
Kommunen skriver i planbeskrivningen att planområdet klarar riktvärdena
för 55 dB (A) ekvivalent nivå utomhus vid fasad. Länsstyrelsen saknar
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uppgifter om planerade bebyggelsen klarar även maximal nivå 70 dB(A) vid
fasad.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön
och att en miljökonsekvensbeskrivning inte behöver upprättas. Länsstyrelsen
delar kommunens bedömning.
Råd och allmänna synpunkter
Förhållande till ÖP
Den fördjupade översiktsplanen för Åredalen, antagen 1989, anger att
planområdet utgör del av område för planerad bebyggelse. Planförslaget
anses i linje med översiktsplanen.
Trafik
Det är positivt att planområdet angörs via befintlig anslutning till E14.
Trafikverket föreslår att ett utfartförbud ska läggas i planbestämmelserna vid
plangränsen ner mot E14.
Jordbruksmark
Planen innebär att jordbruksmark tas i anspråk för bebyggelse, då den
innefattar en del av en brukad betesmark. Enligt Länsstyrelsens grundsyn
angående jordbruksmark (se rapporten 2014:8, Jordbruksmarken - en
naturresurs att förvalta) är jordbruksmarken en naturresurs som är värd att
bevara. Länsstyrelsen anser att ett eventuellt ianspråktagande ska motiveras
på ett mer utvecklat sätt i enlighet med miljöbalkens 3 kap 4§.
Fornlämningar
En fornlämning, RAÄ Åre 514:1 klassad som Övrig kulturhistorisk lämning,
berör planområdet. Länsstyrelsen bedömer att det inte är säkert att den
ovannämnda fornlämningen inte påverkas av planen eftersom omfattningen
inte är klarlagd. Om en okänd fornlämning påträffas ska arbetet omedelbart
avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.
Kommentar

Detaljplanen berör inte några mellankommunala frågor, vilket kommer att
förtydligas i planhandlingarna.
Planhandlingarna kompletteras med uppgifter om att den planerade
bebyggelsen klarar maximal nivå 70 dB (A) vid fasad.
Planhandlingarna revideras och motiveringen för ianspråktagandet av
jordbruksmark utvecklas i enlighet med miljöbalken 3 kap 4 §. En tomt tas
bort ur planförslaget, vilket bidrar till att en mindre bit av jordbruksmarken
behöver ianspråktas. Jordbruksmarken i det aktuella området är mycket brant
och stenig och därmed svår att bruka rationellt. Kommunen gör därför
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bedömningen att en del av den kan ianspråktas för bostäder, då det finns en
efterfrågan på fler tomter för enbostadshus i Åredalen.
Planbeskrivningen kompletteras med texten ”Om en okänd fornlämning
påträffas ska arbetet avbrytas och länsstyrelsen kontaktas.”
Planområdet utvidgas med en remsa med bestämmelsen NATUR mot E14.
Detta för att säkerställa ledningsdragning. Då väg inte får dras över
naturmark säkerställs även att ingen ny anslutning från planområdet till E14
skapas i framtiden.
Inför granskningen har en dagvattenutredning tagits fram med förebyggande
åtgärder både för driftskedet och byggnadsskedet.
2.
Yttrande

Trafikverket
Trafikverket har inget att erinra emot planområdets placering.
Ser positivt på att det i planbeskrivningen står med att planområdet angörs
via befintlig anslutning från E14.
Trafikverket anser att ett utfartsförbud ska läggas till i planbestämmelserna
vid plangränsen ner mot E14 för att säkerställa att ingen ny anslutning från
planområdet till E14 skapas i framtiden.

Kommentar

Planområdet utvidgas med en remsa med bestämmelsen NATUR mot E14.
Detta för att säkerställa ledningsdragning. Då väg inte får dras över
naturmark säkerställs även att ingen ny anslutning från planområdet till E14
skapas i framtiden.

3.
Yttrande

Lantmäteriet
Utrymme bör finnas i planområdet så att åtkomst till naturmarksområdet i
nordväst kan ske. I framtiden kan skötselåtgärder i form av trädfällning etc.
komma att krävas, och i nuläget kan åtkomst till området endast ske över det
bostadsmark som omgärdar naturmarken på alla sidor vilket är olämpligt.
I genomförandebeskrivningen under Huvudmannaskap, behöver särskilda skäl
enligt PBL 4:7 anges till varför det ska vara enskilt huvudmannaskap.
I genomförandebeskrivningen under Fastighetsrättsliga frågor angående
eventuell utökning av befintlig vägsamfällighet (gemensamhetsanläggning)
bör namnet på den eventuellt utökade gemensamhetsanläggningen skrivas ut.
Detta för att tydliggöra planens eventuella konsekvenser. Lantmäteriet antar
att det är Åre Så ga:2 som menas. Vidare bör även frågan hanteras gällande
hur förvaltningen av grönområdena (natur i plankartan) ska ske.
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Kommentar

Prickmarken som ligger ovanför naturmarksområdet i nordväst, utökas nedåt
för att motverka problem med åtkomst till området och skötselåtgärder.
Stycket under rubriken ”huvudmannaskap” kompletteras med särskilda skäl
till varför det ska vara enskilt huvudmannaskap. Som särskilda skäl anges att
kommunen av tradition har haft enskilt huvudmannaskap samt att det bör
vara enskilt huvudmannaskap för att få en enhetlig förvaltning vid
kompletterande detaljplaneläggning i ett område där det finns enskilt
huvudmannaskap sedan tidigare.
Namnet på gemensamhetsanläggningen, Så ga:2, skrivs ut i
genomförandebeskrivningen under Fastighetsrättsliga frågor.
Genomförandebeskrivningen kompletteras med att en
gemensamhetsanläggning ska bildas för förvaltningen av naturmark.

4.
Yttrande

TeliaSonera Skanova Access AB
Skanova har luft- och markförlagda kabel/teleanläggningar inom
detaljplaneområdet.
Skanova önskar att så långt som möjligt behålla befintliga teleanläggningar i
nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader som uppkommer i
samband med flyttning. Denna ståndpunkt ska noteras i planhandlingarna.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för att
möjliggöra exploatering förutsätter Skanova att den part som initierar
åtgärden även bekostar den.

Kommentar

Genomförandebeskrivningen kompletteras med texten ”Befintliga
teleanläggningar bör så långt som möjligt behållas i nuvarande läge. Eventuell
flytt av ledningar bekostas av exploatören”.
Skanova kontaktas i samband med projektering/byggnation för att befintliga
teleanläggningar så långt som möjligt ska behållas i nuvarande läge.
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5.
Yttrande

Jämtkraft
Jämtkraft Elnät AB
Jämtkraft har anläggningsdelar för lågspänning i det planerade området.
Elanläggningar omfattas av säkerhetskrav och bestämmelser.
Eftersom att elbehovet antas komma att öka i området kan även det matande
elnätet behöva uppgraderas. Kontakta Jämtkrafts kundtjänst i god tid för att
få en se över vilka möjligheter som finns. Eventuella förändringar av elnätet
bekostas av beställaren.
Åre Fjärrvärme AB
Ingen erinran.
Jämtkraft AB, Elproduktion
Ingen erinran.

Kommentar

Ett skyddsavstånd på 40 meter mellan kraftledning och bostadshus tillämpas
för de delar av planområdet som ligger närmast ledningen. Endast uthus och
förråd får byggas inom en 40-meterszon från ledningen.
Jämtkraft kontaktas angående uppgradering av det matande elnätet i samband
med projektering.

6.
Yttrande

Tekniska avdelningen, Åre kommun
Vatten och avlopp
• Verksamhetsområde ska upprättas för planområdet
• Tekniska avdelningen anser att det ska vara kommunalt
huvudmannaskap för VA i området, kommunalt avlopp
• Kapaciteten i det befintliga reningsverket, Vikverket, är tillräcklig.
• Alla fastigheter ska ha egna förbindelsepunkter.
• Befintlig tryckstegring inne på Continental Inn måste flyttas till annat
läge
• Ledningsdragningen i det övre området bör dras om enligt bilagd
karta. Ledningarna längst ner i området ligger utanför planområdet,
tillgång för mark för samtliga ledningar måste säkerställas i planen
• Planområdet ligger inte inom vattenskyddsområde
Dagvatten
• Det finns risk för föroreningar främst i samband med byggskedet,
sedimentationsfällor ska upprättas innan dagvattnet når bäckar under
hela byggtiden
• Dagvattnet omhändertas lokalt
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•

Avrinningsområde/recipient är Åresjön

Renhållning
• Vändplats måste finnas så att renhållningsfordon kan hämta avfallet
och vända på ett säkert sätt
• Området skall ingå i den kommunala avfallshanteringen
• Varje fastighet skall ha ett eget renhållningsabonnemang och eget
sopkärl. I övrigt se kommunens renhållningsordning.
Trafik
• Tillräckligt med parkeringsplatser ska finnas på respektive fastighet.
Ingen parkering på vägen.
• Snöupplag ska finnas på respektive fastighet och ytorna ska vara
avsedda för ändamålet. Snöupplag inom vägområdet ska finnas. Det
totala vägområdet bör ha en bredd på 15m.
• Enskilt huvudmannaskap inom planområdet
• Anslutning till befintlig vägförening, enskild väg.
• Vägarna bör ha samma vägstandard som de andra vägarna i området.
• Belysning bör anläggas längs med vägarna.
Kommentar

Ledningsdragningen ses över och redigeras på illustrationskartan.
Planområdet utökas åt sydväst för att ledningarna längst ner ska omfattas av
planområdet och mark säkerställas.
För varje tomt planeras två parkeringsplatser. På så sätt nås
parkeringsnormen för Åre samhälle och ingen parkering på vägen ska behöva
ske.
Planhandlingarna kompletteras med ytor avsedda för snöupplag.
Vägområdet revideras i de delar av planen som inte redan är bebyggda.
Området får här en bredd på 15 meter. Gatorna kommer ha samma standard
som de andra vägarna inom området och avslutas med vändplatser
dimensionerade för renhållningsfordon. I de delar av planområdet som redan
är bebyggda behålls den befintliga bredden på vägområdet.
Gatubelysning regleras inte i detaljplanen, men planbeskrivningen
kompletteras med texten ”Gatubelysning bör anläggas vid vägen”.

7.
Yttrande

Peter Åkerstedt/Grubbs samfällighetsförening, Så GA:2
Menar att befintlig väg inte kommer klara en intensiv byggtrafik. Tycker att
vägen bör breddas eller att mötesplatser bör anläggas så det är möjligt att
möta tunga grusbilar på den.
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Tycker att vägen som ansluter till E14 bör dras om och läggas öster om f.d
skiduthyrningen vid Continental Inn, för att sedan ansluta till väg genom
befintligt villaområde längre upp. Menar att ha vägen som idag, då den går
förbi hotellets entré där många människor samt större fordon rör sig, är en
dålig lösning.
Undrar om vägen kommer bli kommunal eller om vägsamfälligheten ska
sköta den? Finns det bidragsmöjligheter från kommunen?
Tycker att uppfarten från E14 är vansklig med vänstersväng, då det inte finns
någon omkörningsyta. En sådan skulle minimera påkörningsolyckor.
Tycker att områdena måste få en egen ledning och egna tryckstationer för att
tillgodose samtliga vattenabonnenter. Påpekar att nuvarande vattentillgång
enligt brandkåren inte räcker till vid en eventuell brand.
Undrar vem som ansvarar för en utbyggd vägbelysning?
Undrar om det finns planer på att dra fiber/bredband i området?
Kommentar

Vägområdet utökas i de delar av planen som inte redan är bebyggda.
Området får här en bredd på 15 meter. Gatorna kommer att ha samma
standard som de andra vägarna inom området och avslutas med vändplatser
dimensionerade för renhållningsfordon. I de delar av planområdet som redan
är bebyggda behålls den befintliga bredden på vägområdet. Delar av vägen
från Continental Inn och upp till planområdet kommer att breddas, för att
trafik ska kunna mötas.
Vägen som ansluter till E14 kommer inte att dras om och läggas öster om
den befintliga vägen. Det faktum att vägen har funnits under mer än 30 år
som gemensamhetsanläggning, har medfört att omkringliggande verksamhet
har anpassat sig till den infrastruktur som är byggd. Flera avsteg har medgivits
från gällande detaljplan, vilket bidrar till att vägsträckningen inte längre går att
möjliggöra som det var tänkt. Infarten bredvid Åre Continental Inn föreslås
däremot gestaltas bättre så vägtrafikanter förstår att det är en infartsväg till ett
bostadsområde och inte en parkeringsplats. Ansvar för utförandet läggs
antingen på exploatören i samband med genomförandet av detaljplanen eller
vägföreningen efter ombildning av föreningen då en rättvis fördelning
fördelas enligt andelstal.
Vägen kommer inte bli kommunal. En gemensamhetsanläggning kommer att
bildas för vägen inom planområdet. Alternativt så utökas den befintliga
vägsamfälligheten ner till E14. Andelstalet kommer därför att omfördelas.
Det finns möjlighet att söka statligt stöd för enskild väg. Beviljas statligt stöd,
kan 5 % av det beslutade statliga bidraget ges av kommunen.
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E14 omfattas inte av planområdet, så avkörningsfiler och dylikt tas inte upp i
planförslaget. Kommunen är dock medveten om läget på E14 och för en
dialog med Trafikverket för en säkrare trafikmiljö. I den nya översiktsplanen
för Åre kommun pekar kommunen ut infarten från E14 till Continental Inn
som en av de korsningar där säkerhetshöjande åtgärder behövs.
Den befintliga tryckstegringen för vattnet, som idag finns på Continental Inn,
kommer att flyttas. Detta för att alla abonnenter ska tillgodoses. Flytt av
tryckstegringen regleras dock inte i detaljplan.
Planbeskrivningen kompletteras med texten ”Gatubelysning bör anläggas vid
vägen”, men det är inget som regleras i planen. Ansvaret för utbyggnad av
vägbelysning ligger på exploatören.
Dragning av fiber för bredband regleras inte genom detaljplan. Exploatören,
Åre kommun, förbereder för bredbandsdragning i området. När detta görs
finns det möjlighet för befintligt bostadsområde att vara en del av detta.
8.
Yttrande

Jan-Erik och Lena Helmersson Nilsson, Så 2:75
Undrar hur kommunen tänkt med den ökade trafiken och vägen förbi
hotellanläggningen/asylboendet, då det är en anläggning med många boende?
Tycker att tillkommande trafik inte ska dras genom befintligt område, utan
över den tomt som idag är obebyggd i området.

Kommentar

Vägområdet utökas i de delar av planen som inte redan är bebyggda.
Området får här en bredd på 15 meter. Gatorna kommer att ha samma
standard som de andra vägarna inom området och avslutas med vändplatser
dimensionerade för renhållningsfordon. I de delar av planområdet som redan
är bebyggda behålls den befintliga bredden på vägområdet. Delar av vägen
från Continental Inn och upp till planområdet kommer att breddas, för att
trafik ska kunna mötas.
Infarten bredvid Åre Continental Inn föreslås gestaltas om så att det tydligare
framgår för vägtrafikanter att det är en infartsväg till ett bostadsområde och
inte en parkeringsplats. Ansvar för utförandet läggs antingen på exploatören i
samband med genomförandet av detaljplanen eller vägföreningen efter
ombildning av föreningen då en rättvis fördelning fördelas enligt andelstal.
Enligt befintlig detaljplan för området är vägen dimensionerad för fler
villatomter än de som idag är bebyggda, då detaljplanen innehåller områden
planlagda för bostäder ovanför befintligt bostadsområde. Tanken var att
trafiken skulle gå genom området för att sedan svänga upp till de planerade
tomterna ovanför det idag utbyggda området. Det nya planförslaget innebär
inte en väsentlig ökning av de redan detaljplanelagda tomterna, då endast
cirka sex stycken tillkommer. Kommunen gör därför bedömningen att vägen
är dimensionerad efter den mindre trafikökning dessa tomter kommer att
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bidra till. Att dra vägen över den obebyggda tomten skulle bidra till en sämre
boendemiljö, då en av de befintliga villorna då skulle få väg på tre sidor om
tomten.
9.
Yttrande

Jonas Bernhardsson, Så 2:14
Vill att det lämnas möjlighet till väg (lokalgata) österut uppåt ur planområdet.
Remsan betecknad S bör få kvarstå för att säkerställa åtkomsten till
angränsande mark i öster, högre upp i terrängen.
Anser att möjlighet bör skapas för framtida dragning av el, kommunalt VA
osv till ett eventuellt tomtområde öster om föreslaget planområde genom en
utökning av u-områdena. Naturmarkområdet mellan det östligaste
tomtområdet på Så 4:1 och intilliggande tomtområde på Så 2:81 bör kunna
tjäna detta syfte.
Önskar en breddning av naturstråket för att möjliggöra samma bredd som
intilliggande lokalgata samt att beteckningen byts ut eller kompletteras för att
markområdet inte ska låsas fast. Då den befintliga S-remsan ligger inne på ett
tomtområde bör remsan flyttas och samförläggas med markstråket.
Anser att det är viktigt att traktorvägen in till Så 2:14 inte förläggs för långt
ner i området där det blir brant. Vore bättre att kunna passera närmast mot
fastigheten Så 4:3.

Kommentar

Kommunen gör bedömningen att vägen inte är dimensionerad för ytterligare
ett tomtområde. Planen omfattar dels en översyn av den obebyggda delen av
Så 2:81 där tomter är planerade sedan tidigare, dels en anpassning av planen
enligt befintligt område samt ett antal nya tomter på Så 4:1. Detta innebär att
endast ca sex tomter tillkommer och att trafiken på vägen inte kommer att
öka nämnvärt. För ett nytt bostadsområde ovanför det planerade bör dock en
ny tillfartsväg planeras, då den trafik ett nytt område alstrar kommer leda till
en försämrad boendemiljö i det befintliga och planerade området inom Så
2:81 och Så 4:1 om all trafik ska ledas genom det. En breddning av
naturområdet för att skapa väg österut kommer därför inte göras i planen.
Då S-remsan inte har någon funktion, utan till viss del är bebyggd och
naturmarken inte kommer breddas ser inte kommunen någon anledning att
samförlägga S-remsan och naturmarken.
En utökning av u-områdena kommer att ske i samband med eventuell
planläggning för framtida bostadsområden.
Traktorvägen kommer att säkerställas genom att ett z-område läggs i
prickmarken sydväst om fastigheten Så 4:3. Det kommer alltså fortfarande att
finnas möjlighet att passera mot fastigheten.
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Samrådsredogörelse
Detaljplan för Så 4:1, 2:81 m. fl.

2017-08-28
Plan 2013.10

Så 4:1, 2:81
Samhällsbyggnadskontoret

REVIDERINGAR EFTER SAMRÅD
Planen föreslås reviderad på följande punkter:
• Två av de sydligast belägna tomterna plockas bort för att mindre jordbruksmark ska
ianspråktas. Prickmarken i nordväst utökas.
• Planbeskrivningen kompletteras i följande ämnen: mellankommunala frågor,
jordbruksmark, fornlämning, buller, huvudmannaskap, gemensamhetsanläggning,
teleanläggningar, snöupplag, vändplan och gatubelysning.
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