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GENOMFÖRT SAMRÅD
Planförslaget, upprättat 2016-01-27 har varit utsänt på samråd under perioden 2017-05-24 –
2017-06-14. 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. Jämtkraft
5. Miljöavdelningen, Åre kommun
Övriga
6. Fastighetsägarna för Offne 1:9, 1:13, 1:8, 2:5, 1:11 & 2:6

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

Länsstyrelsen i Jämtlands län
BEHOVSBEDÖMNING AV MILJÖBEDÖMNING
Enligt miljöbalken 6 kap 11 § ska kommunen göra en miljöbedömning av
planer och program om dess genomförande kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Behovsbedömning har genomförts med bedömningen att ett
genomförande av detaljplanen inte innebär en sådan betydande miljöpåverkan
att en miljöbedömning måste genomföras. Länsstyrelsen delar kommunens
bedömning.
ÖVERENSSTÄMMELSE MED ÖVERSIKTSPLAN
Planförslaget är inte i linje med översiktsplan för Åre kommun antagen 1991.
Det aktuella planområdet är angivet som skogsområde där också rennäringen
har intressen i forma av vinterbete. En reviderad kommuntäckande
översiktsplan är under framtagande. För Åre kommun finns en särskild LISpolicy (LIS – Landsbygdsutveckling i strandnära lägen) utarbetad, antagen av
kommunfullmäktige 2014-02-27.
Riksintressen
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Cirka 3 km väster om planområdet finns en led av riksintresse för rennäring
enligt 3 kap miljöbalken §5. Planförslaget bedöms inte påverka riksintresset.
Planområdet omfattas av riksintresse enligt 3 kap. miljöbalken §6 för
friluftsliv och kulturmiljövård (Storsjöbygden). Länsstyrelsen delar
kommunens uppfattning att planförslaget inte innebär negativt påverkan på
berörda riksintressen.
Miljökvalitetsnormer för vatten
För att visa att planförslaget följer miljökvalitetsnormer för vatten det är
viktigt att beskriva utförligare hur vatten/avlopp samt dagvatten kommer att
hanteras.
Vatten och avlopp (VA)
I planbeskrivningen hänvisar kommunen till särskild VA-utredning, men i de
planhandlingar som sänts till länsstyrelsen finns endast en karta. Vattenfrågan
beskrivs inte i planbeskrivningen, men i programsamrådet talades det om en
ytvattentäkt. Både länsstyrelsen och miljöavdelningen på kommunen tog upp
frågan om VA i programsamrådet och att det borde beskrivas bättre i en VAutredning.
Länsstyrelsen tyckte då att en geohydrologisk beskrivning bör finnas med i
VA-utredningen. Det är viktigt med tanke på att avloppet avses omhändertas
genom infiltration. Det är viktigt att frågan utvecklas och beskrivs utförligare
inför nästa skede i planprocessen.
Dagvatten
Det är viktigt att dagvattenhanteringen sköts på ett bra sätt under både bygg
och driftskede. En kort beskrivning finns under rubriken ”Teknisk
Försörjning”, där hänvisning sker till VA-utredning men i de
samrådshandlingar som har sänts till länsstyrelsen finns endast en karta.
Länsstyrelsen vill ha en mer ingående beskrivning om detta och ett
resonemang om eventuella behov av åtgärder. Till exempel införa en
planbestämmelse angående hårdgjorda ytor på tomten för att garantera ett
lokalt omhändertagande av dagvatten.
Mellankommunala frågor
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte är av den karaktär eller
omfattning som kräver mellankommunal samordning.
Hälsa och säkerhet
Brandskydd - Länsstyrelsen ser gärna en utvecklad beskrivning av hur
brandskyddet kommer tas tillvara. I texten skrivs att det ska utföras enligt
gällande regler. Eftersom det bland annat rör sig om uthyrningsstugor bör
samråd hållas med Åre räddningstjänst.
Strandskydd
Planförslaget redovisar hur fri passage för allmänheten garanteras och hur
hänsyn tas till naturvärden. Vidare finns det ett resonemang om hur
planförslaget bidrar till ökad sysselsättning i området samt en beskrivning av
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hur planförslaget prövats enligt kommunens LIS-policy.
Krav på staket längs fastigheter närmaste stranden finns i plankartan, vilket är
positivt eftersom gränsen för område där stranden även fortsättningsvis är
tillgänglig för allmänheten blir tydligare.
Länsstyrelsen bedömer att det angivna skälet är applicerbart och att
strandskyddet kan upphävas inom planen enligt kommunens indikationer. I
plankartan bör bestämmelser hänvisa till berörd paragraf i miljöbalken.
Kulturmiljö, fornlämningar
I planområdet finns idag två fornlämningar registrerade.
Raä Mattmar 45:1 registrerades ursprungligen som två fångstgropar.
Granskningen underkände dock detta och de ströks som fornlämning. Raä
Mattmar 270 är en sentida husgrund registrerad som övrig kulturhistorisk
lämning.
En blick på terrängskuggningskartan avslöjar dock något helt annat. Längs
med strandlinjen finns minst åtta olika välskyddade lägen oftast belägna åt
söder vilka är synnerligen lämpliga för stenåldersbosättning, se bifogade
kartor.
Terrängskuggningskartan avslöjar också vad som med stor sannolikhet är ett
fångstgropsystem som löper i nord-sydlig riktning över området. Det ser ut
att därtill finnas ytterligare enstaka fångstgropar inom planområdet. Lägena
för groparna är längs ett höjdsystem vilket är klassiskt för fångstgropar. I de
fall som fångstgropar syns på detta sätt på terrängskuggningskartan är det att
betrakta som en indikation på fornlämning. Dessa indikationer ska följas upp
i fält för att verifieras.
Planarbetet kräver därför att en arkeologisk utredning där boplatslägen och
fångsgropsindikationer granskas i fält av arkeologer görs.
Naturvärde
Sumpskogen i områdets norra del har naturvärdesklass 2, vilket innebär att
det inte är rekommenderat att avverka den eftersom dess värden då skadas
permanent. Ska sumpskogens hydrologi förändras genom t.ex. dikning krävs
ett markavvattningstillstånd.
LÄNSSTYRELSENS PRÖVNING (PBL 11 kap. 10)
Länsstyrelsen bedömer i detta skede med hänsyn till ingripandegrunderna i 11
kap 10 § plan- och bygglagen (PBL) att ett antagande av detaljplanen enligt
förslaget inte kommer att prövas. Kompletteringar behövs för att kunna
bedöma planens påverkan på miljökvalitetsnormer för vatten.
Kommentar

De misstänkta fångstgroparna har inventerats och inventeringen visar att de
misstänkta fornlämningarna var rotvältor, en mindre grustäckt och sju övriga
oregelbundenheter i marken.
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Den kompletterande naturvärdesinventeringen bifogas i granskningsutskicket.
Utlåtande ang. misstänkt fornlämning bifogas till granskningshandlingarna.
2.
Yttrande

Trafikverket
Ingen erinran.

3.
Yttrande

Lantmäteriet
För allmän platsmark med enskilt huvudmannaskap, där användningen natur
ingår, gäller enligt 6 kap. 1 § sista stycket plan- och bygglagen att
gemensamhetsanläggningar enligt anläggningslagen ska bildas. Det sker efter
yrkande av någon som är behörig enligt anläggningslagen. Lantmäteriet anser
att det bör övervägas om det är motiverat att ha så stora ytor planlagda för
naturmark som nu är fallet. Detta eftersom det enligt PBL 14:15 finns
skyldighet för huvudmannen (vid enskilt huvudmannaskap är detta de
delägande fastigheterna eller den förvaltande samfällighetsföreningen om
sådan finns), att förvärva äganderätt eller annan rättighet för området om den
underliggande markägaren begär det. Det kan leda till stora kostnader för
delägarna. Även nyttan för blivande, eventuella delägande fastigheter i att ha
en gemensamhetsanläggning bestående av naturmark med ett så stort omfång
kan ifrågasättas. Om en gemensamhetsanläggning innehållande all naturmark
skulle inrättas, kan detta även försvåra en framtida förändrad
markanvändning eller förtätning i området eftersom upphävande av
gemensamhetsanläggningen då först måste ske i en förrättning. De delägande
fastigheterna i gemensamhetsanläggningen kan då även vara
ersättningsberättigade enligt 40 a § AL. Därför bör viss restriktivitet iakttas
vid utläggande av allmän platsmark för användningen natur. Ett alternativ kan
vara att inte planlägga vissa av dessa ytor alls.
Ytor för uppläggning av båtar och för bastu är utlagda som
egenskapsbestämmelser i användningen natur. Som nämnts ovan är tanken
att gemensamhetsanläggningar ska skapas för allmän platsmark enligt PBL
6:1. Det framgår av planbeskrivningen att så också är tanken i denna plan.
Enligt Lantmäteriets åsikt är båtuppläggningsplats och bastu inte sådana
ändamål som är förenliga med användningen natur, då det är två mycket mer
intensiva markanvändningar. Dessutom är Lantmäteriet tveksam till om det
är möjligt att bilda gemensamhetsanläggningar för båtuppläggningsplats och
bastu eftersom det inte är anläggningar som krävs för att en ny fastighet i
planområdet ska fungera. Därmed är det inte av väsentlig betydelse för
blivande fastigheter i området att ha del i dessa anläggningar och 5 § i
anläggningslagen uppfylls inte. För att gemensamhetsanläggningar ska kunna
bildas med åsidosättande av 5 § anläggningslagen gäller att alla sakägare i
lantmäteriförrättningen är överens om bildandet. Alternativet kan vara att
lägga ut båtuppläggningsplatserna och ytan för bastun som kvartersmark.
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I planbestämmelserna, främst för bestämmelserna e1, e2, och e3, ska ordet
”tomt” ändras till ordet ”fastighet”. Vid senare fastighetsbildning kan annars
oklarheter uppstå eftersom begreppet tomt och fastighet skiljer sig åt och en
tomtplats är svårdefinierad.
Alla B1-områden saknar indexering i plankartan.
U-områdena är enligt Boverkets allmänna råd administrativa bestämmelser,
och bör flyttas till det i plankartans förklaring.
I genomförandebeskrivningen under ”Huvudmannaskap”, behöver särskilda
skäl enligt PBL 4:7 anges till varför det ska vara enskilt huvudmannaskap i
planområdet. Detta saknas för närvarande.
I genomförandebeskrivningen under ”Fastighetsrättsliga frågor” bör
namnet skrivas ut på den befintliga gemensamhetsanläggningen
Offne ga:1 (väg), dit anslutning är tänkt att ske. Detta för att
tydliggöra planens konsekvenser för de nuvarande delägarna i
denna gemensamhetsanläggning. Vidare anser Lantmäteriet, som
har att bevaka hur planen är avsedd att genomföras enligt PBL 4:33
p 3, att tillfartstrafiken till och från planområdet behöver utredas
och redovisas bättre. Detta då ett flertal andra fastigheter påverkas
av en ny/förbättrad väg som går mellan planområdet och Offne
ga:1. Det är också oklart vad som menas med att befintlig
vägsamfällighet, vilken får antas vara Offne ga:1, ska utökas vid
utfarten. I detta stycke i planbeskrivningen bör det också
tydliggöras att det är Lantmäteriet som vid en
lantmäteriförrättning fattar beslut om vilken sträckning en väg,
som inrättas som gemensamhetsanläggning, ska ha.
De brukliga färgerna för detaljplanering bör användas på plankartan.
Kommentar

Den stora mängden naturmark syftar till att skapa ett område som ska
upplevas som glest och som ett mer traditionellt fritidshusområde.
Naturmarken har därför ett syfte att säkerställa detta.
Ordet tomt ersätts med fastighet i samtliga bestämmelser.
Plankartan kompletteras med indexerade siffror för ”B”.

4.
Yttrande

Jämtkraft
För att elektrifiera området kan Jämtkraft behöva 2-3 nätstationer inom
området eventuellt fler beroende på antalet fastigheter och vilken effekt de
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behöver. I plankartan finns inga områden för nätstationer (E1) inritade, dessa
områden bör förankras med Jämtkraft i samband projektering av det
kommande elnätet.
Undrar om det kan vara möjligt med U-område i prickmark som omgärdar
områden med B1, B2 och B3?
Påpekar att Jämtkraft Elnäts kundtekniker bör kontaktas i god tid för
projektering och offert.
Kommentar

Områden för nätstationer har införts på plankartan.
Huvudprincipen bör vara att ledningar läggs inom allmän platsmark där det är
möjligt, det vill säga i lokalgator och naturmark.

5.
Yttrande

Miljöavdelningen, Åre kommun
Miljöavdelningen anser att en mer utförlig VA-utredning måste tas fram
innan planen går vidare till nästa skede. Det är viktigt att det säkerställs att de
ytor som reserveras i planen kan ta emot avloppsvatten dvs att de är
genomsläppliga samt att rening av ytvatten görs med två barriärer.
Det saknas i dagsläget bestämmelse på plankartan om att bygglov inte kan ges
förrän avlopp och vatten är ordnat vilket är viktigt då det är en enskild
avloppslösning som förutsätts anläggas.

Kommentar

En kompletterande VA-utredning är framtagen.
Plankartan har kompletterats med bestämmelse om att bygglov inte får ges
förrän VA är ordnat.

6.
Yttrande

Fastighetsägarna för Offne 1:9, 1:13, 1:8, 2:5, 1:11 & 2:6
Framhåller att det i samrådshandlingen från 2007-04-27 påpekades att det var
viktigt att avsätta 16 ha för allmänheten, både vad gäller lättåtkomlig och
attraktiv natur- och strandområde för friluftslivet. Detta har tolkats som att
varken bebyggelse eller annan exploatering skulle ske inom det området.
Anser att dessa tankar är borttagna ur den nya detaljplanen. Anser att
området ska lämnas helt oexploaterat, då flera fastighetsägare yttrade sig
under samrådet 2015 om att bebyggelse i detta område är störande på olika
sätt.
Menar att ökningen av trafiken är markant för de boende, då det kommer öka
från i stort sett inga till 63 nya fastighetsägare. Den väg som ska ansluta till
området är dragen ca 10 meter från permanentbostadshuset på Offne 1:13.
Anser att det är oacceptabelt att nyttja vägen som tillfartsväg till området. Det
bör inte vara förenligt med PBL 2 kap 6 § p 2 och 6. Anser att en ny
vägsträckning är nödvändig för att trafikfrågan ska kunna lösas på ett bra sätt.
Föreslår att vägen dras söder om byn, viker av norrut och ansluter till den
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enskilda vägens sydvästra hörn. På det sättet skulle ingen fastighet få trafik i
dess omedelbara närhet. Vägen skulle även få högre nyttjandegrad då de
fastigheter som inte har någon skogsbilväg idag kan ansluta sig till den nya
vägen. Ingen åkermark behöver tas i anspråk och olycksrisken i byn minskar.
Påpekar att det finns en busshållplats i Offne, precis som planförslaget anger,
men det går väldigt få bussturer. Arbetspendlare kan tyvärr inte nyttja
kollektivtrafiken.
Informerar om att det inte finns någon skoterled på sjön. Skoterleden startar i
Kvarnviken och vid dåliga isförhållanden finns ingen lösning för hur
skoteråkarna ska ta sig från planområdet till leden.
Menar att den problematik om att byarna dräneras på boende som nämns i
PM:et rörande sysselsättningseffekter inte stämmer. Påpekar att fastigheter
byter ägare och inga hus förblir osålda. Att en liten del av fastigheterna bebos
av familjer i produktiv ålder stämmer, men det beror på att de fastigheter som
finns är bebodda och ej till salu. Föreslår att kommunen kanske borde satsa
på attraktiva seniorboenden för att möjliggöra cirkulation i bygden om det är
det som är problemet. Undrar vilka familjekonstellationer som förväntas
bygga permanenthus enligt planen? Ställer sig frågande till hur exploateringen
motverkar den påstådda urbaniseringen och önskar att detta klargörs. Undrar
på vilket sätt det blir attraktivare att bo i de fyra byarna efter genomförd
exploatering?
Ifrågasätter hur detaljplanen ställer sig i förhållande till kommunens
översiktsplan gällande:
• ”nya bostäder och större arbetsplatser bör i första hand lokaliseras
där det finns god tillgång till kollektivtrafik.”
• ”Riktlinjer för särskilt skyddsvärda områden. Översiktsplanen ställer
ökat fokus på landskapsanpassning i särskilt skyddsvärda områden.”
• ”Stärka befintliga bygder. Planförslaget anger att befintliga byar bör
kompletteras och förtätas istället för att ny bebyggelse sprids ut i
landskapet.”
• ”Förslaget strävar mot att huvuddelen av turistresorna till och från
Åre kommun ska ske kollektivt. Misslyckas denna omställning
kommer ett ökat antal gäster att medföra en ökad klimatpåverkan.”
• ”Störst inverkan på klimatpåverkan får kommunen förmodligen
genom sin planering av bostädernas lokalisering: planförslaget
innebär att nya bostäder i görligaste mån ska lokaliseras så att de
transportberoende utsläppen från personbilar minskas och befintliga
samhällsstrukturer kan nyttjas. På så vis förbättras boendets totala
energikalkyl på sikt.”
• ”Nya bostäder ska i så hög utsträckning som möjligt ha god
tillgänglighet till kollektivtrafik.”
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•

•

•

”Att undvika exploatering av till exempel områden med attraktiv
landskapsbild behöver inte bara vara ekonomiskt ofördelaktigt, utan
kan tvärtom stärka den totala ekonomiska utvecklingen på sikt.”
”Bevara oexploaterade områden. Exploateringar och åtgärder bör
generellt undvikas i områden som är oexploaterade.”
” Landskapet är i ständig förvandling och förändras i takt med att
samhället utvecklas. I Åre kommun finns ett attraktivt
kulturlandskap, format av äldre tiders jordbruk och renskötsel med
hänförande fjällutsikt. Upplevelsen av kulturlandskapet bidrar till
kommunens identitet, invånarnas livskvalitet och boendemiljö, samt
stärker besöksnäringen. Vid åtgärder och exploateringar ska hänsyn
tas till kulturvärdena i landskapet.”

Anser fastighetsägarna att deras livskvalitet och boendemiljö försämras
avsevärt med planförslaget. Ser inte att exploateringen är förenlig med Åre
kommuns översiktsplan. Förändringar avseende tillfartsväg enligt förslag
ovan samt att norra området undanhålls exploatering skulle medföra en klar
förbättring för boende i närområdet.
Kommentar

Planförslaget innehåller vattenområden och naturområden som kommer vara
tillgängliga för allmänheten längs hela strandkanten. Det kommer således
finnas möjlighet att röra sig längs hela stranden och bada på badplatserna
inom planområdet. Planförslaget syftar till att öka attraktiviteten i området.
Planförslaget innebär en ökning av trafiken i området, 63 nya tomter bedöms
dock inte innebära en sådan ökning som motiverar en helt ny vägdragning till
området. Området planeras för i huvudsak fritidshus, dessa kommer således
inte nyttjas året runt och trafikökningen bör därför bli begränsad.
Den förslagna exploateringen innebär en möjlighet för fler personer att
bosätta sig i Offne och stärka ortens befolkningsunderlag för service. I
detaljplaner kan inte kommunen reglera om det ska bli bostäder för
permanentboende eller fritidshus, en ökning av antalet tomter i området
möjliggör dock för fler personer att flytta till Offne eller inom Offne.
Detaljplanen strider mot delar av den kommuntäckande översiktsplanen, av
denna anledning togs planprogrammet som tidigare har varit utsänt på
samråd för att utreda förutsättningarna i området för exploateringen. Syftet
med planförslaget är att stärka Offne genom att exploateringen innebär att
arbetstillfällen skapas både direkt och indirekt av exploateringen. Under
byggperioden tillskapas arbeten för att genomföra exploateringen. På lång sikt
kan arbetstillfällen skapas i form av underhåll av byggnader och anläggningar
i området samt att exploateringen bidrar till att stärka serviceunderlaget i
Offne.
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REVIDERINGAR EFTER SAMRÅD

Plankartan föreslås reviderad på följande punkter:
• Revideras med ändrade bestämmelser om största/minsta fastighetsstorlek för att bättre
spegla illustrationskartans föreslagna indelning.
• Revideras med en bestämmelse om att bygglov inte får ges förrän väg och VA är utbyggt
till fastighet.
• Revideras genom att infiltrationsområdet flyttas på grund av dåliga
infiltrationsförhållanden på tidigare vald plats.
• Bestämmelse om suterräng och våningsantal ersätts med byggnadshöljd.
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