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Inledning
Handlingar

Till planförslaget hör följande handlingar:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Planprocessen

Plankarta med planbestämmelser
Illustrationskarta
Plan- och genomförandebeskrivning
Riskutredning – inte utkast
Dagvattenutredning
Markmiljöutredning
Geoteknisk utredning
Grundkarta
Fastighetsförteckning

Planprocessen är en prövning där ett områdes lämplighet för ett
ändamål utreds och där de som berörs av förslaget ges möjlighet till
insyn och påverkan vid flera tillfällen. Planen hanteras med
standardförfarande enligt beskrivningen nedan. Processen regleras i
Plan- och bygglagen.
Avsikten är att planarbetet ska pågå fram till sommaren 2018 och att
planen sedan ska kunna antas av samhällsbyggnadsnämnden.
Handlingarna kommer under planprocessen att finnas tillgängliga på
Åre kommuns hemsida via: are.se/byggabo/planerpagang/sagen
Frågor kring detaljplanen besvaras av Åre kommuns planavdelning, som
nås via kommunens växel på telefonnummer 0647-161 00.
Synpunkter på samrådshandlingen kan lämnas till sbk@are.se eller till
Åre kommun, Planavdelningen, Box 201, 830 05 Järpen. Synpunkter
ska lämnas in skriftligen, senast den 26 april 2018.
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Planbeskrivning
Planens syfte

Syftet med planen är att möjliggöra för ett flerbostadshus i form av ett
seniorboende vid Åresjöns strand. Bebyggelsen ligger exponerat i
landskapet varför höga krav ställs på byggnadernas utformning som
ska förhålla sig till den intilliggande traditionella bebyggelsen. Syftet är
även att säkerställa en fri passage med en strandpromenad längs med
strandkanten för allmänhetens tillgänglighet till Åresjön.
Bebyggelsen ska utformas på ett minimalistiskt sätt som reflekterar
traditionella drag från intilliggande torp. Bostadsbyggnaden ska delas
upp i olika volymer som skapar ett intryck av flera byggnadskroppar.

Planens huvuddrag

Planen möjliggör för tre bostadshuskroppar med fyra våningar.
Förutom huvudbyggnaden med bostäder inrymmer planen även
ekonomibyggnader i form av carportar, förråd och båthus. Genom
planens norra del löper en lokalgata och längs med Åresjöns strand i
planens södra del lämnas en fri passage för allmänhetens tillgång i
form av naturmark. Planen innehåller även

Särskilda frågor för
bygglovet

Hela planbeskrivningen gäller som stöd vid bygglovsprövning, men
plankartan är det juridiskt bindande dokument som reglerar
användningen av mark- och vattenområden. Särskilda frågor för
bygglovet är:
•
•
•

Dagvatten och sedimentation, byggnadsskedet
Skyddsåtgärder, ventilation
Fri passage, strandskydd

Se vidare under respektive rubrik.

Plandata
Lägesbestämning

Planområdet är beläget intill Åresjöns strand, söder om mittbanan och
Årevägen. Öster om planområdet ligger Draklanda. Väster om
planområdet finns två mindre fastigheter med fritidshus och
jordbruksmark. Norr om planområdet finns ett härbre och ett torp
med tillhörande uthus. Planområdet ligger cirka 1,5 km väster om Åres
bykärna.
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Detaljplanen omfattar Bräcke 1:95 på strax under 0,4 hektar.
Fastigheten ägs av aktiebolaget Åresågen AB.

Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktsplaner och
andra styrdokument

Den Fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle från 2005 fastslår
att bebyggelse i området ska anpassas till det utsatta läget i landskapet
och ges en traditionell jämtländsk utformning. I Översiktsplanen
antagen 2017-06-27 anges att seniorboende bör lokaliseras med god
tillgänglighet till kollektivtrafik och närservice. Draklanda som
angränsar till planområdet är utpekat som idrottsområde i FÖP
Åredalen från 2005.

Detaljplaner

Fastigheten är inte sedan tidigare detaljplanelagd. Inte heller
intilliggande fastigheter är detaljplanelagda. Öster om Draklanda finns
Lake Lodge, två flerbostadshus där gällande detaljplan (2321-P12/18)
är från 2010. En bit av den östra delen av Draklanda och norr om
Årevägen är planlagt för alpin nationalarena 2013 (2321-P16/2).

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämden gav ett positivt planbesked 2017-05-04.
Detaljplanen godkändes för utskick på samråd 2018-03-01.

Skyddade områden
Riksintressen (3 kap)
Riksintresse friluftsliv

Hela Åre samhälle omfattas av riksintresse (MB kap. 3 § 6) för
friluftslivet – FZ7; Sylarna, Vålådalen, Helags. Riksintresset sträcker sig
över stora arealer, främst kopplat till fjällvärden och de sjöar och
vattendrag som finns där som ger bra förutsättningar för friluftsliv i
form av skidåkning, vandring, naturstudier, fiske och kanoting.

Riksintresse
kulturmiljövård

Planområdet ligger inom område som är av riksintresse för
kulturmiljövården; Åredalen Z32a) Älvdalsbygd: öppet
odlingslandskap väster och sydost om Åre, 1800-talsbebyggelse.
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Riksintresse naturvård

Åresjön ingår i ett område, Medstugan-Åreälven, som är av riksintresse
(MB kap. 3 § 6) för naturvården.

Riksintresse
kommunikationer

Mittbanan är av riksintresse (MB kap. 3 § 8) för kommunikationer.

Särskilda hushållningsbestämmelser (4 kap)
Natura 2000

Åresjön ingår i EU:s nätverk för värdefull natur, Natura 2000,
”Åreälven”. Åresjön betraktas som ett särskilt värdefullt naturområde.
Skyddet syftar till att bevara naturtyper och livsmiljöer för olika arter.

Riksintresse rörligt
friluftsliv

Stora delar av Åre kommun är utpekade som riksintresse för det
rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § MB. Här ska turismens och
friluftslivets (främst det rörliga friluftslivet) intressen särskilt beaktas
vid exploateringar.

Miljökvalitetsnormer (5 kap)
För vattenförekomsten Åresjön finns miljökvalitetsnormer; den
ekologiska statusen är måttlig med målsättning att den ska vara god år
2021. Den kemiska statusen, exklusive kvicksilver, är god med
målsättning att den inte ska försämras.

Miljökonsekvensbeskrivning (6 kap)
Kommunen har genomfört en behovsbedömning för planförslaget för
att avgöra om en miljökonsekvensbeskrivning behöver genomföras.
Behovsbedömningen finns som bilaga till denna beskrivning.
Kommunen bedömer inte att planförslaget kommer få en betydande
miljöpåverkan och har därför inte tagit fram någon
miljökonsekvensbeskrivning.

Skydd av områden (7 kap)
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Hela planområdet omfattas av strandskydd (7 kap 13-18 §§
miljöbalken). Planområdet är strandskyddat på grund av att det ligger
inom 100 meter från Åresjöns strand men även inom 100 meter från
Bräckebäcken som löper väster om planområdet.
Enligt PBL 4 kap. 17 § ska ett upphävande av strandskyddet regleras
av planförslaget. Särskilt skäl för att upphäva strandskyddet finns då
området redan är ianspråktaget på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften enl. Miljöbalken 7 kap. § 18 c pkt
1.
När strandskyddet upphävs inom planen ska en ’fri passage’ bevaras
mellan strandkanten och bebyggelse för att säkra allmänhetens tillgång
till strandkanten och sjön men även för att freda växt- och djurliv.
Det är funktionen av den fria passagen som är det viktiga, det vill säga
att passagen ska vara och upplevas som tillräckligt bred för att
människor inte ska avhålla sig från att vistas på platsen och passera.
För att uppnå upplevelsen av att strandkanten är allmänt tillgänglig
föreslås en gångstig anläggas inom naturmarken ovan den slänt som
finns ner mot Åresjöns strandkant.

Vattenskyddsområde

Planområdet ligger inom det sekundära vattenskyddsområdet för
Englandsviken och Långnäset (MB 7 § 21) där särskilda föreskrifter
skall följas. Inom det sekundära vattenskyddsområdet råder förbud
mot vissa verksamheter och åtgärder, medan andra kräver tillstånd från
kommunens miljöavdelning.

Förutsättningar
Mark och vegetation

Över planområdet löper idag av en mindre grusväg, Draklandavägen.
Vegetationen består av gräs och sly. En mindre grusplan finns i
planområdets östra del. Beroende på vattenstånd så finns en mindre
grusstrand.
På grund av att det tidigare legat en sågverksamhet på fastigheten har
en miljöteknisk markundersökning genomförts för att fastställa att
fastigheten är lämplig för bostadsändamål. Det finns påvisbara halter
av föroreningar i form av Alifater och PAH på fastigheten. Dessa är
dock inte höga och marken når därför upp till kriterierna för ’känslig
markanvändning’ utifrån Naturvårdsverkets generella riktvärden.
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Hela planområdet angränsas i söder av Åresjön.
Strax väster om planområdet mynnar Bräckebäcken ut i Åresjön.
Från planområdets norra gräns ned mot Åresjön rinner en kulverterad
bäck. Norr om befintlig väg avvattnas dagvattnet mot det svackdike
som finns norr om planområdet som sedan leds till den kulverterade
bäcken. Allt dagvatten söder om Draklandavägen avvattnas mot
Åresjön.
Inga VA-ledningar finns i dagsläget dragna till fastigheten.

Geotekniska
förhållanden

En geoteknisk utredning har utförts av Sweco Civil AB, Projekterings
PM/Geoteknik 2018-03-21 och Markteknisk
undersökningsrapport/Geoteknik 2018-03-21.
Området täcks av ca 0,5 – 2,2 m fyllningsmaterial av främst silt, grus
och sand.
Förekommande fyllning bedöms ha medelhög – hög relativ fasthet,
med undantag för några undersökningspunkter där skikt med låg
relativ fasthet förekommer. Den naturligt lagrade friktionsjorden
bedöms generellt ha medelhög – hög relativ fasthet med vissa skikt av
låg relativ fasthet.
Djup till berg är ej undersökt. Utförda sonderingar har
stoppats/avbrutits på 2 – 19 m djup.
Bestämning av jordarters materialtyp och tjälfarlighetsklass har utförts.
Förekommande fyllning och naturligt lagrad siltig sand bedöms tillhöra
materialtyp 3B och tjälfarlighetsklass 2. Naturligt lagrad grusig sandig
silt bedöms tillhöra materialtyp 4A och tjälfarlighetsklass 3.

Befintlig bebyggelse

Markradon har mätts och marken kan klassas som normalradonmark.
På fastigheten finns i dagsläget tre låga långsmala sammanbyggda
byggnadskroppar i rödmålad stående träpanel, med ett fåtal spröjsade
fönster och plåttak. Byggnaderna har tidigare använts som bysåg och
har en enkel karaktär.
Väster om planområdet finns två stycken mindre fritidshus med
faluröd träpanel och några mindre tillhörande uthus. Norr om
planområdet finns ett äldre falurött härbrä, ett skärmtak för förvaring,
ett mindre falurött torp med tillhörande uthus och jordkällare.
Öster om planområdet finns två mindre båthus längs med
strandkanten och öster om Draklanda finns ett flerbostadshus i tre
våningar i gul nyans.
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Fastigheten angörs via den väg som löper från Årevägen, över
järnvägen och ned över Draklanda. Passagen över järnvägen är en
plankorsning med bommar.
Befintlig väg består av grus och mäter cirka 4 meter i bredd.
Vägen används för att angöra flera fastigheter väster om planområdet
och en fastighet norr om planområdet.

Service

Planområdet ligger cirka 1,5 km från Åres bykärna med dess befintliga
service i form av mataffärer, detaljhandel, restauranger med mera.

Kollektivtrafik

Inom cirka 150 meter från den planerade bebyggelsen finns en
busshållplats längs med Årevägen som i dagsläget trafikeras av
Länstrafikens linjer 155 och 157.
Planområdet ligger cirka 1,5 km från Åre station.

Friytor och rekreation Öster om planområdet ligger det stora öppna gräsfältet Draklanda som
är landningsplats för skärmflygare. Draklanda används även för
hundträning, som badplats, promenadstråk, iläggningsplats för båtar
med mera. Planområdet har nära till skidsystemet och nationalarenan.
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Enligt Plan- och bygglagen 2 kap. 5 § 1 ska bebyggelse planläggas så att
lokaliseringen är lämplig med hänsyn till människors hälsa och
säkerhet. Inom alla detaljplaner som ligger inom 150 meter från en
farligt gods-led ska en riskutredning göras. På grund av att
planområdet ligger i närheten av mittbanan som är riksintresse för
kommunikationer där farligt gods transporteras har en riskutredning
gjorts (ÅF Infrastructure AB 2018-02-28). Utredningen har studerat
två olika scenarion; olycka med klass 2.3 (giftiga gaser: ammoniak och
klor) på järnvägen och olycka med urspårning av tåg. Utredningen
föreslår utifrån dessa scenarion två olika åtgärder; Friskluftsintag ska
placeras på byggnadens södra sida för att minska risken för höga
koncentrationer av giftig gas att ta sig in i byggnaderna och att
ventilationssystemet ska utformas så att det manuellt går att stänga av.
På grund av att fastigheten ligger nära både Mittbanan och Årevägen
har en bullerutredning utförts för att säkerställa att inte riktvärderna
för buller överstigs. Den högsta ekivalenta ljudnivån vid norra fasaden
är 55 dBA. De södra fasaderna har en ekivalent ljudnivå under 45
dBA. Den maximala ljudnivån 70 dBA överstigs endast en gång per
natt.
Föreslagen bebyggelse har förändrats något under processen. Riskoch bullerutredningarna är därför baserad på en något annorlunda
utformning. Resultaten från utredningarna bedöms dock applicerbara
även på den nuvarande utformningen.
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Planförslag
Bebyggelse
Tillkommande
bebyggelse

Planen tillåter ny bebyggelse i fyra våningar med en plushöjd på 391
möh. Byggnation av bostadshus eller annan byggnad med avlopp eller
brunn ska anläggas med lägsta golvnivå på plushöjd 376 möh.
Byggnaderna ska utformas med slamröd stående träpanel och mörka,
icke reflekterande, sadeltak. Taknockarna ska i huvudsak vara i nordsydlig riktning för att återspegla den befintliga sågenbebyggelsen och
ha en vinkel på 25-35 grader. Bebyggelsen ska utformas på ett
minimalistiskt sätt som plockar upp traditionella drag från intilliggande
torp. Huvudbyggnaden ska upplevas som flera byggnadskroppar.
Ekonomibyggnader i planområdet östra och norra del ges samma
utformningsbestämmelser som huvudbyggnaden med en nockhöjd på
5 meter från marknivån.
Båthus ska utföras med träpanel och sadeltak men med annan
fasadkulör än huvudbyggnad och resterande ekonomibyggnader.

Geoteknik

Ny bostadsbyggnad bedöms kunna anläggas med platta på mark eller
bärande plintsulor. Grundläggning får ej utföras på tjälad eller starkt
störd jord. Förekommande siltig jord är flytbenägen i kombination
med vatten och störning från schaktning/packning, vilket måste
beaktas i byggskedet.

Planområdets
gestaltning

I planområdets östra del tillåts endast ekonomibyggnader för att skapa
en stegrande skala från Draklanda till planområdets västra del.
Längs med strandkanten planläggs marken som Natur. Användningen
natur används för friväxande grön- och skogsområden som inte är
anlagda och inte sköts mer än enligt skötselplan eller genom viss
städning. Detta för att säkerställa att inte kvartersmarken ska komma
att spilla över till den allmänt tillgängliga marken.

Planbestämmelser
Allmän platsmark

Inom planen finns allmänplatsmark i form av Natur och Gata, med
enskilt huvudmannaskap. Marken närmast Åresjön planläggs som
natur för att säkerställa allmänhetens tillgänglighet till Åresjön och dess
strandkant.
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Kvartersmark

Merparten av fastigheten planläggs för bostadsändamål, Bostad. I
nordvästra delen av planen läggs ett område in för Teknik, för att
säkerställa det kopplingsskåp som finns inom området. All bebyggelse
planläggs med egenskapsbestämmelser för att säkerställa vissa
utformningsönskemål för att anpassa bebyggelsen till omkringliggande
bebyggelse.

Vatten

Söder om strandkanten planläggs ett mindre vattenområde för att
möjliggöra för en brygga.

Sociala aspekter
Tillgänglighet

Parkeringsplats ska anläggas för funktionshindrade i närhet till entrén.
Åresjöns strandkant ska vara tillgänglig för allmänheten.

Gator och trafik
Gata

Fastigheten angörs via den väg som löper från Årevägen, över
järnvägen och ned över Draklanda. Detaljplanen möjliggör för att
flytta vägen något norr ut inom fastigheten.

Gång- och cykeltrafik

Inga ytor planläggs specifikt för cykeltrafik. Längs med strandlinjen
planläggs för en gångstig.

Parkering och utfarter

P-normen enligt den Fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle
skall följas med 1,1 parkeringsplatser per lägenhet.
Parkering för person med funktionsvariation ska anläggas enligt
rådande lagstiftning.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Vatten- och avloppsledningar kommer behöva dras till fastigheten.
Fastigheten kopplas på till en ny anslutningspunkt till det kommunala
ledningsnätet.
Den kulverterade bäcken som i dagsläget rinner i en trumma kommer i
och med planförslaget att förlängas med cirka 7 meter.
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Ny bebyggelse ska anslutas till Jämtkrafts lokala elnät, inom
planområdet finns i dagsläget ett kopplingsskåp som kommer försörja
fastigheten med el.
Åre Fjärrvärme AB producerar, distribuerar och säljer fjärrvärme inom
Åre kommun. Jämtkraft AB ansvarar för administration och drift av
värmeverksamheten. Avsikten är att planerad bebyggelse ska anslutas
till fjärrvärmenätet.

Teleledningar och
bredband

Inga teleledningar finns framdragna till fastigheten. Exploatören
ansvarar för att ansöka om och bekosta dragning av önskad teknik.

Avfallshantering

Gemensam avfallshantering anläggs inom fastigheten. Yta för
vändplan för avfallsbil avsätts med en svängradie om 9 meter.

Räddningstjänst

Inställelsetid till planområdet är cirka 5 minuter. Byggnaden mäter 15
meter över marknivån, vilket gör att räddningstjänsten har
tillgänglighet med befintliga stegbilar. Uppställningsplats finns på
vägområde och prickmark norr om bostadsbyggnaden.

Planens konsekvenser
Behovsbedömning

Sammantaget identifieras 17 risker för betydande miljöpåverkan i
behovsbedömningen. Genom åtgärder i kommande detaljplan kan
dessa risker elimineras eller minskas så att de ligger inom acceptabla
nivåer.
För att klargöra att den kommande planen inte ska leda till betydande
miljöpåverkan har utredningar (geoteknisk, markmiljö, risk, buller och
dagvattenutredningar) utförts. Den geotekniska utredningen och
dagvattenutredningen föreslår grundläggningsprinciper och åtgärder
för hantering av dagvatten, speciellt för att undvika sedimentation i
Åresjön. Bostadsbebyggelsen planeras för att ligga på plushöjden
Q1000 för att minimera översvämningsproblematik. Inget av
riksintressena bedöms påverkas negativt i betydande grad.
Landskapsbilden kommer att påverkas men detta anses förenligt med
ambitionen i översiktsplanen om att förtäta i och runt Åre by.

Miljömässiga
konsekvenser
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Större markarbeten kommer behöva utföras för att kunna genomföra
planen. Detta kommer påverka markens sammansättning, höjd och
vegetation. Massor kommer behöva skiftas för grundläggningen av
bostadsbyggnaden och utfyllnadsarbeten kommer krävas för
grundläggning av ekonomibyggnaderna. Utfyllnadsarbeten kommer
även behöva utföras för att tillskapa gångstigen längs med släntkanten
ner mot sjön. Anläggandet av slänten bör följa de rekommendationer
som finns i PM:et för geoteknik för att undvika att massor eroderar ut
i Åresjön.
Under byggnadsskedet kommer pumpgropar behöva anläggas för att
omhänderta vatten.
Marken ska ej hårdgöras till fördel för omhändertagande av dagvatten.
Endast hårdgörande för gång mellan ekonomibyggnader och
huvudbyggnad tillåts.

Naturvärden

Med ökad hårdgöring av mark kommer förutsättningarna för djur- och
naturliv att försämras. Genom att planlägga för natur närmast
strandkanten bedöms marken bli bättre lämpad för djur- och
naturvärden än vad kvartersmarken kommer att vara.
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Planområdets närhet till Åresjön och att det faktum att det ligger inom
det sekundära vattenskyddsområdet innebär att särskilda föreskrifter
måste följas.
Byggnad med brunn eller avlopp ska anläggas med lägsta golvnivå på
plushöjd 376 möh. Byggnader, väg och parkering ska anläggas med
lutning från sig på grund av översvämningsrisk och för att så mycket
dagvatten som möjligt ska infiltreras över vegetationsytor.
Intill väg och parkeringar ska svackdiken anläggas för hantering av
dagvatten i enlighet med Sweco Environment AB, 2018-03-15
dagvattenutredning.
På grund av närheten till Åresjön och risken för sedimentation ut i
denna ska försiktighetsåtgärder under byggskedet utföras.
Tillfälliga sedimentfällor ska införas vid byggskedet för att minimera
transporten av sediment och partiklar till Åresjön. Tillfälliga mindre
sedimentationsdammar i flera punkter rekommenderas med geotextil
och makadamvall eller halmbal vid utloppet. Dammarna anläggs i
uppsamlingspunkter, en bit nedströms i området, dit vattnet kan
transporteras och samlas upp. Det viktigaste är att tillräcklig volym
tillskapas och att dammarna utformas så att en låg vattenhastighet
erhålls för att möjliggöra sedimentation och för att undvika att
uppsamlat sediment sköljs ur (Sweco Environment AB, 2018-03-15).
Den föreslagna användningen av planområdet bedöms inte leda till
någon påtaglig skada på riksintresset för naturvård eller på Natura
2000-området ”Åreälven”.

Strandskydd

Bebyggelse

En fri passage med naturmark planläggs längs med Åresjöns
strandkant. Kvartersmarken har utvidgats med korsmark inom den fria
passagen för att kunna anlägga båthus, på samma distans som den
södra sågbyggnaden idag ligger. Tanken med att anlägga en gångstig
söder om båthusen är att skapa en privat zon norr om båthusen och en
offentlig zon söder om båthusen.
På grund av att bebyggelsen kommer att bli mera storskalig än befintlig
bebyggelse och ligga i ett exponerat läge så kommer landskapsbilden
att påverkas. Huvudbyggnaden kommer att urskilja sig från
intilliggande bebyggelse, mest tydligt kommer detta bli från Årevägen
när man åker från Åre mot Ullån men även uppifrån skidsystemet
kommer huvudbyggnaden sticka ut. Detta på grund av att det sedan
tidigare inte finns byggnader i denna skala i sydvästra delen av Åres
samhälle men även på grund av att det flacka landskapet runt om. Där
Draklanda utgör en av få stora öppna och flacka ytor som finns i Åre.
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Genomförandet av planen kommer medföra att fler människor utsätts
för de risker som det innebär att leva nära en led för farligt gods och
en vattenförekomst som kan översvämmas. Säkerhetsåtgärder har
införts i planen avseende utformning och höjdsättning.

Sociala konsekvenser Planförslaget bedöms tillskapa en god livsmiljö på en attraktiv plats i
Åre. Förslaget bidrar till tätortsutveckling och förhoppningen är att
planen ska bidra till att andra bostäder i Åre frigörs.
Ekonomiska
konsekvenser

Tillskapandet av fler bostäder ökar underlaget för service, bidrar till
flyttkedjor och tillskapar arbetstillfällen under byggnadsskedet.
VA-huvudmannen kommer i och med framdragande av ledningar få
en utgift, VA-huvudmannen kommer även få en intäkt i form av
anslutningsavgifter till VA-nätet.
Reglerandet av servitut och flytt av väg från Bräcke 1:95 till Bräcke
1:67 kommer innebära en kostnad för exploatören och en intäkt för
kommunen som fastighetsägare av Bräcke 1:67.
Gemensamhetsanläggning för vägen kan komma att få en högre driftsoch underhållskostnad i och med planens genomförande.
Kostnader för omdragning av elledningar kommer utgöra en kostnad
som regleras mellan fastighetsägaren och Jämtkraft.

Sammanfattad
bedömning av
planförslaget

•

•

Planförslaget bedöms förenligt med Åre kommuntäckande
översiktsplan genom att det bidrar till förtätning av Åre tätort
där ny bebyggelse med fördel ska anläggas i närhet till det stråk
som E14 och Årevägen/Karolinervägen utgör. Ökat
befolkningsunderlag längs denna sträcka bidrar till långsiktig
hållbar tillgänglighet. Bedömningar av olika riskaspekter har gjorts
och översvämningsproblematik hanteras i och med
planläggningen, på så sätt bygger vi robusta strukturer. Hänsyn har
tagits till bebyggelsens utsatta läge i landskapet och kommande
bebyggelse ska anpassas där till, på så sätt tar vi till vara på och
utvecklar landskapets potential.
Planförslaget bidrar till att tillskapa bostäder på en attraktiv
plats i Åre, samtidigt som allmänhetens tillgång till Åresjön
säkras.

Genomförandebeskrivning
Organisatoriska frågor
Tidplan
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•
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Genomförandetid
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Samråd: april 2018
Granskning: juni 2018
Antagande: september 2018
Laga kraft: oktober 2018

Genomförandetiden är 5 år från den dag då detaljplanen vunnit laga
kraft.

Ansvarsfördelning
Detaljplaneläggning

Åre kommuns planavdelning ansvarar för detaljplaneläggningen som
bekostas av fastighetsägaren tillika exploatören.

Vägar

Exploatören ansvarar för ombyggnad/flytt av gata inom planområdet.
I och med genomförandet av planen kommer en omfördelning av
andelstal i gemensamhetsanläggningen (Bräcke ga:6) för den så kallade
Draklandavägen behöva genomföras.

Vatten och avlopp

Exploatören ansvarar för och bekostar anläggandet av vatten och
avlopp inom fastigheten. Kommunen ansvarar för framdragandet av
vatten- och avloppsledningar fram till fastighetsgräns.

Dagvatten

Under byggskedet ansvarar byggherren för att hanteringen av
dagvatten säkerställs i enlighet med den dagvattenutredning som har
utförts av Sweco Environment AB, 2018-03-15.
Fastighetsägaren ansvarar efter färdigställandet av fastigheten för
dagvattensituationen i enlighet med dagvattenutredningen.

El

Jämtkraft AB ansvarar för utbyggnad och leverans av el i området med
elnät, nätstation och de förstärkningar som behövs på befintligt elnät.
Exploatören bekostar de förändringar som kommer behöva genomföras.

Huvudmannaskap

Planen har enskilt huvudmannaskap, vilket sedan tidigare är tradition
inom planområdet. Kommunen är inte huvudman för allmän plats.
Allmänplats; Natur kommer ägas och förvaltas av fastighetsägaren av
Bräcke 1:95. Allmän plats Gata – förvaltas av en
gemensamhetsanläggning.

Avtal
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Innan detaljplanen antas ska, i enlighet med kommunens riktlinjer
för exploateringsavtal, avtal tecknas mellan kommunen och
exploatören angående genomförandet av planen.
Exploateringsavtalet medför bland annat att planens genomförande
säkerställs ekonomiskt samt att samordningen mellan exploatören
och kommunen regleras avseende utbyggnad av kvartersmark
respektive allmän plats. För exploatören innebär
exploateringsavtalet att kostnader för planens genomförande
tydliggörs och att exploatören känner till kommunens intentioner
avseende exempelvis bidrag rörande grön och social infrastruktur.
Separata avtal om fastighetsbildning avseende marköverföring
kommer att tecknas.

Planavtal

Ett planavtal har upprättats mellan Åre kommun och exploatören
Åresågen AB. I planavtalet regleras bland annat villkor och kostnader
för planarbetet.

Övriga avtal

Ansvarsfrågor och ersättningar för anläggningar inom E- och Uområde regleras mellan exploatören och Jämtkraft.
Avtal gällande medgivande för Åre Kommun att lägga ner ledningar i
anläggningen Åre-Bräcke ga:6 måste tecknas innan antagandet av
detaljplanen. Liknande avtal ska även tecknas med berörda
fastighetsägare.
Avtal om medgivande till ledningsrätt med fastigheterna Bräcke 1:95,
Bräcke 1:67, Lund 1:8 och Mörviken 1:75 till förmån för Åre kommun
att lägga ner VA-ledningar behöver tecknas innan antagandet av
detaljplanen. Sträckningen för VA-ledningen illustreras i bild 1 nedan.

Bild 1: Sträckningen som omfattas av Åre Kommuns ledningsrättsansökan.

Fastighetsrättsliga frågor
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Kommunen ansöker om fastighetsbildning gällande flytten av
servituten, se rubriken ”Servitut”. Exploatören bekostar intrånget
servituten innebär, förrättningskostnader samt kommunens arbete för
att upprätta ansökan.
Kommunen ansöker och bekostar även erforderlig fastighetsbildning
som krävs för att trygga VA-försörjningen till detaljplaneområdet.
Exploatören ansvarar för att bekostar övrig fastighetsbildning på
kvartersmark som krävs enligt detaljplanen.
Mark som planläggs för Teknik kan tryggas av huvudmannen
(Jämtkraft AB) genom ledningsrätt.

Gemensamhetsanläggningar och
samfällighetsanläggningar

Gemensamhetsanläggningen Åre-Bräcke ga:6 kan behöva omprövas i
och med att vägen kommer att förflyttas något norr ut. Även
andelstalet för fastigheten Bräcke 1:95 kan behöva omprövas i och
med detaljplanen.

Servitut

Officialservitut för väg som bildats i akt 23-ÅRE-1898 respektive
2321-98/3 och som belastar fastigheten Bräcke 1:95 till förmån för
fastigheterna Bräcke 1:8 respektive 3:1 kommer omprövas till att gälla i
befintlig väg på kommunens fastighet Bräcke 1:67.
Officialservitut för båtplats som bildats i akt 23-ÅRE-1898 respektive
2321-98/3 och som belastar fastigheten Bräcke 1:95 till förmån för
fastigheterna Bräcke 1:8 respektive 3:1 bedöms inte påverkas till följd
av att ovan nämnda servitut omprövas.
Inskrivet avtalsservitut, akt 23-IM1-87/5266, som belastar Bräcke 1:95
till förmån för Bräcke 1:51, innebär rätt att ta väg och båtplats.
Avtalsservitutet kommer att omprövas till ett officialservitut och
omprövas till att gälla i befintlig väg på kommunens fastighet Bräcke
1:67.
Ledningsrätt kommer att sökas över för VA-ledningar utanför
planområdet enligt streckning som redovisas i bild 1 ovan. Under
förutsättning att avtal om medgivande till ledningsrätt med
fastigheterna Bräcke 1:95, Bräcke 1:67, Lund 1:8 och Mörviken 1:75
inte kommer till stånd innan detaljplanen antas är Åre kommuns
bedömning att underlag finns för lantmäterimyndigheten att tvångsvis
fatta beslut om ledningsrätt över nämnda fastigheter. Åre kommun
kommer i sådant fall gå vidare med en sådan ansökan.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Exploatören bekostar planarbetet.
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Tekniska frågor
Anvisningar för
bygglov

Rekommendationer som anges i de utredningar som har utförts ska tas
hänsyn till i byggnadsskedet.
Viktiga frågor att ta hänsyn till under byggnadsskedet är
omhändertagande av förorenade massor och att säkerställa
dagvattenhantering och risk för sedimentation ut i Åresjön.
Utrymme för dagvattenåtgärder måste skapas nära väg och
parkeringsytor. Det är viktigt med en höjdsättning som möjliggör att
dagvattnet kan rinna av från parkeringar och vägar och översila
grönytor.
Anläggandet av en gångstig är avgörande för att säkerställa upplevelsen
av en fri passage längs Åresjöns strandkant.

Tekniska utredningar
Utredningar

Riskutredning Bräcke 1:95 Åre, ÅF-infrastructure AB, 2018-02-28
Trafikbullerutredning väg och järnväg, Bräcke 1:95, Åre, ÅFinfrastructure AB, 2017-10-27
Projekterings PM/Geoteknik 2018-03-21 och Markteknisk
undersökningsrapport/Geoteknik 2018-03-21, Sweco Civil AB.
Dagvattenutredning, Sweco Environment AB, 2018-03-15
Markteknisk markundersökning – Åresågen, Åre kommun, Sweco
Environment AB, 2017-11-09

Medverkande
tjänstepersoner

Plan- och genomförandebeskrivningen har upprättats av Maria Gyllner
på uppdrag av Åresågen AB. Arbetet har genomförts i samråd med
tjänstepersoner inom Samhällsbyggnadskontoret och Tekniska
kontoret på Åre kommun.
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