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DETALJPLAN FÖR BOENDE SÅGEN
BRÄCKE 1:95, 3:8
ÅRE KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN

GENOMFÖRD GRANSKNING

Planförslaget, upprättat 2018-09-13 har varit utställt för granskning under perioden 2018-09-19 –
2018-10-04 på kommunens hemsida. Planhandlingarna skickades till berörda sakägare enligt
fastighetsförteckning upprättad av Metria, till Länsstyrelsen, övriga berörda statliga myndigheter,
kommunala nämnder och styrelser samt till övriga berörda.

FÖRTECKNING ÖVER INKOMNA SKRIVELSER

Yttranden har inkommit från:
1. Länsstyrelsen
2. Trafikverket
3. Lantmäteriet
4. Jamtli
5. Jämtkraft
6. Tekniska avdelningen, Åre kommun
7. Byggenheten, Åre kommun
8. Åre Skärm- och drakflygklubb
9. Skysport AB
10. Robert Nilsson, Åre-Berge 2:20
11. Hans-Peter P Fallesen, Kanslichef, Svenska Skärmflygförbundet
12. Lars M Falkenström, Riksinstruktör, Svenska Skärmflygförbundet
13. Christer Lewold och Stefan lewold, Bräcke 1:51
14. Maria Erksen och Mats Nilsson, Bräcke 2:1
15. Styrelsen BRF Lake logde
Yttranden har sammanfattats, fullständiga yttranden lämnas ut av Samhällsbyggnadskontoret vid önskemål.

BEMÖTANDE AV INKOMNA SKRIVELSER

De inkomna skrivelserna redovisas och kommenteras nedan.
1.
Yttrande

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsens överprövningsgrunder
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 § PBL
och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget inte
kommer att prövas.
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Strandskydd
I sitt samrådsyttrande 2018-05-15 har Länsstyrelsen inte yttrat sig om
kommunens upphävande av strandskydd inom detaljplan med hänvisning till
särskilt skäl enligt 7 kap 18c § punkt 1 miljöbalken (MB), att området redan har
tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för strandskyddets
syften. Länsstyrelsen ansåg att det var inte är möjligt att avgöra om de befintliga
industribyggnaderna medför att området är allemansrättsligt tillgängligt eller inte,
med hjälp av planunderlaget som
presenterades i samrådsskedet. Kommunen har nu kompletterat
planbeskrivningen med en tydligare redogörelse av förhållanden inom
planområdet samt med en mer utvecklad motivering till upphävande av
strandskydd vad gäller upphävande med hänvisning till 7 kap 18c §
punkt 1 miljöbalken (MB). Länsstyrelsen har gjort ett platsbesök i oktober 2018
och har konstaterat att tillgång till stranden är i dagsläget mycket begränsat på
grund av befintlig bebyggelse samt mark- och vegetations förhållande.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning angående upphävande av
strandskydd med hänvisning till särskilt skäl enligt 7 kap 18c § punkt 1
miljöbalken (MB), att området redan har tagits i anspråk på ett sätt
som gör att det saknar betydelse för strandskyddets syften. Länsstyrelsen anser
att det är positivt att marken närmast strandkanten planläggs
som Natur för att säkerställa en fri passage och allmänhetens tillgänglighet samt
att inom detta område inte upphävs strandskyddet. Länsstyrelsen instämmer
med kommunens bedömning att det blir lättare, än det är dagsläget, för
allmänheten att röra sig längs med strandkanten med hjälp av den planerade
gångstigen. Länsstyrelsen betonar dock att båthusen som planeras ska utformas
så att de inte kommer att anses avhållande för allmänheten. Förutom annan
fasadkulör än den som ska användas bostadskroppar borde båthusen förslagsvis
utformas utan fönster mot Åresjön.
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Risk för översvämning
I sitt samrådsyttrande 2018-05-15 har Länsstyrelsen påpekat behovet att
vidareutveckla planbeskrivningen med ett mer komplett resonemang kring hur
området påverkas av översvämningar från Åresjön samt från Bräckebäcken.
Länsstyrelsen anser att planbeskrivning har utvecklats vidare vad gäller
översvämningsrisk från Åresjön. Länsstyrelsen anser att det är positivt att
bostadsbebyggelsen planeras för att ligga på plushöjden Q1000 för att minimera
översvämningsrisken. Länsstyrelsen konstaterar dock att planområdet har
utökats sedan samrådsskedet med fastighet Bräcke 3:8. Länsstyrelsen påpekar
behovet att vidare arbeta planförslaget med tanken att området har varit utsatt
för översvämning då en slamström kom i Bräckebäcken 2010.
Planbeskrivningen saknar ett resonemang kring risker och eventuella åtgärder för
att säkerställa området för framtida slamströmmar från Bräckebäcken.
Räddningstjänst
Planområdet kan nås av räddningstjänsten genom järnvägsövergången. I sitt
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samrådsyttrande 2018-05-15 har Länsstyrelsen påpekat behovet att komplettera
planbeskrivning med ett resonemang om möjligheter för räddningstjänsten att
nå planområdet i fall att övergången blir spärrad av någon anledning.
Kommunen anser att utrymning av byggnaden ska hanteras i bygglovsskedet
samt att räddningstjänsten har tillgänglighet med befintliga stegbilar till de
planerade byggnaderna. Länsstyrelsen konstaterar att räddningstjänsten inte
kommer att nå planområdet med sina stegbilar om övergången blir spärrad av
någon anledning. I nuläget är det oklart
om utrymningen av byggnaderna kommer även att lösas med hjälp av
byggnadstekniska åtgärder som kan regleras i bygglovskedet, i fall att
räddningstjänsten inte kan nå planområdet i tid.Länsstyrelsen vill informera om
att den tid som bör tas upp i planbeskrivningen avseende räddningstjänstens
förmåga är insatstid d.v.s. inte inställelsetid vilket är
den tid som i nuläget är angiven. Med insatstid avses tiden från det att larm
inkommit till räddningstjänsten och till dess att räddningsarbetet har påbörjats.
Enligt räddningstjänsten Åres handlingsprogram kan de påbörja utryckning från
brandstationen i Åre inom 7 min vilket i praktiken innebär att de har en insatstid
som överstiger 7 min då tid för framkörning samt förberedelser för att påbörja
insatsen ska adderas till tiden för utryckning. Länsstyrelsen har inte utrett hur
lång insatstiden till aktuellt planområde är men rekommenderar att man gör
detta. Detta med anledning av att insatstiden maximalt får vara 10 min (för
aktuella byggnader)
för att utrymning genom fönster med hjälp av räddningstjänst ska få användas.
Förslagsvis bör kommunen ta en förnyad dialog med räddningstjänsten Åre för
att få svar på frågan avseende insatstid till aktuellt planområde. Länsstyrelsen
anser fortfarande att planbeskrivningen borde förtydligas.
Undersökning av betydande miljöpåverkan
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön
och en särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte
upprättas. Länsstyrelsen har i samrådsyttrande 2018-05-15 delat kommunens
bedömning. Bedömningen förutsätter att planarbete föreslår åtgärder som
säkerställer att planförslaget inte påverkar Natura-2000-området Åresjön.
Kommentar

Strandskydd
Planbeskrivning och plankarta uppdateras med egenskapsbestämmelse om att
båthusen ej tillåts ha fönster.
Risk för översvämning
Sommaren 2010 drabbades Åre av ett skyfall som ledde till jordskred,
översvämningar och slamströmmar. Bräckebäcken var en av de bäckar som
drabbades av en slamström som ledde till att järnvägsbanken ovan Åre-Berge 2:7
sköljdes bort. Bräcke 3:8 och 1:95 påverkades inte av slamströmmen i
Bräckebäcken. SGI har på uppdrag av MSB utfört Förstudie och översiktlig kartering
av stabilitet i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord (2018) där en inventering
av den trumman som leder under väg 368 har gjorts. SGI bedömer att den
aktivitet som skett där är ringa då det finns få vegetationsfria ytor. Dock så
ansamlas en del material före trumman under vägen och järnvägen och därmed
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finns det risk för dämning. Trafikverket är huvudman för trumman och ansvarar
för att hålla den fri från jordmaterial och andra hinder.
Räddningstjänst
Planbeskrivningen uppdateras med insatstid efter förnyad dialog med
Räddningstjänsten Åre. Planbeskrivningen uppdateras även med resonemang
om blockerad järnvägsövergång, att utrymning av byggnad därmed måste kunna
ske utan räddningstjänstens medverkan och instruktioner till bygglovsskedet om
att byggnaden klassas som Br1 (stort skyddsbehov).
2.
Yttrande

Trafikverket
Trafikverket anser generellt att ny bebyggelse inte bör tillåtas inom ett område på
30 meter från järnvägen. Ett sådant avstånd ger utrymme för eventuella
räddningsinsatser vid en olycka och möjliggör underhåll och en viss utveckling
av järnvägsanläggningen. Inom 30 meter från järnvägen kan verksamhet som
inte är störningskänslig och där människor vistas tillfälligt som till exempel
parkering och garage finnas dock minst 15 meter från spårmitt.
Planområdet har utökats sedan samrådsskedet med fastighet Bräcke 3:8.
Trafikverket saknar en komplettering av detta i såväl bullerutredning som
riskutredning. Komplementbyggnader inom fastighet 3:8 ska placeras minst 15
meter från Mittbanan.
Bra om trafiksituationen vid järnvägspassagen och väg 638 följs upp.

Kommentar

Korsmarken för komplementbyggnad är placerad med att avstånd om 15 meter
från Mittbanans spårmitt.
Planområdet har till granskningen utökats för att även innefatta Bräcke 3:8.
Buller- och riskutredning har inte kompletterats då bullersituationen inte
bedöms blir sämre (utan eventuellt bättre) av att en carport anläggs mellan
bostadsbyggnaden och väg/järnväg. Riskutredningen har inte heller den
uppdaterats då Bräcke 3:8 har planlagts för ändamål där människor endast vistas
tillfälligt som parkering och garage.

3.
Yttrande

Lantmäteriet
Ingen erinran.

Kommentar

Noterat.

4.

Jamtli
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Yttrande
Jamtli har under samrådsförfarandet yttrat sig angående Bräcke 1:95, och har nu
i granskningsfasen med tillägget Bräcke 3:8, ur kulturhistorisk synvinkel ingen
erinran.
Kommentar

Noterat.

5.
Yttrande

Jämtkraft
Jämtkraft Elnät AB
Dragning av nya ledningar kommer enligt plan att korsa en
gemensamhetsanläggning. Att beakta vid framtagande av
markupplåtelseavtal. Jämtkraft har anläggningsdelar för lågspänning inom det
planerade området. Genom ”www.ledningskollen.se” kan kostnadsfritt kartor
för översiktlig planering erhållas. För mer exakt lägesbestämning kan även
kabelutsättning beställas via samma tjänst. Detta får endast vara underlag för
grov planering. Elanläggningar omfattas av säkerhetskrav och bestämmelser.
Ny plats för ”tekniska anläggningar” är inplacerad i den aktuella plankartan. En
ny och större yta är nu upplåten och vi förutsätter att den är avsedd för eventuell
transformatorstation. En station på ca 3*5 m med ett fritt utrymme på 5 m runt
den tycks rymmas på ytan. Vi har dock närheten till ”gatan” som
kan vara en begränsande faktor som kan förebyggas. Från stationens väggliv till
gatans vägkant bör det vara minst 2m. Om det anläggs ett dike mellan vägen och
ytan måste vi ha 1 m tillgodo till yttre dikeskanten. Gällande eventuell etablering
av transformatorstationen kommer den att vara placerad inom område som
omfattas av strandskydd. Det vore bra om det även går att förutse denna
frågeställning när detaljplanen tas fram.
Jämtkraft AB, Värme
Vid ev. borrning under järnvägen vill vi vara med och
förlägga ett foderrör för FV. Dragning av nya ledningar kommer enligt plan att
korsa en gemensamhetsanläggning. Att beakta vid framtagande av
markupplåtelseavtal.

Kommentar

Noterat.
Under samrådet sågs inget behov av en transformatorstation, vilket har
förändrats till granskningsskedet.
Strandskyddet hävs för all mark norr om Naturmarken.
Gatan har gjorts relativt bred för att placeringen ska vara flexibel, samtidigt som
svackdike och skyddsavstånd kan upprätthållas.

6.

Tekniska avdelningen, Åre kommun
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Yttrande

Kommentar

Noterat.

7.
Yttrande

Byggenheten, Åre kommun
b1 - Ventilationen och avstängning - möjligt att reglera?
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Taknockarna ska utformas så att en majoritet av nockarna går i nord-sydlig
riktning – kan bli svårt att tolka vid bygglovsbedömning.
n1 - Markytan får inte hårdgöras - avser det främst asfalt? Det är bra att det finns
tydliggörande i planbeskrivningen att packat grus ej räknas som hårdgörande.
Kommentar

Ja.
Omformuleras till ’minimum 60 %’.
Planbeskrivningen kompletteras med detta.

8.
Yttrande

Åre Skärm- och Drakflygklubb
Vi har tagit del av den reviderade planen och konstaterar att
komplementbyggnaderna flyttats, vilket är en lättnad för oss som flyger vinge
och skärm. Vi behöver dock kraftigt understryka att säkerheten fortfarande blir
äventyrad, då bostadsbyggnaderna blir alltför höga. För oss är det meter över
marken som är relevant. Huskropparna ligger i eller nära den baslinje som utgör
första delen av landning på Draklanda vid östlig vind, då man som pilot vänder
för att i motvinden gå ner på Draklanda. Höjden på de tänkta husen är ett
allvarligt problem. Piloter riskerar att krascha i huskroppar både på östlig och
västlig vind eftersom utrymmet blir för litet. Piloter kommer att tvingas göra
farliga manövrar, tex S-svängar, nära mark och hinder. Höjden på husen på
Sågen-tomten kommer dessutom att ge en turbulens som sträcker sig långt in
över landningsfältet. Draklanda blir ett svårt och farligt ställe att landa på. Olika
vindförhållanden ger olika förutsättningar och det behövs marginaler för att det
inte ska bli farligt. Vi är mycket oroade över säkerheten nu; både i vår lokala
klubb och i hela landet. Vi önskar att byggnaderna blir lägre; två eller max tre
våningar. Man skulle kunna tänka sig att bygga tre våningar västerut och två
våningar närmast Draklanda. Åre är ett unikt flygcentrum för piloter från när
och fjärran, och har också unika förutsättningar för att skola nya piloter för
bergsflyg. Det finns ingen motsvarighet till Draklanda i Sverige. Skärmflygningen
attraherar ett stort antal människor och genererar hundratals gästnätter i Åre,
året runt. Inte minst tandemflygningen är mycket populär. Flera arbetstillfällen
på helår genereras också, av skolning och tandemflyg. Skärmflygningen är viktig
både för oss som flyger och för Åre som destination.

Kommentar

Samhällsbyggnadskontoret har förståelse för att den planerade bebyggelsen kan
komma att göra det svårare för nybörjare att landa på Draklanda vid ogynsamma
förhållanden. Den östra delen av Bräcke 1:95 har fredats för byggnation för att
skapa en större öppen yta gentemot Draklanda. Huvudbyggnadens höjd har
behållits till antagandet då tillskapandet av bostäder har vägt tungt.

9.

Lars Hedström, Skysport AB
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Yttrande
Vi anser fortsatt att byggnaderna ska ha en max höjd på 1-2 våningar + loft,
precis som Lake Lodge har. Den mindre byggnaden har 1 våning + loft, och det
har sedan byggnation 2014, visat sig vara den max höjd som inflygningen klarar
för att säkerheten ska hållas.
Byggnaderna på Bräcke 1:95 planeras på den sk ”BASLINJEN”, där vi
skärmflygare lägger inflygningen vid östlig vind. Byggnaderna skapar en FÖR
hög ”TRÖSKEL”, vilket innebär att inflygningen störs och blir svårplanerad och
farlig. Prestandan på skärmarna är under ständig utveckling, och kraven på
utrymme ökar för varje år. Därför vill vi att byggnaderna sänks så mycket som
möjligt.
Vi har lämnat in bilder och filmer till Planarkitekterna, som visar hur
inflygningen går till och som visar att byggnaderna planeras mitt på den sk
”BASLINJEN”

Kommentar

Se svar på yttrande nr 8.

10.
Yttrande

Robert Nilsson, Åre-Berge 2:20
Ifrågasätter planens syfte då boendet är tänkt för personer som fyllt 55 år.
Eftersom det inte i plan går att garantera att det blir ett seniorboende är det
särskilt behjärtansvärt eller angeläget utan det är helt enkelt att anse som vilket
bostadsbygge som helst i planen.
Fri passage genom en detaljplan kan inte betraktas som ett syfte då det i stället är
ett krav när strandskydd upphävts enligt Miljöbalken.
Ifrågasätter att planen strider mot den Fördjupade översiktsplanen för Åre
samhälle från 2005 angående utformning och placering i landskapet. Anser inte
att tillskapandet av endast 17 lägenheter kan utgöra ett så tungt intresse så att det
är möjligt att frångå den Fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle. Planen
ligger inom riksintresset för kulturmiljö (Åredalen Z32a) samt utgör ett Natura
2000 område. Till detta ska det gränsa mot Draklanda som ska utgöra
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friluftsområde och även är viktigt i samband med arrangemang på Alpina
Nationalarenen som t ex WC, VM och OS i framtiden.
Allt sammantaget ska göra att bedömningen om strandskyddet kan upphävas ska
betraktas ytterst restriktivt samt att utformning, skala och placering radikalt
måste ses över. Ifrågasätter att fastigheterna är ianspråktagna och anser att
bebyggelsen kommer privatisera fastigheterna, referens till MÖD M 1690. Anser
att båthusen kan komma att användas som skotergarage vilket kan upplevas
privatiserande, likaså bryggan, referens till MÖD M 1554-17.
Nuvarande byggnader ligger mycket diskret, lågt placerade inbäddade i grönska
och helt utan fönster mot sjösidan vilket kommer att ändras dramatiskt då
huvudbyggnaden ensam både omfattar en byggnadsyta om 570 m2 och är 15
meter hög och måste placeras på uppschaktad högre höjd för att klara höga
vattenflöden. Detta är en högst privatiserande faktor för de som vistas eller
färdas på sjön både vinter och sommar som inte beaktats.
Både tågtrafiken och biltrafiken kommer att öka och köbildningar och olyckor
riskerar att inträffa vid järnvägsövergången, det omnämnda magasinet efter väg
638 ligger en aning förskjutet och används i stället som busshållplats och inte
köplats vid bomfällning och fyller inte den funktion man eftersträvar i planen.
I dag används hela denna del av Åre från Draklande till Englandsviken som
friluftsområde då den är lätt tillgänglig både från väg och sjö. Låt det förbli så
och bevara lite av det ursprungliga Åre innan det är för sent.
Kommentar

Definition av seniorboende: Seniorboende regleras inte i socialtjänstlagen, det
finns ingen bestämd definition av boendeformen. Det gemensamma är att
bostäderna upplåts åt personer som betraktas som seniorer. En vanlig nedre
åldersgräns är 55 år. Upplåtelseformen kan vara både hyresrätt och bostadsrätt.
Ofta utmärks seniorboenden också av en god tillgänglighet och tillgång till
gemensamhetslokaler. Det enda sättet för kommunen att säkerställa att mark
eller bostäder upplåts för ett specifikt syfte är när kommunen själva är
markägare, vilket här inte är fallet. Plan- och bygglagen tillåter inte reglering av
boendeform.
Utifrån förutsättningarna på platsen bestämmer kommunen vilken reglering som
behövs för att uppnå detaljplanens syfte. För att säkerställa att kraven enligt
Miljöbalken uppfylls har det även skrivits in i planens syfte, som ska uppfyllas i
bygglovsskedet.
Kommunen har gjort bedömningen att tillskapandet av bostäder väger tungt.
Varken Länsstyrelsen eller Jamtli menar att planen medför någon påtaglig skada
på riksintresset för kulturmiljö. Länsstyrelsen har även bedömt att den
dagvattenutredning som har gjorts är fullgod och att planen inte bedöms skada
Natura2000-området.
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Planen innefattar inte Draklanda och nyttjandet av Draklanda under evenemang
så som VM påverkas ej av planen.
Har ej funnit dom MÖD M 1690, däremot MMD 2008-M 1690 gällande en
strandskyddsdispens. Även MÖD M 1554-17 avser en strandskyddsdispens och
ej ett planärende. Kommunens bedömning rörande hävande av strandskydd och
motivering kvarstår.
Med ett ökat invånarantal i en ort kommer olika trafikslag att öka. Kommunen
försöker dock prioritera centrala etableringar längs med stråket, där tillgång till
kollektivtrafik och gång- och cykelbana finns, för att trafiken inte ska öka
markant. Kommunen bedömer att trafiksituationen kommer vara acceptabel.
Bevarande av kulturmiljöer är en viktig faktor när landskapet utvecklas. Den
befintliga bebyggelsen på platsen har dock inte bedömts vara bevarandesvärd.
Draklanda och intilliggande mark kommer även i fortsättningen kunna nyttjas i
enlighet med allemansrätten.
11.
Yttrande

Hans-Peter P Fallesen, Kanslichef, Svenska Skärmflygförbundet
Svenska Skärmflygförbundet SSFF konstaterar med glädje att de
synpunkter som framkommit i tidigare skede från SSFF samt Åre Häng
och Skärmflygklubb har delvis tagits hänsyn till från Åre kommun i de
reviderade handlingarna.
SSFF står fortfarande bakom de påpekanden som framkommit från Åre
Häng och Skärmflygklubb. Det är glädjande att kommunen förstått och
tagit hänsyn till detta i och med flyttandet av komplementbyggnaderna.
Höjden på komplementbyggnaderna är dock fortfarande satt till fyra
våningar vilket är otillfredsställande ur flygsäkerhetssynpunkt vid
inflygning och landning på Draklanda.
Åre är unikt som nationell sportarena för det svenska skärmflyget. Här
sker den absolut största utbildningen av skärmflygpiloter i bergsmiljö.
Utbildningen sker till största delen på nybörjarstadiet vilket kräver säkra
inflygning- och landningsmöjligheter.
Vi hoppas Draklanda ska kunna förbli den unika sportarena den varit
för skärmflygning i Sverige även lång tid framöver.
Med hopp om att Åre kommun trots revideringar ändå får ett fint och
funktionellt seniorboende.

Kommentar

Noterat. Se svar på yttrande nr 8.

12.

Lars M Falkenström, Riksinstruktör, Svenska Skärmflygförbundet
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Yttrande
Har kommit till klubbens kännedom att det pågår en bygglovsansökan vid
Draklanda. Att husen planeras bli fyra våningar kan allvarligt påverka säkerheten
för skärmflygverksamheten. Husens höjd är problematisk då de riskerar att
skapa turbulens. Som skärmflygelev får man lära sig att beräkna turbulensen
bakom ett hinder med tio gånger höjden. Oregelbundna luftströmmar kan få
skärmen att kollapsa.
Dessutom påverkas baslinjens placering beroende på vilket håll vinden kommer
ifrån där höga hus kan tvinga elever till plötsliga kursändringar. Baslinjen är det
område från där den landande piloten bedömer att avståndet till
landningspunkten kommer att nås på ett säkert sätt baserat på skärmens glidtal
och rådande vindstyrka. Man kan se baslinjen som en tröskel. Blir tröskeln för
hög tvingas man lägga basen för högt, eller längre österut och då tvingas piloten
göra s-svängar eller på andra sätt beräkna om inflygningen vilket adderar ett
stressmoment som de mer oerfarna inte klarar av. Ofta missbedömer de höjden
och riskerar att pendla ner i marken eller glider förbi hela landningsfältet.
Problemet lär bli än större då skärmutvecklingen ger skärmar med allt högre
glidtal.
Draklanda är redan omgärdad av sjön och järnvägen som var för sig utgör
allvarliga faror. Ytterligare bebyggelse som stör flygningen kan äventyra
skärmflygverksamheten i sin helhet. Det skulle även drabba hela Åre då
skärmflygarna utgör en sevärdhet och förgyller turisternas fjällsemester.
Önskar att bygglovsansökan avslås eller omarbetas så att huskropparna får två
våningar och därmed acceptabel takhöjd.
Kommentar

Bygglov kan sökas i enlighet med detaljplanen efter att den vunnit laga kraft. Se
svar på yttrande nr 8.

13.
Yttrande

Christer Lewold och Stefan Lewold, Bräcke 1:51
Tidigare lämnade synpunkter synpunkter på planförslaget kvarstår i all
väsentlighet, de har även förstärkts då planens syfte inte kan säkerställas.
Ifrågasätter att syftet med detaljplanen om att tillskapa seniorbostäder inte går att
säkerställa juridiskt, ser det som ett försäljningsargument och det finns inget som
hindrar att bostäderna får en annan användning, exempelvis som exklusiva
bostadsrätter med innehavare bosatta på andra håll i landet.
Menar att förutsättningar för undantag enligt 7 Kap 18c § 5 Miljöbalken saknas,
att översiktsplanen ej ger stöd för den planerade bebyggelsen, att den strider mot
den fördjupade översiktsplanen och att det ej är påvisat att ändamålet inte kan
tillgodoses utanför det strandskyddade området.
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Ifrågasätter att bostäderna utgör ett angeläget allmänt intresse med referens till
MÖD 2016:13.
Menar att planen inte har stöd av översiktsplanen då den endast förskriver att
seniorboende bör lokaliseras med god tillgänglighet till kollektivtrafik och
service, men utan att någon eller några specifika platser pekas ut. Kan antas att
det därmed finns andra aktuella områden i eller kring Åre samhälle.
Strider mot fördjupade översiktsplanen där bebyggelse ska anpassas till det
utsatta läget i landskapet och med ’traditionell jämtländsk utformning’ och anser
inte att de egenskapsbestämmelser som satts uppfyller ovanstående krav.
Ifrågasätter hävande av strandskydd, att andra lokaliseringar inte utretts
tillräckligt med referens till MÖD dom 2018-04-17 mål nr P 3718-17.
Anser att komplementbyggnaderna är för höga för dess användning.
Bräcke 3:8 ägs av Bräckegården i Åre AB och Bräcke 1:95 ägs av Åre
husbehovssåg u.p.a.
Ifrågasätter att de aldrig tillfrågats om planläggning eller gett utryck för att de
inte skulle vilja det.
Vill att transformatorstationen flyttas väster ut på grund av hälso-, buller- och
estetisk hänsyn. Framgår ej av planhandlingarna var avfall kommer hanteras
inom planområdet, vill ej ha det nära Bräcke 1:51.
Vill inte ha avfallshus nära sin fastighet.
På grund av att planen ej är förenligt med strandskyddslagstiftningen bör
planarbetet avbrytas.
Bifogat fastighetsinformation. Åre Husbehovssåg upa är ägare till Bräcke 1:95
och Bräckegården i Åre AB är ägare till Bräcke 3:8.
Planerad bostadsbebyggelse skymmer sikten avsevärt.
Kommentar

Se svar på yttrande nr 10 angående definition och juridisk möjlighet att styra
seniorboende. Kommunen har inte inom plan- och bygglagen möjlighet att styra
ägande av fastigheter och vilka som väljer att bosätta sig där.
Kommunen har gjort en annan bedömning angående strandskydd och
förhållande till fördjupad översiktsplan för Åre samhälle, en bedömning som
Länsstyrelsen varit enig i. Den kommuntäckande översiktsplanen är strategisk
och pekar inte ut specifika platser för seniorboende, detta för att det kan finnas
olika platser i kommunen där det är lämpligt. Föreslagen lokalisering bedöms
uppfylla de strategiska ställningstagandena och platsen bedöms därmed lämplig
för ändamålet.
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Bostäder kan utgöra ett angeläget allmänt intresse, det måste dock påvisas att det
inte finns möjlighet att tillgodose detta intresse utanför strandskyddat område
för att det ska vara möjligt att häva strandskyddet. Planbeskrivningen uppdateras
på denna punkt.
Komplementbyggnaderna närmast sjön har sänkts till tre och en halv meters
nockhöjd till antagandet, resterande kvarstår. Befintligt skärmtak på Bräcke 3:8
mäter cirka 4 meter, varför denna maximala nockhöjd har bedömts rimlig i
planen.
Ägarförhållandena till fastigheterna har korrigerats i planhandlingarna.
Fastighetsägarna har trots att det finns ett positivt planbesked för Bräcke 1:51
inte tagit kontakt med kommunen för att påbörja en planprocess.
Fastighetsägaren har inte heller under de telefonsamtal som hafts med
planavdelningen lyft frågan att påbörja en planprocess eller haft frågor om hur
man går tillväga för att påbörja ett sådant arbete.
Transformatorstationens läge har studerats och tillräckliga skyddsavstånd
bedöms finnas.
Avfallshus kan anläggas inom korsmarken och kommer som närmast hamna 20
meter från bostadshuset på Bräcke 1:51. Detta bedöms inte problematiskt ur
hälsosynpunkt.
All mark söder om Bräcke 1:51 har fredats för bebyggelse, delvis för att inte
påverka utsikten mot sjön från bostadsbyggnaden. Den sikt som skyms sydväst
om Bräcke 1:51 bedöms inte som en betydande olägenhet.
14.

Maria Eriksen och Mats Nilsson, Bräcke 2:1
Vi är ytterst förvånande över att en detaljplan med en så storskalig
byggnadskropp inte inrymmer en illustration där föreslagen bebyggelse kan ses i
ett större sammanhang! Vår följdfråga är: har Åre kommun helt satt sig i knät på
exploatören med löften om seniorboende? Detta löfte var, som det beskrivits för
oss, en förutsättning till det positiva planbesked som lämnats tidigare, medan det
nu enligt stadsbyggnadskontorets kommentar till vårt samrådsyttrande inte
längre kan garanteras.
I sommar försökte vi med en enkel avvägning bedöma höjd på den föreslagna
bostadsbebyggelsen och kunde då konstatera att den nya byggnadskroppen
åtminstone är 10 meter högre än befintlig bebyggelse på fastigheten. Menar ni att
detta försvaras med ”minimalistisk”gestaltning, slamfärg och takriktning…
I de bristfälliga planhandlingarna kan vi inte se hur schakter/uppfyllnader
kommer att ansluta mot vår fastighetsgräns och därmed inte heller se hur
dagvattnet kommer att omhändertas.
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Vi vill återigen påtala den överenskommelse som skedde mellan lantmätaren, oss
och företrädare till ägarna av Bräcke 1:95 i samband med att den nya vägens
sträckning skulle fastställas. Anslutningen mellan den nya vägen och vår tomt
skulle ske enligt översända dokument (aktbilaga BE7 i Akt 2321-95/89) i vårt
samrådsyttrande. I samband med den överenskommelsen beslutades även att vi
(Bräcke 2:1) skulle skänka mark till ägarna av Bräcke 1:95. Ytan som vi skänkte
framgår bl.a. av den karta som bifogades till samrådsyttrandet. Se även bifogad
bild över infarten. För att vi skulle kunna acceptera den nya vägsträckningen var
det en förutsättning att vi även fortsättningsvis skulle kunna använda in- och
utfarten till vår tomt. Om inte denna överenskommelse har resulterat i ett
servitut så måste detta vidare utredas med Lantmäteriet.
Vi är medvetna om att vi som fritidsboende i vårt torp inte betraktas som viktig
sakägare. I ett läge där någon hänsyn över huvud taget inte tagits till våra
synpunkter, utan garagelängan istället flyttats betydligt närmare vår fastighet,
hänvisar vi till vårt samrådsyttrande och ser i nuläget ingen annan utväg än att
vid ett antagande överklaga detsamma till högre instanser.

Bild över infart till Bräcke 2:1 från Bräcke 1:95.
Kommentar

Samhällsbyggnadskontoret känner inte till detta löfte, finns ej med i
planbeskedet eller andra planhandlingar. Se svar på yttrande nr 10 angående
seniorboende och reglering av boendeform.
Ja.
Schakt, fyll och markanpassning redovisas i bygglovsskedet. De principer för
omhändertagande av dagvatten som dagvattenutredningen presenterar ska följas.
Ni bör kontakta Lantmäteriet och utreda situationen.
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Garagelängan har flyttats till Bräcke 3:8 norra del för att inte påverka Draklanda
i lika stor utsträckning, vilket har vägt tyngre än närheten till och påverkan på
Bräcke 2:1.
15.

Styrelsen BRF Lake Lodge Åre
I Lake Lodge finns verksamhetslokaler för skärmflygning, vilket innebär att det
är viktigt att husen utformas på ett sådant sätt att de i framtiden har minimal
påverkan för flygarna. Flygarnas åsikter bör beaktas noggrant.

Kommentar

Noterat

REVIDERINGAR EFTER GRANSKNING
Planen föreslås reviderad på följande punkter:
Planbeskrivning
• Resonemang om slamström
• Utförligare resonemang om räddningstjänstens tillgänglighet, utrymning och byggnadens
klassning
• Packat grus räknas ej som hårdgörande av ytor
• Tillägg angående lokalisering och strandskydd
Plankarta
• Sjöbodarna tillåts endast ha fönster på nordlig sida
• Sjöbodarnas höjd sänks från 4 till 3,5 meters nockhöjd
• Omformulering av taknocksbestämmelse

FÖRSLAG TILL BESLUT
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås fatta följande beslut:
• Denna skrivelse antas som kommunens utlåtande
• Planen revideras enligt ovan
• Den reviderade planen antas och överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för
antagande.
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HANTERING EFTER BESLUT

Denna skrivelse skickas tillsammans med Samhällsbyggnadsnämndens beslut till exploatören
Åresågen AB och de som inkommit med synpunkter under granskningen.

Efter antagandebeslut ska planen och beslutet skickas till Länsstyrelsen och exploatören samt
Lantmäterimyndigheten. Samt med besvärshänvisning till Åre Skärm- och drakflygklubb,
Skysport AB, Robert Nilsson, Hans-Peter P Fallesen, Lars M Falkenström, Christer Lewold och
Stefan Lewold, Maria Erksen och Mats Nilsson, Styrelsen BRF Lake logde.
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