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Planförslaget, upprättat 2018-02-08 har varit utsänt på samråd under perioden 2018-02-14 –
2018-03-11. Planhandlingarna skickades till berörda sakägare enligt fastighetsförteckning samt 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. Tillväxtavdelningen, Åre Kommun
5. Mark och exploatering, Åre Kommun
6. Jamtli
7. Jämtkraft
8. Skanova
Övriga
9. AGO Servicebolaget i Åre AB
10. Brf Mitt i Åre 1983
11. Åre By och Turistförening
12. Kristina & Nalle Hansson
13. Per Söderkvist

BEMÖTANDE AV INKOMNA SKRIVELSER

De inkomna skrivelserna redovisas och kommenteras nedan.
1.
Yttrande

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Riksintressen
Riksintresse för kommunikationer, E14
Ett genomförande av planförslaget medför ökad belastning på
trafiksituationen i området och kan därmed komma att inverka på
trafiksäkerheten och framkomligheten på E14.
I föreslagen detaljplan har ett område gränsande mot E14 markerats som
gata. Området regleras inte ytterligare i syfte att lämna plats åt olika typer av
trafiklösningar. Länsstyrelsen delar Trafikverkets uppfattning om att en säker
trafiklösning behöver regleras tydligt. Anslutningarna mot E14 behöver
markeras tydligare och övrig del markeras med förbjuden utfart. Enligt
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trafikutredningen kommer exploateringen att medföra ytterligare belastning
på E14 och åtgärder som minimerar belastningen ska eftersträvas.
Länsstyrelsen hänvisar vidare till Trafikverket.
Kulturmiljö, Åredalen
Kommunen har tagit ett ambitiöst grepp kring kulturmiljöfrågan i planarbetet
och länsstyrelsen bedömer att frågor kopplat till riksintresse för kulturmiljö,
Åredalen har lösts på ett tillfredställande sätt.
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Transporter av farligt gods
Länsstyrelsen anser att det utöver pölbränder finns fler risker kopplade till
farligt gods som behöver utredas och efterlyser att riskutredningen
kompletteras med en riskanalys. Analysen behöver klargöra sannolikheten
för, och konsekvenserna av, olyckor med farligt gods samt redovisa möjliga
riskreducerande åtgärder.
Ras skred och erosion
I avsnittet om risker för ras och skred beskrivs enbart risken inom
planområdet. Ovanför planområdet lutar det mycket. I juni 2010 föll
uppemot 130 mm nederbörd över Åreskutan vilket ledde till att stora
mängder grus och sten flöt ut över parkeringen vid kabinbaneområdet och
E14, där byggnationer nu planeras. Inom ramarna för planarbetet måste det
klargöras hur kommunen avser säkerställa ett fullgott skydd mot rasmassor
liknande det som hände 2010. Ras liknande detta kommer att inträffa även i
framtiden, troligen också mer frekvent på grund av klimatförändringar.
Frågan om risker för ras och skred är också viktig att ta hänsyn till i
planeringen av dagvattenhantering. Ras- och skredrisken i branta områden
med lösa jordar och lera har genom åren visat sig vara stor vid höga flöden.
De skyddsåtgärder och den dagvattenhantering som väljs bör därför vara
dimensionerade för minst 100-årsflöden. Risker och förutsättningar ska vara
klargjorda innan planen ställs ut för granskning, kvarstår oklarheter om
markens lämplighet i det skedet kan Länsstyrelsen komma att överpröva
planen.
Dagvatten
Planområdet utgör en knutpunkt för dagvattenflödet via passagen under
E14.Länsstyrelsen delar Trafikverkets bedömning i att dagens utformning av
dagvatten inte klarar ett högre flöde då det redan idag är problem vid
passagen. I samband med fortsatt planering av dagvattenhanteringen behöver
det säkerställas att trumman under E14 inte överbelastas på ett sätt som
skulle kunna äventyra vägens funktion.
Miljökvalitetsnormer Vattenförekost, Åresjön
I huvudsak pekar dagvattenutredningen på möjligheter och ger konkreta
förslag på hur man kan minimera flöden, fastlägga eventuella föroreningar
och minimera transporten av sediment. Det sistnämnda är en särskilt viktig
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faktor för att minimera och förhindra ytterligare påverkan på Natura 2000området och riskera att försämra gynnsam bevarandestatus men även för
risken att inte uppnå god status enligt Vattendirektivet till 2021.
Länsstyrelsen delar vattenutredningens slutsats i att detta är första steget i en
utredning om hur en robust dagvattenhantering ska framarbetas. Det behövs
flerautredningssteg och detaljprojekteringar innan beslut kan fattas om vilka
åtgärder som är mest lämpade. De föreslagna underjordiska
fördröjningsmagasinen fungerar säkerligen bra för normal dagvattenhantering
från hårdgjorda ytor och andra mindre flöden. Vid ett större flöde eller
översvämning begränsas dock funktionen av dimensioneringen och
magasinen riskerar att bli en ”propp” i systemet, med konsekvensen att stora
mängder vatten med högt partikelinnehåll och ansamlade föroreningar når
Åresjön. Länsstyrelsen anser att det krävs organisatoriska åtgärder såsom ett
avrinningsområdesperspektiv för att kunna lösa dagvattenfrågan i sin helhet.
Grundvatten
Länsstyrelsen efterlyser ett närmare resonemang kring grundvattnet och den
påverkan som kan förväntas av exploateringen. Det behöver klargöras om
planens genomförande kan leda till förändrade flödesriktningar, om
grundvattnet riskerar att förorenas eller om åtgärder i grundvattennivån kan
påverka risker för ras och skred i området.
Formalia
I planhandlingen anges planens syfte under olika rubriker och med olika
formuleringar. Detaljplanens syfte bör vara tydligt och enhetligt formulerat
eftersom det har bäring på såväl planbestämmelser som eventuellt framtida
prövningar och beslut kring detaljplanen.
Utformningsbestämmelserna kommenteras inte närmare i planbeskrivningen
och återknyter heller inte till planens syfte på ett konkret sätt. Detta kan leda
till att de blir svåra att tolka och efterfölja i bygglovsprocessen. Länsstyrelsen
anser att bestämmelserna behöver motiveras tydligare och att planens syfte
behöver kopplas till bestämmelserna.
Förhållande till ÖP
Länsstyrelsen ser positivt på att utformningen av tillkommande bebyggelse
regleras i linje med den fördjupande översiktsplanen (FÖP) för Åre samhälle
2005. Riktlinjerna är dock delvis utformade med utgångspunkt i att
kabinbanan finns kvar. Planförslaget kan därför inte helt bedömas vara i linje
med FÖP, vilket innebär ett avsteg som behöver motiveras närmare i
planbeskrivningen. Ett plangenomförande leder också till att delar av FÖP:en
blir oaktuella. En framtida revidering skulle behövas, där kommunen tar ett
större grepp kring de förändringar som denna, och eventuellt framtida,
exploateringar innebär för miljön i Åre samhälle. En revidering av FÖP:en är
också ett lämpligt tillfälle att ytterligare analysera frågan om kumulativa
effekter på landskapsbilden som nämns kortfattat i bifogad kulturmiljöanalys.
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Kulturmiljö, landskapsbild och gestaltning
Även om förslagen exploatering inte bedöms påtagligt skada värdena i
riksintresset Åredalen så innebär de i sammanhanget relativt omfångsrika
byggnaderna ett nytt och betydande inslag i kulturmiljön och på
landskapsbilden i området. I föregående samråd (2015-16) presenterades en
ambitiös analys av påverkan på och konsekvenser för landskapsbilden i
miljökonsekvensbeskrivningen. Länsstyrelsen anser att en liknande analys
behöver göras också för det nya förslaget.
Förorenad mark
Länsstyrelsen har uppgifter om att det funnits en verkstad inom det område
som är aktuellt för detaljplanen. I verkstäder hanteras det bland annat
oljeprodukter vilket innebär att det vid grävningsarbeten ska iakttas
försiktighet och vid misstanke om förorening ska arbetet avbrytas och
tillsynsmyndigheten kontaktas.
Kommentar

Allmänt
Ang trafik se kommentar till Trafikverkets yttrande, yttrande 2.
Hälsa och säkerhet.
MKB och riskutredning anger ett antal åtgärder för att säkerställa att
exploateringen kan genomföras. Planförslaget innebär en höjning av
markområdet mellan E14 och föreslagen exploatering. Denna åtgärd innebär
en säkerhetshöjande åtgärd i området då det också fungerar som vall och
avåkningsskydd mot området. Någon analys av andra risker än pölbränder
har inte genomförts då det endast är brandfarliga ämnen samt oxiderande
ämnen som transporteras på E14. En utökad riskutredning med hänseende
till annat farligt gods skulle inte få utslag på individrisken och har därför
bedömts som onödigt att genomföra. Ett PM med ett utförligare resonemang
ang. risknivån i området har bilagts planhandlingarna.
Dagvatten, ras och skred.
Dagvattenutredningen har kompletterats i delar enligt Länsstyrelsen yttrande.
Dagvattenfrågan är särskilt viktig i denna plan eftersom terrängförhållandena
tillsammans med skidområdenas utformning och passagen genom E14 skapar
en knutpunkt för dagvattenflödet som har sitt ursprung från ovanliggande
avrinningsområde. Det faktum att planområdet utgör en knutpunkt och att
det finns begränsat utrymme för dagvattenhanterande åtgärder inom det
planerade planområdet betyder att ett större perspektiv på dagvattenfrågan
måste tas. Detta är dock något som inblandade parter strategiskt behöver
arbeta med på längre sikt. Utifrån ett planperspektiv så ska
dagvattenhanteringen lösas inom planen för det dagvatten som skapas här.
För det strategiska dagvattenarbetet krävs en annan tidshorisont vilket inte
ska påverka den aktuella planens planprocess.
I avrinningsområdet som helhet bör det naturliga avrininngsmönstret bevaras
så långt som möjligt med utgångspunkt att fördela ut flödet i så många
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punkter som möjligt. Att sidoförflytta dagvattnet och samla stora flöden i en
och samma punkt ska undvikas.
Dagvatten, ras och skred går hand i hand. Med detta menas att en god
dagvattenhantering också ger lägre risk för att ras och skred ska inträffa. Det
är fördelaktigt att låta dagvattnet gå i avrinningsstråk som satt sig över tid och
ej skapa nya anlagda vattenstråk där erosionsrisken blir större initialt. Att
dimensionera anläggningar för minimum ett 100-årsregn bedöms svårt att
utrymmesmässigt lösa inom planen.
Möjliga dagvattenåtgärder för att uppnå detta är bl.a. gröna tak, översilning
över vegetationsytor, underjordiska fördröjningsmagasin, fördelning av
flöden i många punkter samt särskilda dagvattenåtgärder i samband med
byggskedet. Det bedöms att underjordiska fördröjningsmagasin blir områdets
huvudåtgärd tillsammans med de övriga förslagen för att uppnå en
flödesneutralitet.
Med föreslagna dagvattenåtgärder och med försiktighetsåtgärder vid framtida
förändringar av skidsystemet bedöms det som att risken för ras och skred i
området går minimera till en acceptabel nivå. En revidering har gjorts av PM
geoteknik där stabiliteten beskrivs utförligare, i revideringen framgår att
risken för erosion vara liten men att försiktighetsåtgärder kan bli aktuellt vid
byggskedet för att förhindra ras och erosion. Föreslagna åtgärder ska
dimensioneras så att dagvattensituationen inte försämras mot idag.
Grundvatten
En bedömning har gjorts att grundvattnet inte kommer att påverkas i
samband med exploateringen. I den sydöstra delen av planområdet vid
Timmerstuga ligger grundvattnet på ca 4 meters djup, mot nordost mer ytligt
ca 2 meter under markytan.
Formalia
Planbeskrivningens syfte har tydliggjorts något, stöd för
utformningsbestämmelserna har kopplats mot syftet för att underlätta
tolkningen av dessa.
Förhållande till ÖP
Planbeskrivningen har kompletterats under ang. kopplingen till
översiktsplanen med ett resonemang till varför kommunen delvis gör avsteg
från den.
Kulturmiljö
Kommunen bedömer att någon ny landskapsanalys inte behöver göras utan
hänvisar till tidigare analys samt beslutet att inte byggnadsminnesförklara
kabinbanan bland annat på grund av att en stor del av värdet i kabinbanan är
dess funktion och en långsiktigt förvaltning av den inte går att säkerställas.
Förorenad mark
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Planbeskrivningen har kompletterats med att om föroreningar iakttas vid
grävarbeten ska arbetet avbrytas och tillsynsmyndighet kontaktas.
2.

Trafikverket

Yttrande

Allmänt
Säkerhetsavståndet är det område utanför körbanan som ska vara fritt från
fysiska hinder i form av fasta och oeftergivliga föremål. Säkerhetsavståndet
bestäms av vägens utformning och tillåten hastighet. I detta fall ska
säkerhetsavståndet vara 5 meter från E14 då hastigheten är 60km/h. Med
hänvisning till säkerhetsavståndet anser Trafikverket att det inte ska vara
några träd i slänten.
I föreslagen detaljplan har ett område gränsande mot E14, från västra
anslutning till där Kabinbanevägen går under E14, markerats gata.
Trafikverket anser att anslutningarna ska markeras tydligare och övrig del ska
markeras med förbjuden utfart. Trafikverket anser inte att två infarter
eller ett magasin för högersvängande på E14 vid den västra anslutningen är
en trafiksäker åtgärd då den riskerar att bli siktskymmande för de som ska
svänga ut på E14 från området. Därför anser vi inte att handlingsfrihet i
detaljplanen behövs för detta och att anslutningarna kan markeras tydligare.
Trafikverket anser att exploatör, kommun och trafikverket ska vara överens
om anslutningarnas läge/förbjuden utfart innan detaljplanen ska ut på
granskning. Vid ändring av anslutningens utformning måste ett avtal
upprättas mellan exploatören och Trafikverket och vara påskrivet innan några
fysiska åtgärder utförs på anslutningen. Syftet med avtalet är att reglera
anslutningens utformning samt medge tillåtlighet att utföra åtgärder inom
Trafikverkets vägområde.
Trafikverket undrar hur belysning på E14 kommer att påverkas då
höjdförhållanden ändras.
Trafikverket anser att ett räcke ska uppföras längs taxizonens gräns mot
slänten. Vid snöröjning av taxi- och busszonen får inte snö fara ned på E14.
Trafik
Enligt trafikutredningen kommer exploateringen att medföra ytterligare
belastning på E14 och åtgärder som minimerar belastningen bör eftersträvas.
En föreslagen åtgärd är skyltning för att förhindra söktrafik inom området.
Exploateringen bedöms inte medföra några åtgärder på E14 men behov att
tydliggöra anslutningarna till E14 finns. Belastningen på korsningar utifrån
trafikalstringen från exploateringen bedöms hanterbar under större delen av
året dock kan problem uppstå under årets maxveckor.
Skyltning föreslås som en åtgärd men beskrivs inte var. Trafikverket vill
informera att ingen skyltning får ske inom E14:s vägområde.
Trafikverket ser positivt på en tydlig uppdelning av trafikslagen för att skapa
en tryggare trafikmiljö.
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I trafikutredningen har en kapacitetsberäkning gjorts på västra anslutningen
med två körfält i vardera riktningen. Trafikverket saknar en jämförelse med
alternativen ett körfält i vardera riktningen och ett körfält in och två körfält
ut. Även en kapacitetsberäkning på östra anslutningen kan vara intressant
(enkelriktad och dubbelriktad).
Västra anslutningen
Västra korsningen behålls dubbelriktad och bedöms bli mest belastad. Den
har behov av en refug för att bli tydligare. För att uppnå maximal kapacitet i
anslutningen föreslås att anslutningen utformas med två körfält i vardera
riktningen och därför vill man ha handlingsfrihet i detaljplanen om denna
åtgärds behövs på sikt.
Trafikverket håller med om att anslutningen skulle bli tydligare med en refug.
Trafikverket anser att det är olämpligt med två infarter ur
trafiksäkerhetssynpunkt. Däremot kan det vara lämpligt med två utfarter
beroende om man ska väster eller österut på E14. Ett magasin för
högersvängande är inte trafiksäkert eftersom den gör situationen för de som
ska svänga ut på E14 mer komplicerad då den riskerar att bli siktskymmande.
Därför anser vi att ingen handlingsfrihet behövs för denna åtgärd och
att anslutningen kan markeras tydligare i detaljplanen. Vid ändring av
anslutningens utformning kommer trafikverket att upprätta ett avtal med
berörd exploatör för att reglera anslutningens utformning och medge tillgång
till vägområde. Det är även viktigt att ta hänsyn till bussen svängradie
så att den inte blockerar hela infarten. Väldigt viktigt att den västra
anslutningen blir tydlig då flera trafikströmmar ansluter till den.
Östra anslutningen
Östra korsningen föreslås enkelriktas liksom kabinbanevägen.
Kommer denna anslutning att smalnas av om den blir enkelriktad? Vid
ändring av anslutningens utformning kommer trafikverket att upprätta ett
avtal med berörd exploatör för att reglera anslutningens utformning och
medge tillgång till vägområde. Trafikverket saknar ett resonemang om
kabinbanevägen behålls dubbelriktad, kommer östra anslutningen att vara
enkelriktad då?
Kabinbanevägen
Kabinbanevägen föreslås bli enkelriktad. Hur kommer detta att påverka
övriga vägnätet? Enligt planbeskrivning ska detta belysas i en
trafikutredning för Åre by vilken Trafikverket saknar i underlaget till
samrådet. Trafikverket vill ta del av denna trafikutredning för att se helheten
av förändringen. Utifrån detta planförslag så bedömer Trafikverket att det blir
en bättre situation för E14 att kabinbanevägen och den östra anslutningen
görs enkelriktade.
När kommer beslut om Kabinbanevägen ska bli enkelriktad eller fortsätta
vara dubbelriktad att tas? Om kabinbanevägen inte blir enkelriktad vilka blir
följderna för planområdet och östra- och västra anslutningen. Trafikverket
anser att det vore passande att ha haft med det som ett alternativ i
trafikutredning för att se skillnad på trafikströmmarna.
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Dagvatten
Planområdet utgör en knutpunkt för dagvattenflödet via passagen under E14.
Trafikverket anser att dagens utformning av dagvatten inte klarar mer då det
redan idag är problem. Flödet i trumman under E14 får inte öka mer.
Därför är det viktigt att ta med sig det i den fortsatta utredningen och bra att
man ser dagvattenfrågan i ett större perspektiv än för bara planområdet med
tanke på terrängförhållanden och att det är en knutpunkt för dagvattenflödet
genom passagen under E14. En ny pumpstation föreslås placeras vid befintlig
transformatorstation. Den nya pumpstationen ska inte placeras närmare E14
än befintlig transformatorstation.
Buller
En bullerberäkning har gjorts. Trafikverket saknar en jämförelse av nuläget.
Kommentar

Allmänt.
Träden har tagits bort från illustrationskartan.
Exploatören ansvarar och bekostar höjning av mark, åtgärder som påverkar
belysningen bekostas av exploatören och belysningens funktion återställs till
samma som idag.
I samband med bygglov och åtgärder inom vägområdet kommer trafikverket
remitteras. Räcke mot taxizon regleras i bygglovet.
Trafik
Den skyltningen som avses är vägskyltar, dessa ska utformas och anläggas
enligt VGU.
Trafikutredningen som är framtagen visar att föreslagen lösning med ett
körfält in och två ut är en tillräcklig förändring för att hantera den
tillkommande trafiken. Någon komplettering med ytterligare beräkningar har
därför inte bedömts som nödvändigt.
Utfarter
Eftersom utfarterna ligger i plangräns är det inte möjligt att reglera
utfartsförbud för dessa. Utfartsförbud är endast möjligt att lägga mellan två
användningsslag i detaljplan om det läggs i plangräns regleras förhållandena i
angränsande plan vilket inte tillåts. I de fall utfarter ligger i plangräns mot
statlig väg regleras dess i väglagen, med hänsyn till detta görs ingen revidering
av planförslaget.
Enkelriktning av Kabinbanevägen
Planförslaget har reviderats så att planförslaget inte förutsätter en
enkelriktning av Kabinbanevägen. En trafikutredning för hela Åre samhälle är
planerad att påbörjas under hösten/vintern 2018. Trafikutredningen har
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reviderats i delar som berör enkelriktning av kabinbanevägen med hänsyn till
ändringarna i planförslaget.
Dagvatten
Fokus för den aktuella planen ska vara att omhänderta det vatten som skapas
inom detaljplaneområdets gränser. Det krävs ett avrinninsområdesperspektiv
eftersom dagvattnet inte tar hänsyn till detaljplanegränsen utan avrinner in i
detaljplanen ovanifrån samt vidare till nedströms liggande ledningsnät och
nedanförliggande områden. Ur ett planperspektiv har därför fördröjande
åtgärder inom planområdet tagits fram som skapar en flödesneutralitet mellan
nuläget och efterläget.
Möjliga dagvattenåtgärder för att uppnå detta är bl.a. gröna tak, översilning
över vegetationsytor, underjordiska fördröjningsmagasin, fördelning av
flöden i många punkter samt särskilda dagvattenåtgärder i samband med
byggskedet. Det bedöms att underjordiska fördröjningsmagasin blir områdets
huvudåtgärd tillsammans med de övriga förslagen för att uppnå en
flödesneutralitet.
I kommande steg såsom exempelvis bygglovsskede och detaljprojekteringar
så behöver flödessituationen studeras mer i detalj så att magasinsvolymer,
dimensionerande flöden och sekundära rinnvägar kan säkerställas.
Buller
Enligt boverket ska en redovisning av framtida buller inom området
redovisas. Eftersom bullerutredningen visar att det är möjligt att klara den
framtida trafik som även förväntas öka på E14 går det anta att bullernivåerna
klaras även idag.
3.
Yttrande

Lantmäteriet
Nedanstående utgör viktiga frågor där planen måste förbättras:
Plankarta
Huvudmannaskapet i detaljplanen är enskilt. För gång- och cykelvägen ner
mot Åre torg har en markreservatsbestämmelse x1 lagts ut för denna. En
sådan bestämmelse syftar till att reservera mark för allmännyttig gång- och
cykeltrafik inom kvartersmark. Här är bestämmelsen utlagd på allmän
platsmark och bestämmelsen saknar således verkan. Bestämmelsen
behöver därför tas bort och gång- och cykelvägen planläggas på annat vis,
exempelvis som allmän plats med kommunalt huvudmannaskap.
Planbeskrivning
x-områden
För x-områden behöver allmänhetens åtkomst till sådana områden säkras
genom att servitut till förmån för en kommunal fastighet bildas. I detta fall
borde Mörviken 1:297 kunna fungera som en kommunal förmånsfastighet.
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Detta framgår även i PBL 14:18 och enligt denna paragraf är kommunen
skyldig att på fastighetsägarens begäran förvärva rätt till området.
Detta måste framgå i planbeskrivningen så att berörda fastighet förstår
konsekvenserna av planläggningen. För x-områden är det även mycket som
talar för att kommunen är primärt ansvarig för iordningställande samt drift
och underhåll av dessa, eftersom de just ska tillgodose allmänna behov och
kostnader för det inte kan läggas på enskild fastighetsägare. Under avsnittet
ekonomiska frågor står det nu att exploatören ska bekosta drift- och
underhåll av gångvägar inom fastigheten. Om det är de allmännyttiga xområdena som avses med detta, är Lantmäteriets bedömning att exploatören
inte har någon sådan lagmässig skyldighet.
Fastighetsrättsliga frågor
I avsnittet om fastighetsrättsliga frågor framgår det inte hur planområdet är
tänkt att delas in i fastigheter mer än att det ska delas upp i flera fastigheter.
Lantmäteriet noterar att de två nedersta våningarna innehållande garage m.m.
är sammanbyggda och sträcker sig under alla tre byggnadskroppar. Frågan
blir då hur dessa två våningsplan ska hanteras vid eventuell avstyckning av de
olika byggnaderna i fastigheter.
Planbeskrivningen måste behandla denna fråga, så att det däri framgår hur
dessa gemensamma, stora ytor kan hanteras äganderättsligt och
förvaltningsmässigt. Någon exakt lösning behöver inte specificeras men
frågan måste i alla fall behandlas. Lantmäteriet konstaterar dock att den
nuvarande utformningen i detaljplanen medger såväl att en eller flera 3Dfastigheter kan bildas. 3D-fastighetsutrymmen kan bildas för
parkeringsgaraget. Där kan det också bli fråga om en tredimensionell
gemensamhetsanläggning.
I avsnittet om fastighetsrättsliga frågor ska de ledningsrätter och
gemensamhetsanläggningar som påverkas namnges i klartext så att
rättighetshavare och delägande fastigheter i dessa kan se och förstå hur
planförslaget påverkar dem. Dessa är, vad Lantmäteriet kan se,
ledningsrätterna 2321-94/1.1 och 2321-10/77.1 samt Totten ga:17. Dessa
behöver flyttas eller upphävas.
Nedanstående utgör frågor där planen bör förbättras:
Plankarta
Egenskapsgränsen där uppfarten mynnar ut på gatan i den västliga delen av
planområdet bör ändras till egenskapsgräns i sin norra del.
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Planbeskrivningen
Enligt PBL 4:33 sista stycket ska det framgå om kommunen avser att ingå
exploateringsavtal, dessa avtals huvudsakliga innehåll och konsekvenserna av
att planen helt eller delvis genomförs med stöd av ett eller flera sådana avtal.
I planbeskrivningen framgår det att exploateringsavtal ska tecknas. Även om
hela innehållet i ett sådant avtal inte är klart i så tidigt skede som nu, bör mer
vara färdigförhandlat än vad som nu redovisas under avsnittet Avtal.
Innehållet i avtalet samt konsekvenserna av det bör därför redovisas
utförligare i planbeskrivningen.
Kommentar

Detaljplanen har reviderats genom att gång och cykelvägar läggs in som
egenskapsbestämmelser för allmän plats.
x-områden
x-områden ersätts av allmän platsmark samt av egenskapsbestämmelser för
kvartersmark som avses för skidväg.
Fastighetsrättsliga frågor.
Planbeskrivningen kompletteras med en beskrivning om hur
fastighetsregleringen är tänkt att bli. Det kommer dock endast bli ett förslag
på lösningen då en ambition med planen är att hålla den flexibel för att
möjliggöra alternativa lösningar efter behov. Planbeskrivningen kompletteras
även med en beskrivning om hur rättigheterna påverkas av planförslaget. Uområden läggs ut för delar av ledningarna i området.
Plankartan
Plankartan revideras enligt yttrande.
Planbeskrivningen
Planbeskrivningen kompletteras med under avsnittet Avtal med en utförligare
beskrivning om vad som regleras i exploateringsavtalet och dess
konsekvenser.

4.

Tillväxtavdelningen, Åre kommun
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Yttrande
Tillväxtavdelningen bedömer att det inte är lämpligt att enkelrikta
Kabinbanevägen utan att först genomföra en trafikutredning för hela centrala
Åre. I Avdelningens övervägande uppmärksammas dels en pågående
utredning som bör slutföras innan en eventuell enkelriktning samt farhågor
om Kabinbanevägen skulle enkelriktas.
Det finns sedan 2013 ett pågående projekt, "Parkerings och flödesstrategi för
Åre by" där det bla framgår att trafikflödena genom byn är onödigt stora och
mål om att minimera trafik i centrala Åre. Innan utredningen är slutförd är
det olämpligt att enkelrikta Kabinbanevägen.
De farhågor som uttrycks om Kabinbanevägen enkelriktas är att trafikflödet
på Kallströms väg och St. Olavs väg förbi Åre Station kommer att öka. För
Kallströms väg innebär det att fler fordon som svänger västerut på E-14
kommer korsa södra vägbanan. Det utgör en mindre trafiksäker lösning än att
de åker tunneln under E14 på Kabinbanevägen och kör ut på "rätt sida" e14.
Vad gäller St Olavs väg så kommer en stor del av de fordonen (580 /770
fordon/dygn enligt 2 nätningar kring jul/nyår 17/18) som tidigare använt
Kabinbanevägen för att ta sig ut på E14 att fortsätta förbi den redan högt
belastade vägen förbi Åre station.
En annan farhåga är att pågående planer på förtätningar söder om
Kabinbaneområdet kommer att medföra ökad trafikmängd på
Kabinbanevägen och därmed, vid en enkelriktning av vägen, ökad
trafikmängd genom centrala Åre.
Slutligen behövs en kommunalt handlagd lokal trafikföreskrift vid en
enkelriktning. En sådan ska remitteras till polismyndigheten och trafikverket
innan beslut. Beslutet är överklagningsbart. En enkelriktning kan därför inte
garanteras före beslut.
Kommentar

Planförslaget har reviderats och trafikutredningen kompletterats så att en
enkelriktning av kabinbanevägen inte längre är en förutsättning för planens
genomförande. Ev. ändringar av Kabinbanevägen ska en trafikutredning
göras, detta ingår dock inte inom ramen för planarbetet.

5.
Yttrande

Mark och exploatering, Åre Kommun
Plankarta
Bestämmelserna x1 och x2 ska utgå ur plankartan eftersom kommunen inte
vill ålägga sig skyldigheten att behöva lösa in, utföra och drifta
anläggningarna.
Planbeskrivning
Ansvarsfördelning
Eftersom planområdet ligger inom VA-enhetens verksamhetsområdet ställer
sig Mark och Exploateringsavdelningen tveksam till att exploatören ska bygga
ut VA-ledningarna. Om stycket avser VA-ledningar inom kvartersmark måste
detta förtydligas.
Skrivelsen ” Observera att det är av stor vikt att kommunens gatuansvarige är
delaktig i utformandet av dessa gångvägar i planområdet” bör ses över om
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den verkligen ska vara med. Vill kommunen reglera utformningen av allmän
plats ska kommunen göra det i plankartan, i annat fall kan kommunen inte
ställa krav vid enskilt huvudmannaskap hur huvudmannen väljer att utforma
sin gata.
Huvudmannaskap för allmän plats
Mark och Exploatering vill påpeka att kommunen genom exploateringsavtalet
inte har legal rätt att styra utformning av allmän plats och alla skrivningar som
antyder detta bör omformuleras.
Avtal
Eftersom planförslaget inte innefattar några berörda kommunala fastigheter
som omfattas av fastighetsregleringar eller inrättande av
gemensamhetsanläggningar bör det under punkten ”Avtal” inte anges att
kommunen ämnar reglera det. Det bör istället anges att kommunen ämnar
sätta igång processen på exploatörens bekostnad om de inte ansöker om och
genomför gemensamhetsanläggningarna.
Skrivelsen ”Avtalet bör även innehålla en ekonomisk reglering mellan
parterna som täcker marköverlåtelser och ersättning för anläggningar inom
allmän plats.” bör utgå eftersom dels det i detta fallet inte är aktuellt och dels
frågan i så fall bör reglerats i en överenskommelse om fastighetsreglering och
inte i ett exploateringsavtal.
Planens genomförande och servitut
Det bör beskrivas vilka fastigheter som ämnar delta i gemensamhetsanläggningen, dvs i det område som reserverats med g1 på plankartan, så att
berörda fastighetsägare inom och i anslutning till planområdet kan utläsa
konsekvenserna av planförslaget. Det bör även anges vilket ändamål för
gemensamhetsanläggningen som är det tilltänkta. Kommunen har varken
intresse eller möjlighet att delta i gemensamhetsanläggningen benämnd med
”g1” i egenskap av kommun utan måste ha en fastighet som bedöms ha nytta
av anläggningen. En sådan fastighet bedömer mark och exploatering inte
existerar i anslutning till planområdet och uppmanar plankontoret att ta bort
skrivelsen ” Kommunen kan behöva delta i förvaltningen för att säkerställa
driften av vägar som är avsedda för allmän gångtrafik”.
Samma sak gäller den gemensamhetsanläggning som bildas/ombildas för att
genomföra allmän plats. Kommunen kan inte delta i egenskap av kommun
utan måste äga en fastighet som bedöms ha nytta av anläggningen. En sådan
fastighet bedömer mark och exploatering inte existerar i anslutning till
planområdet men frågan får slutgiltigt prövas av lantmäterimyndigheten.
Ledningsrätt:
Om de befintliga ledningarnas rättigheter bildats genom lantmäteriförrättning
bör det hänvisas till lantmäterimyndighetens aktbeteckningar för att
tydliggöra vilka ledningar som berörs.
Det SKA anges var de nya ledningarna ska lokaliseras för att kunna bedöma
genomförbarheten. Ska ledningarna flyttas till kvartersmark måste u-område

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Kabinbaneområdet
Mörviken 1:75

2018-10-13
Plan 2012.23

Samhällsbyggnadskontoret
läggas ut i plankartan för att ledningarna ska kunna tryggas av huvudmannen
genom ledningsrätt.
Kommentar

Plankarta
Områdena x1 och x2 utgår och ersätts av allmän platsmark.
Ansvarsfördelning
Planbeskrivningen kompletteras med att VA-huvudmannen har ansvar att dra
fram ledningar till anslutningspunkt. Egenskapsbestämmelser för den
allmänna platsmarken för gata läggs ut för att säkerställa möjlighet att gå längs
kabinbanevägen. Tillgängligheten på vägen säkerställs i samband med
bygglovet. För att klara lutningarna i området kommer det att vara
nödvändigt att konstruera trappor samt uppföra hiss eller annan teknisk
lösning. Det ska dock fortsatt vara eftersträvansvärt att ha en dialog med
gatuansvarig för utformning av gata för att få en likvärdig standard och
utformning som i andra delar i Åre.
Avtal
Planbeskrivningen revideras enligt yttrande ang. kommunens ansvar och
intentioner att sätta igång och genomföra bildandet av
gemensamhetsanläggningar på exploatörens begäran om detta inte genomförs
av exploatören.
Planens genomförande och servitut.
Planbeskrivningen kompletteras i de delar som rör g-områden. Kommunens
deltagande och ansvar i en gemensamhetsanläggning revideras enligt yttrande.
Planförslaget revideras genom att kabinbanevägens trottoar blir allmän
platsmark med enskilt huvudmannaskap istället för x-område.
Ledningsrätt
Plankartan har kompletterats med U-områden för befintliga ledningsstråk
som avses ligga kvar. Planbeskrivningen kompletteras med de ledningsrätter
som berörs av planförslaget, se även yttrande från lantmäteriet samt
kommentar.

6.
Yttrande

Jamtli
Byggnadsminnesförklaring av Kabinbanan
Jamtli anser att det ur kulturhistorisk synvinkel vore det bästa om kabinbanan
kunde bevaras. Om det inte är möjligt, är det önskvärt att utrymme och
möjlighet ges att på plats gestalta/berätta om kabinbanan och dess betydelse.
I rapporten Förändringarnas Åre. Kulturhistorisk landskapsanalys av riksintresset
Åredalen, skriver Länsstyrelsen i Jämtlands län om kabinbanan att "dess
samhällshistoriska och arkitekturhistoriska värden gör att anläggningen är i
byggnadsminnesklass- och en central del av riksintresset.
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Frågan om byggnadsminnesförklaring av kabinbanan har nyligen väckts, men
frågan avslogs av Länsstyrelsen med motiveringen att "förutsättningar för en
långsiktig förvaltning av anläggningen saknas.
Kommentar

Byggnaden omfattas idag inte av något skydd, exploatören har dock uttryck
en ambition om att bevara minnet av kabinbana på något sätt i utförandet av
området.

7.
Yttrande

Jämtkraft
Elnät
Jämtkraft har anläggningsdelar för både låg och högspänning inom det
planerade området. Framtida strömbehov och utbredning av dessa kan vara
avgörande för hur elnätet anpassas på ett rationellt sätt. Kontakta oss i god
tid innan för att se över förutsättningar och möjligheter. Eventuella
förändringar av elnätet bekostas av beställaren. (Enligt tidigare samråd Dnr:
PLAN.2012.23/214)
För att tillgodose behovet av El i området kan en ny nätstation vara
nödvändig att etablera. Utifrån kartmaterialet och Skistars egen befinliga
elförsörjning har vi svårt att i dagsläget ange en plats för en station.
Däremot kan vi delge en del förutsättningar för en etablering.
Stationen ges bästa förutsättningar om den placeras så nära elförbrukarna
som möjligt. Brännbar byggnad eller brännbart upplag får ej uppföras
närmare än 5 m från en Nätstation.
Vi önskar ett fritt utrymme på 4 meter runt nätstationen där våra kablar går in
för anslutning nätstationen samt till kablar som matar de olika förbrukarna.
Angående anläggande av liftar så kommer de med största förmodan att
beröra den 130 kV-luftledning som går strax norr om området. Kontakta
Jämtkraft om frågor angående denna uppstår.
Fjärrvärme
U-område för fjärrvärmeledningar behöver avsättas.

Kommentar

Utrymme för nätstation kan säkerställas i byggnadens parkeringsgarage i ett
teknikutrymme.
Ett u-omårde för bland annat fjärrvärmeledningar har lagts in på plankartans
östra och västra del. Eventuell flytt av ledningar bekostas av exploatör och
görs i samråd med Jämtkraft.

8.
Yttrande

Skanova
Teleanläggningar
Skanova har ett stort antal markförlagda teleanläggningar inom området.
Generellt önskar Skanova att så långt som möjligt behålla befintliga
teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika olägenheter och kostnader
som uppkommer i samband med flytt och att detta registreras på planen.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda telekablar för
att möjliggöra exploatering förutsätter Skanova generellt att den part som
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initierar åtgärden även bekostar den.

Kommentar

Genomförandebeskrivningen anger att exploatören ansvarar för och bekostar
flytt av ledningar i området. Ett u-område har lagts till i planens östra och
västra del för att säkerställa ledningsstråk i området.

9.
Yttrande

AGO Servicebolaget i Åre AB
Parkering och varutransporter
Gång och cykelstråk mot torget från Kabinbaneområdet är inte tillräckligt
analyserade och tillgodosedda. Planförslaget binder inte ihop platserna på ett
tillfredställande sätt. Frågan borde lösas i samverkan med bygden och
verksamheter.
Hantering av parkeringsfrågan och varutransporter är inte analyserad och
redovisad i tillräcklig utsträckning i planen. Varutransporter via garaget i det
nya komplexet inklusive trafiksituationen i anslutning till densamma lever inte
upp till faktiska och praktiska förhållanden. Parkeringsmöjligheter borde
utökas för dagens och framtidens behov särskilt med tanke på att det är en av
byns största frågor och lokaliseringen i direkt anslutning till både
skidanläggningens- och byns mest centrala punkt.
Att det östra gångstråket vid Bergbanan förses med rulltrappa/rullband ska
vara ett "Skall krav" och inte att det "kan" förses.
I detaljplanens ingress skrivs det att planförslaget ska bli en ny utökad del av
Åre by. Då behöver man både lösa frågan med hur gästerna ska ta sig hela
vägen till och från Torget samt tillse att trafiksituationen genom, byn inte
ytterligare förvärras.

Kommentar

Planförslaget har uppdaterats genom att kabinbanevägen fortsatt är
dubbelriktad för att fortsatt störningar i biltrafiken till och från Åre centrum
ska minskas. En övergripande trafikstudie över hela Åre bör på sikt
genomföras för att undersöka åtgärder inom hela Åre samhälle, detta kommer
dock inte genomföras inom ramen av det här planarbetet. Det pågår ett antal
planarbeten i centrala Åre och ett helhetsgrepp ska tas för att undersöka vilka
vägar som ska stängas, enkelriktas eller byggas om för att förbättra
trafiksituationen i hela samhället, det här kommer att hanteras i en separat
utredning utanför planarbetet. Trafikutredningen för planarbetet visar att den
föreslagna exploateringen är genomförbar med föreslagna åtgärder med
acceptabla konsekvenser för trafiken. Vid kabinbaneområdet kommer med
föreslagna åtgärder trafiksäkerheten öka då andelen fordonsrörelser med
persontrafik minskar och en trafikseparering skapas mellan fordonstrafiken
och oskyddade trafikanter. Trottoar och gångvägar till torget föreslås fungera
på samma sätt som idag med tillägg av en hiss vid den föreslagna
bebyggelsen.
Det östra gångstråket ges planstöd, kommunen har dock inte som avsikt att
kräva åtgärder på denna i samband med exploateringen, det är dock inget
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som hindrar tillskapandet av trappor eller att rullband placeras ut efter stråket
idag.
Planförslaget medger en utökning av det totala antalet parkeringsplatser i
området. Dock kommer antalet skidåkarparkeringar vara samma som idag.
Med ett så centralt boende som föreslås i detaljplanen möjliggörs för resande
med tåg eller annat kollektivt resesätt och en bilfri vistelse i Åre.
10.
Yttrande

Brf mitt i Åre 1983, Mörviken 1:13
Ökad belastning på fastigheten
Bostadsrättsföreningen är starkt kritisk till den del av planen som drabbar
fastigheten Mörviken 1:13 som tillhör föreningen. Redan i dagsläget går en
stor gångtrafik över fastigheten från Åre Torg upp till Kabinbaneområdet.
Gångtrafiken över fastigheten kommer att öka markant i och med den
föreslagna utvecklingen i planen. Detta kommer öka slitaget på fastigheten,
kraftigt öka underhållskostnaden och belasta den privatägda
Bostadsrättsföreningen med ett orimligt fastighetsägaransvar vi eventuella
olyckor och öka avgifterna som måste tas ut från medlemmarna i
bostadsrättsföreningen. Bostadsrättsföreningen finner det helt oacceptabelt
att ta fram en plan som bygger på att gångtrafiken till och från torget går över
föreningens privatägda fastighet.
Enkelriktning av Kabinbanevägen
Planen att enkelrikta biltrafiken uppifrån Kabinbanevägen och ner till
tomtgränsen på föreningens fastighet kommer leda till att föreningen får en
hårt trafikbelastad liten vändplats/vändplan vid infarten till föreningens
parkering. Det får också till följd att man tar bort en påfart till E14 från
centrum i en situation där trafiken i centrum redan ökat många gånger sedan
dåtidens planerare av E14 ansåg att det var nödvändigt med påfarten. Det är
med dagen miljötänk helt fel att styra ner trafiken i centrum. Det känns som
om detta inte ger många politiska miljöpoäng. Sammanfattningsvis anser
föreningen att planförslaget måste omarbetas och finna andra lösningar när
det gäller både gångtrafiken från torget till det nya kabinområdet och
biltrafiken från och till E14 via Kabinbanevägen.

Kommentar

Från kabinbanevägen till torget regleras gångvägarna genom
gemensamhetsanläggningar, planstöd för detta finns i gällande detaljplaner i
området. Genom en ökad exploatering norr om E14 kan det bli aktuellt med
en omfördelning av andelstalen, det skulle således kunna minska föreningens
andel av underhållskostnader.
Detaljplanen har reviderats så att en enkelriktning av kabinbanevägen inte är
en förutsättning för genomförandet av detaljplanen. En framtida
övergripande trafikutredning för hela Åre samhälle planeras, dock utanför
planarbetet, för att se över vad som måste göras för att förbättra den
generella trafiksituationen i byn med hänsyn till alla planarbeten som pågår.
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11.
Åre By och Turistförening
Yttrande
Bevarande av Kabinbanan
Vi ser att planförslaget för Kabinbaneområdet innebär:
"En åtgärd som mer än obetydligt skadar något eller några av de värden som
utgör grunden för riksintresset."
"Den negativa inverkan blir så stor att området i något avseende förlorar sitt
värde som riksintresse."
Vi står bakom SWECOS slutsats att Kabinbanan - som har varit en symbol
för svensk alpinskidåkning i över 40 år skulle behöva en mer genomtänkt
lösning för att adekvat bevara dess minne och som kan göra något för att
minska den negativa inverkan av förlusten när delar av den ska rivas. Med
detta menar vi båda de immateriella värdena och de fysiskt materiella, samt
att det gäller hela transportören - dalstation, stolpar, lina, kabiner och
bergsstation. Därför anser Åre by- och turistförening att en bestämmelse på
plankartan i form av ett f- utformningsbestämmelse, att i en byggnad i
området synliggöra och tillgängliggöra Kabinbanans historia och upplevelsen
av en tur i Kabinbanan. Detta är något som Åre by- och turistförening gärna
är med och samarbetar kring.
Gångstråk
Rörande gångstråk kopplat till Kabinbaneområdet så vill Åre by- och
turistförening att den ambitionsnivå som finns i FÖP Åre samhälle, kapitel 11
ska prioriteras i beaktandet vid fortsatt arbete med förutsättningarna för de
oskyddade trafikanterna inom nu aktuellt planområde. Huvudprincipen är att
Åre ska bli bättre anpassat för de gåendes behov, både sommar och vinter.
Det innebär att trottoarer, gångvägar och zoner med begränsad eller ingen
biltrafik anordnas som ett sammanhängande nät. Det ska vara lätt att ta sig
separerat från biltrafiken till olika målpunkter. Promenader och motionsturer
ska underlättas.
Rörande ”Östra gångstråket” kan vi se att ett gångstråk ska ha sin början
väster om Bergbanans dalstation där en särskilt konstruerad gångväg (en
uppvärmd transportör i form av rullband) ska ha sin start också från
Bergbanans dalstation.
I och med att Bergbanan är en kulturminnesmärkt byggnad och konstruktion
så behöver särskild hänsyn till byggnaden tas i samband med dessa planerade
åtgärder - så att Bergbanans dalstations kulturhistoriska och
byggnadshistoriska värde bibehålls. Och att Bergbanans dalstation, som i dag
med sin tydliga placering och framtoning i miljön, kan fortsätta vara en tydlig
markör för den turismhistoriska utvecklingen i Åre.
Att beakta i övrigt
Vi ser också att man helt glömt bort en gångväg som ansluter till Rahms väg.
Likaså kommer en cykelled in österifrån som inte finns med. I samband med
exploateringen bör även en upprustning av Rahms väg + Trollstigen beaktas.
En särskild genomförandeplan för detta är gärna Åre By & Turistföreningen
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delaktiga i. Utöver det behöver en uppsnyggning av vakthögen(rastplats)
uppmärksammas samt återställning av östra sidan av vakthögen som grävdes
sönder i samband med Red Bull Chrused Ice-tävlingen som arrangerades för
ca 7–8 år sedan.
Kommentar

Ang. möjlighet för en bestämmelse om upplevelsen av Kabinbanan bedömer
samhällsbyggnadskontoret inte det som möjligt med hänsyn till PBL. Med
planbestämmelser får kommunen reglera volym och utformning. För
planbestämmelser finns ett tydlighetskrav vilket inte skulle vara möjligt att
uppfylla med den typen av bestämmelse. Exploatören har dock uttryck en
ambition om att på något sätt bevara minnet av kabinbanan.
Ang. möjlighet för oskyddade trafikanter att röra sig i området kommer en
breddning av trottoaren längs delar av kabinbanevägen att genomföras. Det
föreslås även att ett räcke uppförs i passagen under E14 för att öka
säkerheten. För att öka tillgängligheten kommer trappor att byggas vilket
underlättar för de som går och för att möjliggöra för personer med en
funktionsvariation föreslås att en hiss byggs i den norra delen.
Den östra gångslingan föreslås standardhöjas, möjlighet till rullband mm
finns i gällande detaljplan för området och den möjligheten kommer fortsatt
att finnas kvar. Krav på rullband och åtgärder utanför planområdet ställs
dock inte i samband med denna detaljplan.
En övergripande trafikstudie för hela Åre samhälle är planerad att påbörjas
under hösten/vintern 2018, denna genomförs dock inte inom ramen för detta
planarbete, i denna kommer bland annat bilfria zoner att utredas.
Kommunen kan endast ställa krav på åtgärder utanför planområdet om dessa
direkt kan knytas till exploateringen samt att exploateringen kräver
standardhöjning. Samhällsbyggnadskontoret har gjort bedömningen att det
inte finns den möjligheten att kräva en standardhöjning av Rahms väg,
trollstigen med hänsyn till genomförandet av detaljplanen. En
återuppbyggnad av Vakthögen på grund av tidigare åtgärder kan inte kopplas
till och bedöms inte vara en förutsättning för genomförandet av detaljplanen.

12.
Yttrande

Kristina & Nalle Hansson, Mörviken 1:37
Dagvatten
Oavsett vad MKB och andra kvalitetsnormer innebär får ytterligare flöden
inte tillföras bäcken som rinner genom planområdets östra del. Bäcken som
nedströms rinner bl.a. genom fastigheten Mörviken 1:5 har redan i dag, under
vissa tider på året, alldeles för kraftig vattenföring. Inom planområdet
kommer sannolikt hårdgjorda ytor öka avsevärt jämfört med i dag. Detta
innebär att det ställs stora krav på hur dagvattenhanteringen planeras och att
nödvändiga åtgärder vidtages för att säkerställa att all avrinning sker på ett
kontrollerat sätt och som inte riskerar att sediment transporteras ner till
Åresjön.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för Kabinbaneområdet
Mörviken 1:75

2018-10-13
Plan 2012.23

Samhällsbyggnadskontoret
Kommentar

Fokus för den aktuella planen ska vara att omhänderta det vatten som skapas
inom detaljplaneområdets gränser. Det krävs ett avrinninsområdesperspektiv
eftersom dagvattnet inte tar hänsyn till detaljplanegränsen utan avrinner in i
detaljplanen ovanifrån samt vidare till nedströms liggande ledningsnät och
nedanförliggande områden. Ur ett planperspektiv har därför fördröjande
åtgärder inom planområdet tagits fram som skapar en flödesneutralitet mellan
nuläget och efterläget.
Möjliga dagvattenåtgärder för att uppnå detta är bl.a. gröna tak, översilning
över vegetationsytor, underjordiska fördröjningsmagasin, fördelning av
flöden i många punkter samt särskilda dagvattenåtgärder i samband med
byggskedet. Det bedöms att underjordiska fördröjningsmagasin blir områdets
huvudåtgärd tillsammans med de övriga förslagen för att uppnå en
flödesneutralitet. Dagvattenutredningen har kompletterats med utförligare
resonemang i dessa frågor samt redovisning av avrinningsområdet.
I kommande steg såsom exempelvis bygglovsskede och detaljprojekteringar
så behöver flödessituationen studeras mer i detalj så att magasinsvolymer,
dimensionerande flöden och sekundära rinnvägar kan säkerställas.

13.
Yttrande

Per Söderqvist, Mörviken 1:122, Mörviken 1:125
Förlorad utsikt och ski-in ski-out
Planförslaget leder till en begränsning av utsikt från båda fastigheterna. Vi
önskar en redovisning av siktlinjer och undrar om det på något sätt går att få
utmärkt höjden på byggnaderna för att kunna se hur mycket de stör?
Livsmedelsbutik hade gynnat fastighetsägarna på Slalomvägen och sågs som
en "kompensation" för förlorad utsikt. Nu är den borttagen ur plan. Förutom
minskad utsikt medför planförslaget också en förlust av ski-in ski-out till
fastigheterna.
Värdeminskning av fastigheter
Byggnationen kommer påverka värdet på fastigheterna negativt. Vi önskar en
utvärdering av hur berörda fastigheter störs och undrar även om det finns
något skydd för fastighetsägare som drabbas av planförslaget?
Planerade tomter?
På rörelsestråk gång och skidor ser det ut som det är inplanerat 2 hus till
ovanför anläggningen efter Slalomsvängen 10. Är det planerade tomter?
Bygga på prickad mark
Föreslagen byggnation och tidigare byggnationer (Slalomsvängen 10) har
tillåtits att avvika från gällande plan och byggt på prickad mark. Kan även
fastigheterna Mörviken 1:122 och 1:125 kan byggas på med 1 till 2 våningar
och vrida huset mot sydväst?
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Kommentar
Planförslaget kommer att påverkan utsikten från fastigheterna ovan. Från
Fastigheterna Mörviken 1:122 och 1:125 kommer det dock fortsatt att finnas
utsikt ut mot Åresjön samt Renfjället efter exploateringen. I ett expansivt
samhälle, som Åre är, kan inte alla siktlinjer bevaras, avvägningar måste göras
mellan bevarande av utsikt samt tillskapande av bostäder, hotell och annan
service. Ski-in och Ski-out möjligheterna från området kan komma att
påverkas, platsen är dock idag redan ianspråktagen för bland annat väg och
parkering. Ski-in möjligheterna till fastigheterna kommer inte att påverkas i
förhållande till dagens situation då planområdet ligger på en lägre höjd än
Mörviken 1:122 och 1:125. Handel av dagligvaror togs bort från planförslaget
på grund av den trafikbelastningen en sådan anläggning har på området och
den begränsade möjlighet som finns inom området att lösa den frågan.
En sakägare som motsätter sig en antagen detaljplan har rätt att överklaga den
till mark- och miljödomstolen. Det är sedan upp till domstolen att avgöra om
planen medför en betydande olägenhet för sakägaren. Generellt går det att
säga att fastighetsägarens nuvarande markanvändning avsevärt ska försvåras
för att det ska bli tal om ersättning. Det är dock upp till domstolen att avgöra.
När samhällen utvecklas är dock den generella trenden att fastighetspriser
stiger.
Tomterna som redovisas på rörelsestråk gång och skidor omfattas inte av
detta planförslag. Skulle dessa bli aktuella kommer det att krävas en
planändring och en ny planprocess för dem. Berörda sakägare kommer då att
höras på samma sätt som i denna process.
Ang. byggande på prickmark samt tillåta ett öka våningsantal måste det
prövas i ett bygglov. Är det inte möjligt att bebygga fastigheten enligt
önskemål kan frågan prövas via en detaljplaneändring. För att ändra en
detaljplan måste sökande ansöka om prövning genom planbesked.
Kommunen tar ut en avgift för prövning genom planbesked samt för det ev.
planarbetet som det kan leda till.

REVIDERINGAR EFTER SAMRÅD

Planen föreslås reviderad på följande punkter:
Planbeskrivningen
- Ett förtydligat syfte
- En utförligare motivering till avsteg från FÖP
- Kompletteringar ang. vad exploateringsavtalet ska innehålla
- En utförligare beskrivning av dagvattenhanteringen
- Revidering av trafiklösningen i området, Kabinbanevägen föreslås inte enkelriktas.
- Planbeskrivningen kompletteras ang. risk för bef. förorening i området och hur den ska
hanteras.
- En beskrivning av hur fastigheter kan bildas inom planområdet.
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Plankartan
- X-området tas bort och ersätts av egenskapsbestämmelser samt allmän platsmark för
gång och skidvägar
- En användning för fläktrum för parkeringsgaraget medges under bussgatan
- En bestämmelse om att byggrätten ska delas upp i minst tre stycken byggnadsvolymer
- U-områden har lagts ut på plankartan för befintliga ledningar samt som ett reservat att
flytta ledningar till om det blir aktuellt.
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