GRUNDKARTA
Upprättad 2015-03-04 av Arctan AB i Östersund
Marcus Amrén
Plansystem: SWEREF99 1545
Höjdsystem: RH2000
Ekvidistans: 1m
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Följande gäller inom områden med nedanstående beteckningar. Endast angiven
användning och utformning är tillåten. Där beteckning saknas gäller bestämmelsen inom
hela planområdet.
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KVARTERSMARK
Planområdesgräns
Användningsgräns

Bebyggandets omfattning
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Största exploatering för byggnadsvolymer ovan
garageplan är 14500 kvadratmeter bruttoarea för
användning BCH. Därutöver får ytor för fastighetsteknik,
förråd, inlastning, sopsortering och kommunikation
anordnas i garageplan. Exploateringen ska delas på minst
tre antal byggnadsvolymer. Byggnadsvolymerna får
sammanbyggas med gångbro/passage minst 3 meter
ovan mark., 4 kap 11 § 1
Liftanläggning och för verksamheten tillhörande
byggnader/konstruktioner får uppföras, 4 kap 11 § 1
Största exploatering för användning P är 10000
kvadratmeter bruttoarea inom hela planområdet,
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Största exploatering är 800 kvadratmeter byggnadsarea,
Marken får inte förses med byggnad,

Friluftsområde
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1:1000/A3
1:500/A1

Större byggnadsvolymer ska varieras och brytas upp i
olika delar/volymer. Byggnadsvolymer ovan mark med
mer än 2000 bruttoarea ska trappas med lägre nockhöjd
närmast E14. , 4 kap 16 § 1
Tak ska vara av icke reflekterande material.
Fasadfärg: Mustiga, mättade och dova kulörer med matt
yta., 4 kap 16 § 1

Samråd
Granskning
Antagen
Laga kraft

Markens anordnande och vegetation
n1
n2

Marken är avsedd för stödmur, 4 kap 10 §
Marken är avsedd för skidväg, 4 kap 10 §

n3

Fläktrum i underjordiskt garage med körbart bjälklag får
anordnas. , 4 kap 13 § 1
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Huvudmannaskap
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Till planen hör:
Planprogram
Samrådsredogörelse program

Huvudmannaskapet är enskilt för den allmänna platsen,

2018-02-08
2018-10-11
.....
.....
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Planbeskrivning
Miljökonsekvensbeskrivning
Fastighetsförteckning
Samrådsredogörelse

Granskningsutlåtande
Gestaltningsprogram
Kvalitetsprogram
Illustration

kap 7 §

Detaljplan för Kabinbaneområdet

4 kap 11 § 1

Marken får endast förses med underjordiskt garage med
körbart bjälklag. In/utfart till garage får anordnas.
Väderskydd får anordnas. Hiss får anordnas. Skyltar får
anordnas enligt Åres skyltmanual med höjd 3 meter. , 4 kap

Parkering

80

4 kap 11 § 1

Största exploatering är 500 kvadratmeter byggnadsarea,

Genomförandetiden är 5 år från den dag planen vinner laga kraft,

4 kap 21 §

Del av fastighet Mörviken 1:75

Markreservat
u1

Markreservat för allmännyttiga underjordiska ledningar,

4

kap 6 §

11 § 1

Åre Kommun

Jämtlands Län

Beslutsdatum

Instans

Godkännande

ANTAGANDEHANDLING

Högsta nockhöjd i meter över angivet nollplan ,

fördröjning1

20

, 4 kap 16 § 1

kap 11 § 1

Detaljhandel - ej dagligvaruhandel

Gångbana ska anordnas. Gångbanan ska ansluta till
samma nivå som är vid användning BCH. Trappor/ramp
får anordnas. , 4 kap 5 § 2
Fördröjningsmagasin för dagvatten ska anordnas under
mark., 4 kap 5 § 2
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kap 11 § 1

MED KOMMUNALT HUVUDMANNASKAP
gång1

ö
ö

4 kap 11 § 1

Antagande
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Utformning
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Markreservat för gemensamhetsanläggning för körväg,

4

kap 18 §

Fasad exklusive fönster ska utformas med huvuddelen av
trä. Sockelvåning på byggnader, garage och murar ska
utformas med karaktär av naturstenmaterial., 4 kap 16 § 1

Laga kraft
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Strandskydd
Strandskyddet är upphävt. Upphävningen gäller inom hela området,

4 kap 17 §
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