1 (4)

Dnr. PLAN.2012.23/214
Särskild sammanställning
2019-02-07
Planenheten
Tobias Asp
Planarkitekt

samhällsbyggnadsnämnden

Särskild sammanställning av miljöbedömning enligt 6 kap 16 §
miljöbalken
Tillhörande: Detaljplan för Kabinbaneområdet för handel och bostäder på
del av fastigheten MÖRVIKEN 1:75 mfl Åre
Bakgrund

Detaljplan för Kabinbaneområdet för handel, bostäder och liftanläggning har
bedömts kunna innebära betydande miljöpåverkan vid ett genomförande. En
miljöbedömning enligt 6 kap 11 § miljöbalken, har därför genomförts och en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) har upprättats.
När en miljöbedömning genomförts i en detaljplaneprocess ska kommunen vid
antagandet av detaljplanen, enligt 6 kap. 16 § miljöbalken, upprätta en särskild
sammanställning som kan sägas vara en slags utvärdering av arbetet med
miljöbedömning för detaljplanen. Den särskilda sammanställningen ska redovisa:
• Hur miljöaspekterna har integrerats i detaljplanen.
• Hur miljökonsekvensbeskrivningen och synpunkter från samrådet har beaktas.
• Skälen till att planen har antagits i stället för alternativ som varit föremål för
övervägande.
• De åtgärder som avses att vidtas för uppföljning och övervakning av den
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen medför.
Kommunen ska informera berörda kommuner, myndigheter och berörd allmänhet
att detaljplanen antagits samt göra den särskilda sammanställningen tillgänglig för
dem.
Inledning

Ett detaljplaneförslag för bostäder, handel vid Kabinbaneområdet har upprättats.
Detaljplanen syftar till att skapa förutsättningar för utveckling av området kring
Kabinbanans dalstation i Åre. Området planeras innehålla lägenheter, service,
handel och parkering i direkt anslutning till SkiStars skidområde.
Planförslaget innebär ett tillskott av ca 180 lägenheter i området samt handel och
restauranger. Planförslaget medger en byggrätt om 14 500 BTA för bostäder
handel och restaurang och därutöver 10 000 BTA för parkering i garage. En ny
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trafiklösningen medges söder om tillkommande byggrätt vilket innebär en
separering av personbilar, taxi och buss.
Planförslaget innebär rivning Kabinbanan i Åre, en byggnad som starkt förknippas
med orten och som har haft en stor betydelse för Åres utveckling till den skidort
Åre är idag.
Miljökonsekvensbeskrivningen

I miljökonsekvensbeskrivningen har påverkan på riksintresse kulturmiljö och
dagvatten identifierats som de huvudsakliga riskerna för betydande miljöpåverkan.
Avseende kulturmiljö fastslås att planförslaget inte innebär en åtgärd som mer än
obetydligt skadar något eller några av de värden som utgör grunden för
riksintresset. Vidare innebär planförslaget inte att den negativa inverkan blir så stor
att området i något avseende förlorar sitt värde som riksintresse.
De stora volymerna kan påverka karaktären och upplevelsen av den tidiga
turismens byggnader genom att bli ett nytt blickfång i stadsbilden synlig från Åre
torg, bergbanan, Åre hotell till och med stationen. Dessa platser är redan idag
starkt påverkade av modern bebyggelse varför den tillkommande bebyggelsen inte
kan ses som en åtgärd som mer än obetydligt skadar grunden för riksintresset.
Rivningen av Kabinbanan kommer att ha en påverkan på kulturmiljön i området,
Kabinbanan utgör dock inte en del i riksintresset för kulturmiljö så som
riksintressebeskrivningen är formulerad. En stor del av det sammantagna
kulturhistoriska värdet ligger i att Kabinbanan är en del av ett transportsystem, från
dalstation till toppstation. Med hänsyn till att kulturvärde till stor del ligger i
kabinbanans funktion har det bedömts att en rivning av den är acceptabel med
hänsyn till kulturvärdet då anläggningen är uttjänad och en fortsatt drift av
anläggningen inte kan ses som ekonomiskt hållbar.
Utgångspunkten i dagvattenhanteringen för området har varit att efter
exploateringen ska det inte ska någon ökad belastning på dagvattennätet som
kommer ta emot dagvatten från området. Under byggskede kommer fokus att vara
att minimera transporten av sediment och fastlägga föroreningar. Dessa åtgärder
kommer även vara aktuella vid fortsatt drift efter exploateringen. Hänsyn har tagits
till en klimatfaktor och dagvattenåtgärder har anpassats för att klara en ökad
nederbörd på grund av klimatförändringar.
Inkomna synpunkter

Under samrådet inkom synpunkter på dagvattenhanteringen, trafiklösningen samt
kulturmiljö. Efter samrådet har en komplettering till den dagvattenutredning som
legat till grund för MKB:n tagits fram med klimatfaktor och föreslagna åtgärder för
att hantera de ökade flöden som detta innebär.
För att bemöta synpunkterna på trafiklösningen och då i huvudsak kapaciteten på
korsningarna mot E14 har kapacitetsberäkningar genomförts och förslag på
korsningarna utformning presenterats. Kapacitetsberäkningen visar att
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korsningarna kommer klara den ökade trafikmängden förutom under de mest
extrema veckorna (påsk och nyår). Under dessa veckor finns risk för köbildning.
Den västra korsningen föreslås breddas med två körfält ut på E14 och ett in,
mellan in och utfart föreslås en refug för att skapa en tydlig trafikmiljö.
Med avseende på kulturmiljön har synpunkter i huvudsak inkommit om
Kabinbanans föreslagna rivning. Planen har inte anpassats på denna punkt. Med
hänsyn till kulturmiljön i området som helhet har planförslaget anpassats genom
bestämmelser som innebär att planen kräver att byggnaden delas upp i flera
volymer samt att dessa trappas. Detta för att exploateringen inte ska bli för
storskalig och på så sätt bättre anpassas till Åres byggnadstradition.
Alternativa lösningar/platser

I planprocessen har en alternativ lokalisering och en alternativ utformning prövats.
Den alternativa lokaliseringen innebar att delar av bebyggelsen föreslogs placeras ca
150 meter längre österut. Denna lokalisering förkastades sedan med hänsyn till
kulturmiljö då det skulle innebära att siktlinjerna från vakthögen kunde påverkas
negativt. Den alternativa utformning som har prövats innebar en utökad handel i
den västra delen av planområdet, kabinbanan bevarades och en ny hotellbyggnad
planerades öster om kabinbanan. Denna lösning förkastades även den med hänsyn
till att det skulle bli en ohållbar trafiksituation i området med en ökad mängd
handel och även denna lösning skulle ha en negativ påverkan från vakthögen och
de siktlinjer som finns från den till nästa vakthög.
Med ovan nämnda förslag har nu gällande planförslag bedömts som det förslag
som ger lägst miljöpåverkan. Planförslaget innebär en påverkan på kulturmiljö i
samband med rivning av kabinbanan men denna bedöms dock inte som påtaglig.
Förslaget innebär en bättre trafiklösning där det möjliggörs trafikseparering samt
förre godstransporter än i tidigare förslag som utretts. Siktlinjerna från vakthögen
kan behållas och denna historiskt värdefulla koppling bevaras vilket sammantaget
gör att det nu gällande planförslaget inte bedöms innebära en sådan påtaglig
miljöpåverkan att förslaget inte kan antas. Planförslaget bedöms även vara det av
ovan nämnda vara det som överensstämmer bäst med platsens förutsättningar.
Uppföljning

När en detaljplan har antagits skall kommunen, enligt 6 kap 18 § miljöbalken, skaffa
sig kunskap om den betydande miljöpåverkan som detaljplanens genomförande
faktiskt medför. Detta skall göras för att kommunen tidigt skall få kännedom om
sådan betydande miljöpåverkan som tidigare inte identifierats så att lämpliga
åtgärder för avhjälpande kan vidtas.
Miljökvalitetsnormer för vatten bedöms inte påverkas negativt av detaljplanens
genomförande. Samtidigt behöver kommunen följa utvecklingen av
dagvattenhantering och erosion i planområdet så att vattenkvalitet i
vattenförekomsten Åresjön inte påverkas negativt. Det gäller att se till att
kontrollprogram upprättas i samband med bygglov med lämpliga skyddsåtgärder
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under byggskedet för att minimera miljöpåverkan. En konkret fråga för kommunen
är också att följa hur skötsel av sedimentationsdammar genomförs och att den
töms med lämpliga intervall så att funktionen med sedimentering är effektiv. En
mer generell uppföljning på längre sikt uppfattar Åre kommun bör genomföras
inom ramen för den kommunala miljöövervakningen och genom eventuell
miljötillsyn enligt miljöbalken. Ett exempel är att vattenkvaliteten och gällande
miljökvalitetsnormer för vattenförekomsten Åresjön övervakas kontinuerligt för att
därigenom indikera om skyddsåtgärder för rening av dagvatten förblir effektiva.
I exploateringsavtal tillhörande detaljplanen regleras bland annat att hantering av
dagvatten skall ske i enlighet med den dagvattenutredning som framtagits.
Exploateringsavtalet reglerar även att den kontrollplanen som utformas i samband
med bygglovet redovisar hur exploatören hanterar dagvattnet.
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