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ÅRE KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN

GENOMFÖRD GRANSKNING

Planförslaget, upprättat 2017-11-16 har varit utställt för granskning under perioden 2018-01-23 –
2018-02-07 på kommunhuset i Järpen. 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:
Myndigheter m.m
1. Länsstyrelsen
2. Trafikverket
3. Lantmäteriet
4. Naturskyddsföreningen
5. Jämtkraft
6. Miljöavdelningen
7. Byggenheten
Övriga
8. Fastighetsägare till Offne 2:3
9. Fastighetsägare till Offne 1:9, 1:13, 1:8, 2:5, 1:11, 2:6

BEMÖTANDE AV INKOMNA SKRIVELSER

De inkomna skrivelserna redovisas och kommenteras nedan.
1.
Yttrande

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Synpunkter enligt länsstyrelsens särskilda bevakningsområden
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt
förslaget inte kommer att prövas. Kommunen har på ett bra sätt tagit hänsyn
till de synpunkter länsstyrelsen lämnade i samrådet. Länsstyrelsen har inga
synpunkter gällande sådant som kan föranleda prövning.
Övrig information
Vatten och avlopp (VA)
På sidan 10 under rubriken ”Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet” står att
”Ett genomförande av detaljplanen förutsätter anslutning till nytt
avloppsreningsverk. Det är kommunens ansvar att bevaka att reningsverkets
funktion säkerställs så att vattenkvalitet inte försämras på ett sådant sätt att
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miljökvalitetsnormen negativt påverkas”. VA-anläggningarna ska enligt
planförslaget ingå i gemensamhetsanläggningar med förvaltning genom ny
samfällighetsförening. Det är den som är verksamhetsutövare och har ansvar
för att avloppsreningsverkets funktion säkerställs – inte kommunen.
Krisberedskap
Området berörs av långa inställelsetider, mer än 30 min. Med hänsyn till den
planerade bebyggelsen är det dock inget som föranleder någon erinran.
Arkeologi
Det aktuella området har utretts arkeologiskt då indikationer på tidigare
okända fornlämningar fanns vid länsstyrelsens granskning. Utredningen
(Bilaga 1 och Bilaga 2) visar att inga fornlämningar kommer att påverkas av
den aktuella planen.
Kommentar

Planbeskrivnignen revideras med att det är verksamhetsutövaren som
ansvarar för avloppsreningsverkets funktion och att
Samhällsbyggnadsnämnden är tillsynsmyndighet.

2.
Yttrande

Trafikverket
Inga synpunkter

3.
Yttrande

Lantmäteriet
Anser att ytor för bastu och uppläggning av båtar inte ska läggas ut som
utformningsbestämmelser för allmän plats då dessa användningar är betydligt
mer intensiva än vad bestämmelsen Natur syftar till som användning. Det kan
även bli svårigheter att bilda en gemensamhetsanläggning för dessa då de inte
är nödvändiga för användningens Natur funktion. Områdena bör istället
läggas som kvartersmark.
Infiltrationsområdet i den södra delen bör avgränsas, infiltration tillåts inom
hela Natur-området.
Användningsgräns saknas mellan området W3 och naturmarken.
U-området ska avgränsas av administrativa gränser.
Lantmäteriet anser det önskvärt om detaljplanen följer färgsättning och layout
enligt Boverkets allmänna råd.
Planbeskrivningen har brister i redogörelsen av hur tillfartstrafiken till och
från området ska lösas samt vilka konsekvenser det medför.
Planbeskrivningen måste ge bättre svar på vilka åtgärder som krävs för att
tillfarten till och från området ska kunna ske på ett tillfredställande vis samt
vilka fastigheter som berörs vid en eventuell vägbyggnation. I detta stycke i
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planbeskrivningen bör det också tydliggöras att det är Lantmäteriet som vid
en lantmäteriförrättning fattar beslut om vilken sträckning en eventuell ny
väg, som inrättas som gemensamhetsanläggning, ska ha.
Under fastighetsrättsliga frågor står det att gemensamhetsanläggning ska
inrättas för småbåtshamnarna. Lantmäteriet anser inte att delägande i en
småbåtshamn är av väsentlig betydelse för en fastighet i planområdet i 5 §
anläggningslagens mening. Därmed går en gemensamhetsanläggning högst
troligt inte att bilda med annat än att samtliga berörda fastigheters ägare skulle
medge ett sådant bildande och 5 § anläggningslagen därmed åsidosättas.
Planbeskrivningen måste därför ändras på så vis att det inte står att
gemensamhetsanläggning ska bildas för detta ändamål, eller att det framgår
att ett inrättande av gemensamhetsanläggning förutsätter att samtliga berörda
fastigheter medger det och att frågan prövas i lantmäteriförrättning.
En annan förvaltningslösning av småbåtshamnarna bör med anledning av vad
som nu sagts övervägas.
Särskilda skäl för enskilt huvudmannaskap måste anges.
Planbeskrivningen ska ange om kommunen avser ingå ett exploateringsavtal.
Innan byggnation av anläggningar sker längs med planområdets västligaste
del, bör det säkerställas att man har kontroll på vart fastighetsgränsen i denna
del går så att byggnation inte görs på annans mark.
Kommentar

Plankarta och beskrivning revideras enligt yttrande, beskrivningen
kompletteras med en utförligare beskrivning över hur väglösningen ska
fungera samt vilka som är berörda. Beskrivningen revideras även ang.
förvaltningen av båtbryggorna samt om kommunen avser att ingå i ett
exploateringsavtal och särskilt skäl för huvudmannaskapet.
Plankartan revideras med nya gränsdragningar för infiltration, W3 och uområden. Bastu och båtplats läggs som kvartersmark samt att plankartan
färgsätts.

4
Yttrande

Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen Årekretsen anser att förslaget ska återförvisas i sin
helhet. Dels då planen överhuvudtaget inte tar upp fridlysningsförbud och
nödvändiga dispenser för dessa i enlighet med artskyddsförordningen (SFS
2007:845). Och dels då den strider mot grundläggande intentioner i Åre
kommuns översiktsplan från 2017 (ÖP), samtidigt som projektet sannolikt
inte kommer att ge det kontinuerliga tillskott av arbetstillfällen till bygden
eller den förstärkning av samhällsservice som ÖP förutsätter.
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Naturskyddsföreningen anser att kommunen ska ställa krav på förnyelsebara
energilösningar, t.ex bergvärme och solceller. Dåliga lösningar måste undvikas
så som direktverkande elvärme.
Området är hårt brukat av markägaren och landbaserade naturvärden finns
främst i strandbrinkarna och rikmyrarna. Området har förutsättningar för
naturturism. Söder om området mynnar Sågbäcken samt Drafsjöbäcken, de
båda bäckarna utgör reproduktionsområde för utter. Uttern är upptagen i
artskyddsförordningens bilga 4. För arter som är upptagna i bilaga 4 är det
förbjudet att:
1. avsiktligt fånga eller döda djur,
2. avsiktligt störa djur, särskilt under djurens parnings-, uppfödnings-,
övervintrings och flyttningsperioder,
3. avsiktligt förstöra eller samla in ägg i naturen, och
4. skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller viloplatser.
Bäckarna samt mynningsområde utgörs av regleringsområde för
terrängfordon sedan januari 2015. Under vårvintern sker överträdelser mot
regleringsområdet. På vintern syns utterspår i mynningsområdet och spåren
leder sedan vidare till olika delar av viken. Naturskyddsföreningen menar att
tillkommande bebyggelse i området riskerar ytterligare störningar för arten
och dess reproduktionsområde. Regleringsområdet skyddar endast
reproduktionsområdets kärnområde och Naturskyddsföreningen menar att en
betydligt större yta kommer behöva strikt reglering om kommunens planer
ska kunna genomföras. Det är en allvarlig brist att det inte tagits ett
helhetsgrepp för att reglera terrängkörning.
Naturskyddsföreningen anser att kommunen ska satsa på att utveckla en
hållbar turismnäring i området istället där stränderna lämnas obebyggda för
vandring, fiske och bad. Föreningen lyfter fram projektet som utvecklats av
Föreningen Bevara Ångaren Östersund med Arvemuseet som ett bra
exempel på en hållbar turismsatsning.
Kommentar

Detaljplanearbetet påbörjades innan den nu gällande Översiktsplanen var
antagen, planen har därför endast till vissa delar varit möjlig att anpassa efter
den nya Översiktsplanen. När planarbetet påbörjades fanns ett bristande
underlagsmaterial därför inleddes planarbetet med ett programarbete där
platsens lämplighet undersöktes översiktligt. Planprogrammet visade att det
var möjligt att planlägga området med rätt anpassningar. Planförslaget ligger i
anslutning till befintlig bebyggelsestruktur och bidrar till ett större
befolkningsunderlag för kommunal och kommersiell service i byn.
Planförslaget tillgängliggör ett strandområde för fler personer med ordnade
badplatser och bryggor. En fri passage har lämnats mellan tomtgräns där även
staketkrav finns för att den undanhållande effekten ska bli så liten som
möjligt och strandområdet ska vara tillgängligt för allmänheten. För att
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skydda de naturområden som finns på platsen har strandbrinkarna planlagts
som Natur och även rikmyrarna. En naturvärdesinventering har gjorts som
legat till grund för framtagande av plankartan.
Efter granskningen har planområdet minskat i den norra delen, det bör
minska påverkan på kringområden då färre personer bor inom planområdet.
Planområdet ligger ca 1 km från området som naturskyddsföreningen
beskriver, båtvägen blir desto längre. Ett tillskott på ca 56 tomter kommer att
innebära en ökad rörelse i området, området ligger dock väl avskilt med
vatten och skog från de skyddade naturområdena som utgör uttrarnas
reproduktionsområde.
Ang. önskemål att kommunen ska ställa krav på förnyelsebara energilösningar
så får inte kommunen ställa särkrav för bland annat energieffektivitet eller
ställa krav på en viss teknisk lösning för uppvärmning. Krav på
energihushållning regleras i bygglovet enligt boverkets byggregler (BBR). En
av anledningarna till att kommunen inte får ställa krav på tekniska lösningar
är att en detaljplan gäller tillsvidare och ska vara teknikneutral för att den inte
ska vara låst till en omodern lösning om bättre alternativ finns i framtiden.
5.
Yttrande

Jämtkraft
Jämtkraft Elnät AB
Bra att platser för transformatorstationer blivit inlagda i detaljplanen.
I övrigt har vi samma kommentarer som vid samråd.

6.
Yttrande

Miljöavdelningen
Miljöavdelningen anser att det är viktigt att säkerställa att kontroll vid första
bygglov sker av att tillstånd för avloppsanläggning erhållits samt att
registrering av vattenanläggning utförts.

Kommentar

Planbeskrivningen kompletteras med detta som en upplysning inför
bygglovet.

7.
Yttrande

Byggenheten
Bestämmelsen B2 – uthyrningsstugor reglerar endast byggnadsarea, i planen
finns inget som hindrar att ett fritidshus på 200 m2 uppför istället för flera
stugor så som planbeskrivningen anger.
Bollplan finns med på plankartan men saknas under Utformning av allmänna
platser.
Det är reglerat att det får vara max 2 lägenheter per fastighet, dock inte att
endast en huvudbyggnad får uppföras. Det finns en risk att flera
huvudbyggnader uppförs på varje fastighet.
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Det finns en risk för feltolkning när e6 anger 200 m2 byggnadsarea och den
generella bestämmelsen anger 240 m2.
F2 – taklutning saknas.
a-linjen (strandskydd) är svår att förstå i vissa lägen.
Kommentar

Området B2 har utgått i samband med att norra delen av planförslaget utgått.
Planbestämmelserna uppdateras med bollplan.
En planbestämmelse om antalet huvudbyggnader per fastighet läggs till på
plankartan.
Den generella planbestämmelsen om 240 m2 byggnadsarea görs om till en ebestämmelse.
En bestämmelse om taklutning läggs in på plankartan.

8.
Yttrande

Fastighetsägare till, Offne 2:3
Ingen erinran, ställer sig positiv till initiativet.

9.
Yttrande

Fastighetsägare till Offne 1:9, 1:13. 1:8, 2:5, 1:11, 2:6
Yrkande motsätter sig samrådsformen och anser att den inte följer Boverkets
intentioner. Anser att kommunen inte har varit opartisk i prövningen av
markens lämplighet.
Exploatering av norra delen
Anser att den norra delen av planområdet ska lämnas oexploaterat då en
exploatering anses störande för de boende i området.
Vägen
Föreslagen vägdragning till planområdet går endast 10 meter från bostadshus
samt kommer öka trafikmängderna genom byn. Anser att vägen ska dras
söder om jordbruksmarken i Offne för att sedan ansluta till väg 636 i den
västra delen av Offne. Saknar en beräkning över hur drift och underhåll av
vägen ska finansieras. Befarar att befintliga fastighetsägare kommer att
belastas ekonomiskt av en exploatering på grund av ökat underhåll och
driftkostnader av vägar och anläggningar.
Service
Påpekar att det endast går en morgontur med buss från Offne och att
eftermiddagsturen endast går i samband med skolgång. I den
kommuntäckande översiktsplanen framgår att ingen exploatering ska ske i
orter som saknar fungerande kollektivtrafik.
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Skoterled
Upplyser om att skoterleden börjar på andra sidan Kvarnviken söder om
planområdet. Det finns ingen skoterled på sjön. vid dåliga isförhållanden
finns ingen lösning hur skoteråkarna tar sig till fram mellan planområdet och
skoterleden.
Byarnas framtidsutsikt
Enligt PM rörande sysselsättningseffekter framgår att byarna dränerats på
boende, yttrande delar inte denna uppfattning. De fastigheter som är till salu
byter ägare och inga hus förblir osålda. Det stämmer att en liten del av
fastigheterna bebos av familjer i produktiv ålder. Kommunen kanske borde
satsa på attraktiva seniorboenden i bygden för att möjliggöra cirkulation.
Vilka förväntas bygga permanenthus enligt detaljplanen. Hur motverkar
exploateringen den påstådda urbaniseringen? Hur blir det attraktivare att bo i
de fyra byarna efter genomförd exploatering.
Strandskyddet
Anser att ingreppet är för stor i förhållande till de arbetstillfällen som skapas.
Frågande över hur planförslaget kan skapa långsiktiga och positiva
sysselsättningseffekter och bidra till att bibehålla serviceunderlaget. Önskar en
förklaring till hur planförslaget stämmer överens med kommunens
”checklista Lis-policy”/permanenthus eftersom kommunen anger att det inte
går att styra över om det blir permanenthus eller fritidshus. Anser att det inte
är tillräckligt beskrivet hur serviceunderlag, sysselsättning, mervärde och
livskvalité skapas i bygden.
Kommunens föreslagna översiktsplan.
Önskar ett förtydligande till hur planförslaget förhåller sig till kommunen
översiktsplan gällande:
- Nya bostäder och större arbetsplatser bör i första hand lokaliseras där
det finns god tillgång till kollektivtrafik.
- Riktlinjer för särskilt skyddsvärda områden, Översiktsplanen ställer
ökat fokus på landsskapsanpassning i särskilt skyddsvärda områden.
- Stärka befintliga bygder. Planförslaget anger att befintliga byar bör
kompletteras och förtätas istället för att ny bebyggelse sprids ut i
landskapet.
- Förslaget strävar mot att huvuddelen av turistresorna till och från Åre
kommun ska ske kollektivt. Misslyckas denna omställning kommer ett
ökat antal gäster medföra en ökad klimatpåverkan.
- Störst inverkan på klimatpåverkan får kommunen förmodligen
genom sin planering av bostädernas lokalisering: planförslaget innebär
att nya bostäder i görligaste mån ska lokaliseras så att de
transportberoende utsläppen från personbilar minskas och befintliga
samhällsstrukturer kan nyttjas. På så vis förbättras boendets totala
energikalkyl på sikt.
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-

Nya bostäder ska i så hög utsträckning som möjligt ha god
tillgänglighet till kollektivtrafik.
Att undvika exploatering av till exempel områden med attraktiv
landskaps bild behöver inte bara vara ekonomiskt ofördelaktigt, utan
kan tvärtom stärka den totala ekonomiska utvecklingen på sikt.
Bevara oexploaterade områden. Exploateringar och åtgärder bör
generellt undvikas i områden som är oexploaterade.
Landskapet är i ständig förvandling och förändras i takt med att
samhället utvecklas. I Åre kommun finns ett attraktivt kulturlandskap,
format av äldre tiders jordbruk och renskötsel med hänförande
fjällutsikt. Upplevelsen av kulturlandskapet bidrar till kommunens
identitet, invånarnas livskvalitet och boendemiljö, samt stärker
besöksnäringen. Vid åtgärder och exploateringar ska hänsyn tas till
kulturvärdena i landskapet.

Sammantaget anser yttrande att planförslaget avsevärt försämrar deras
boendemiljö och livskvalité. Yttrande anser inte att planförslaget är förenligt
med Åre kommuns översiktsplan och anser inte att allmännyttan kan väga
tyngre än yttrandes synpunkter på förslaget. Förändring avseende tillfartsväg
och norra delen av området skulle medföra en klar förbättring.
Kommentar

Kommunen har valt att hålla samråd igenom annonsering samt inbjudan via
post till samrådet. Kommunen har valt att inte hålla fysiska samrådsmöten
men finns istället tillgänglig på telefon och mail för att besvara frågor om det
uppstår sådana. I sin bedömning av inkomna yttranden väger kommunen
dessa mot allmänna och enskilda intressen (inte endast exploatörens utan
även den yttrandes enskilda intressen) mot varandra och eventuella
revideringar görs därefter, yttrandena vägs baserat på yttrandets innehåll, om
personen som yttrar sig är sakägare och hur planförslaget påverkar
omgivningen samt om det är möjligt att genomföra en revidering enligt
yttrandet. Möjlighet att yttra sig på planförslaget har funnits tre gånger,
programsamråd, samråd och granskning. Kommunen anser därför ha uppfyllt
Boverkets beskrivning av att tidigt samråda med boende om planförslaget.
Exploateringen av norra delen.
De nio norra tomterna har tagits bort från detaljplanen, även anslutande
naturmark har tagits bort från detaljplanen.’
Vägen
Planbeskrivningen kompletteras med en text där det den alternativa
sträckningen framgår, planen reglerar dock inte vilken av anslutningarna som
ska användas. Planbeskrivningen kompletteras med en ytterligare beskrivning
av konsekvenserna för vägsamfälligheten.
Service
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Ett ökat befolkningsunderlag i Offne kan ge förutsättningar för en tätare
linjetrafik till byn. Den kommuntäckande översiktsplanen var inte antagen vid
påbörjande av planarbetet, den har av den anledningen inte varit möjlig att
användas helt som styrdokument vid planläggningen. Översiktsplanen anger
dock på sidan 21 att ”områden med goda kollektivtrafikförhållanden ska prioriteras vid
planläggning av nya bostäder och arbetsplatser (Detta betyder inte att ny bebyggelse inte
kan tillkomma i lägen med mindre goda kollektivtrafikförbindelser.)”.
Byarnas framtidsutsikter
Att det inte finns några osålda fastigheter i bygden ser kommunen som
positivt och bör vara ett gott tecken på att fler vill bo i Offne och i dess
närhet. Det råder en generell trend i hela landet av urbanisering, denna trend
går snabbare på vissa orter än andra. Att tillskapa attraktiva bostäder på
landsbygden kan vara ett sätt att stärka landsbygden och på så sätt underlätta
för kommersiell och offentlig service när det finns ett större
befolkningsunderlag. Kommunen vill uppmuntra flyttkedjor för att de som
har ett boende i fel storlek utifrån sina behov ska hitta ett nytt. Kommunen
äger för tillfället ingen mark i Offne för ett seniorboende men är positiv till
privata initiativ om en privat aktör önskar starta ett. Den föreslagna
exploateringen förväntas göra ett större strandområde mer tillgängligt än idag
samt att båtbryggor med mera tillskapas vilket bör skapa attraktivitet i
bygden.
Skoterled
Planbeskrivningen revideras med en beskrivning att skoterled börjar på andra
sidan av Kvarnviken. I övrigt gäller terrängkörningsförordningen för
framförande av skoter utanför lederna, skoteråkningen regleras på så sätt
genom annan lag.
Strandskyddet
Kommunen bedömer att föreslagen exploatering är förenlig med LIS-policyn
då den föreslagna åtgärden innebär tillskapande av en stugby för fritidshus. I
anslutning till fritidshusområden bedöms det tillskapas arbetstillfällen både
under uppförandet samt senare i form av drift och underhåll av anläggningen.
Den föreslagna exploateringen är ett steg i att etablera turismnäring i den här
delen av Storsjöbygden. Som yttrandet anger är det inte möjligt att bestämma
om bostäder ska användas som fritidshus eller permanentboende, det som är
möjligt är dock att anpassa exploateringen så att den är attraktiv som ett
fritidsboende. Ambitionen är att skapa ett område med stor tomter som
ligger i ett naturskönt område vilket förväntas vara attraktivt som
fritidsboende. Enligt checklistan i LIS-policyn är en plats lämplig som LISområde om den förväntas skapa antingen underlag för kommersiell och
offentlig service, skapa stadigvarande sysselsättning i bygden eller
mervärde/livskvalité i närområdet/bygden. Den föreslagna exploateringen
berör alla dessa delar. Som beskrivet ovan förväntas exploateringen skapa
arbetstillfällen i både exploaterings- och driftskede (se Pm
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Sysselsättnignseffekter), förbättrat underlag för kollektivtrafiken samt att
tillgängligheten till stränderna i området förväntas att öka.
Kommunens Översiktsplan
Den kommuntäckande översiktsplanen var inte antagen vid påbörjande av
planarbetet, den har av den anledningen inte varit möjlig att använda helt som
styrdokument vid planläggningen. Planarbetet inleddes dock med ett
programarbete för att översiktligt utreda förutsättningarna på platsen för
planläggning.
Punkter berörande kulturmiljö, landskapsbild och anpassningar
Kommunen har gjort bedömningen att den föreslagna lokaliseringen inte
kommer att påverka landskapsbilden på ett sådant sätt att det skadar
kulturmiljön i Offne. Området är väl avskilt med skog mellan byn Offne samt
att det finns ett område med naturmark mot Storsjön. Huvudsyftet med
naturmarken är att ordna en fri passage men också att få bebyggelsen att
bättre smälta in i miljön. I området har en antikvarisk undersökning gjorts för
att undersöka de fornlämningar som antas finnas. Planförslaget har anpassats
till de fornlämningar som finns inom planområdet. Planen innehåller
bestämmelser om bland annat fyll för att bevara så mycket som möjligt av
den naturliga terrängen och anpassningar får göras av byggnaderna till platsen
istället. Den kulturmiljön som är skyddsvärd i området är i huvudsak det
öppna jordbrukslandskapet, enligt riksintresset för kulturmiljö. Riksintresset
bedöms inte påverkans negativt av exploateringen då den är väl avskild från
jordbrukslandskapet.
Punkter berörande trafik, kollektivtrafik och transporter.
Planförslaget innebär en exploatering av bostäder med inriktning mot
fritidshusbebyggelse. I området finns kollektivtrafik, dock som har en
begränsad trafikering. Planförslaget innebär att underlaget för
kollektivtrafiken stärks i området. De konsekvenser som beskrivs i
översiktsplanen är konsekvenser för hela planförslaget, i dagsläget finns den
huvudsakliga turismnäringen i Åredalen varför det är som viktigast att inom
Åredalen förhålla sig till kollektivtrafiken på ett bra sätt. Det är viktigt att ska
möjlighet till turismnäring i delar av kommunen utanför Åredalen och då är
det inte möjligt att uppfylla samma tillgänglighet till kollektivtrafik som i
närområdena till stationssamhällena. Översiktsplanen anger på sidan 35 att
Storsjöbygden har unika förutsättningar för att utveckla besöksnäringen med
koppling till landskapet, Storsjön och fjällen.
Stärka befintliga bygder
Planförslaget bedöms stärka Offne genom att det tillskapar fler bostäder i
form av i huvudsak fritidshus. Ett antal arbetstillfällen förväntas skapas av
exploateringen i både byggskedet samt driftskedet, se PM
Sysselsättningseffekter. Den föreslagna exploateringen innebär en tät
exploatering i anslutning till befintlig struktur, placeringen tar hänsyn till den
värdefulla kulturmiljön som finns i Offne i form av bland annat det öppna
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odlingslandskapet. Det bedöms inte bli någon betydande påverkan på
kulturlandskapet med den föreslagna exploateringen.
Revideringar utifrån yttrandet:
- De nio norra tomterna, uthyrningsstugorna samt angränsande
naturmark tas bort.
- Planbeskrivningen kompletteras under rubriken vägar/trafik samt i
genomförandebeskrivningen under samma rubrik med en utförligare
beskrivning kring lösning av vägar till området.
- Planbeskrivningen revideras angående skotertrafik.

REVIDERINGAR EFTER GRANSKNING/SAMRÅD

Planen föreslås reviderad på följande punkter:
Plankartan
- En bestämmelse om taklutning läggs in på plankartan.
- De nio norra tomterna, uthyrningsstugorna (B2) samt angränsande naturmark tas bort.
- En planbestämmelse om antalet huvudbyggnader per fastighet läggs till på plankartan.
- Den generella planbestämmelsen om 240 byggnadsarea görs om till en e-bestämmelse.
- Användningsgräns mellan W3 och Natur kompletteras.
- Egenskapsgräns kompletteras för att avgränsa egenskapen infiltration.
- Gränser för u-områden läggs ut som administrativ gräns
- Plankartan färgsätts enligt boverkets rekommendationer
- Ytor för bastu och uppläggningsplats revideras från egenskapsbestämmelser till
användningsbestämmelser.
Plan- och genomförandebeskrivning
- Planbeskrivningen revideras angående skotertrafik
- Planbeskrivningen kompletteras under rubriken vägar/trafik samt i genomförandebeskrivningen under samma rubrik om möjlighet att bilda gemensamhetsanläggning och
Lantmäteriets roll.
- Genomförandebeskrivningen revideras med att det är verksamhetsutövaren som ansvarar
för avloppsreningsverkets funktion och att Samhällsbyggnadsnämnden är
tillsynsmyndighet
- Genomförandebeskrivningen revideras om möjlighet att bilda gemensamhetsanläggning
för båthamn.
- Genomförandebeskrivningen kompletteras med särskilda skäl för enskilt
huvudmannaskap.
- Genomförandebeskrivningen revideras genom att kommunen inte avser ingå ett
exploateringsavtal
- Planbeskrivningen revideras för att överensstämma med revideringarna av plankartan.
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FÖRSLAG TILL BESLUT

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås fatta följande beslut:
• Denna skrivelse antas som kommunens utlåtande
• Planen revideras enligt ovan
• Den reviderade planen antas.

HANTERING EFTER BESLUT

Denna skrivelse skickas tillsammans med Samhällsbyggnadsnämndens beslut till
Kommunstyrelsen, exploatören Sune Johansson och de som inkommit med synpunkter under
granskningen:
• Charlotte Ullberg Offne 2:3
Samt med besvärshänvisning till:
• Naturskyddsföreningen
• Håkan Antonsson och Lena Thor Antonsson Offne 1:9, 1:13
• Nils-Åke Hemmingsson Offne 1:8, 2:5
• Bodil Antonsson Axelsson Offne 1:11
• Harriet Olofsson och Tage Olofsson Offne 2:6
• Kristina Jämting och Mattias Jämting Offne 1:4
Efter antagandebeslut ska planen och beslutet skickas till Länsstyrelsen och exploatören samt
Lantmäterimyndigheten.
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