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UNDERSÖKNING OM BETYDANDE MILJÖPÅVERKAN
Alltid betydande miljöpåverkan (2 §
Miljöbedömningsförordningen)

Berörs?
Ja

Nej

Det ska alltid antas vara betydande miljöpåverkan om genomförandet av planen, programmet
eller ändringen kan komma att omfatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt
Miljöbalken kap 7 § 28 a. Dessa verksamheter eller åtgärder är de som kan påverka miljön i ett
naturområde som har förtecknats enligt Miljöbalken 7 kap § 27, första stycket 1 eller 2.
1. Särskilda skyddsområden enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/147/EG av den 30 november om bevarande
av vilda fåglar

X

2. Särskilda bevarandeområden enligt rådets direktiv
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter (Natura 2000)

X

Kommentar
Om planen, programmet eller ändringen anger förutsättningar för att bedriva sådana
verksamheter eller vidta sådana åtgärder som anges i tredje avdelningen Miljöbalken eller 6 §
Miljöbedömningsförordningen eller i bilagan till miljöbedömningsförordningen är det
betydande miljöpåverkan.
Anger planen, programmet eller ändringen förutsättningar
för att bedriva sådana verksamheter eller vidta sådana
åtgärder som anges i tredje avdelningen Miljöbalken eller 6
§ Miljöbedömningsförordningen eller i bilagan till
miljöbedömningsförordningen?
Kommentar

X
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Betydande miljöpåverkan

Berörs?
Ja

Nej

En miljökonsekvensbeskrivning ska upprättas om detaljplanen kan antas medföra en
betydande miljöpåverkan på grund av att planområdet tas i anspråk för (4 kap § 34 Plan- och
Bygglagen)
1. industriändamål

X

2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat
projekt för sammanhållen bebyggelse

X

3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande
anläggningar

X

4. hamn för fritidsbåtar

X

5. hotellkomplex eller fritidsby med tillhörande
anläggningar, utanför sammanhållen bebyggelse

X

6. permanent campingplats

X

7. nöjespark, eller

X

8. djurpark

X

Kommentar

Förordnanden och skyddsvärden

Berörs?
Ja

Nej
Risk
för
BMP?

1. Berörs riksintresse?

X

NEJ

2. Berörs Natura 2000? (Planer som innefattar
verksamheter eller åtgärder som kan komma att
kräva tillstånd för påverkan på ett Natura 2000område ska alltid miljöbedömas)

X

NEJ

3. Berörs naturreservat?

X
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4. Berörs kulturreservat?

X

5. Berörs naturminnen?

X

6. Berörs biotopskydd?

X

NEJ

7. Berörs djur- och växtskyddsområden?
8. Berörs strandskyddsområden?

X
X

NEJ

9. Berörs miljöskyddsområden?

X

10. Berörs vattenskyddsområden?

X

Kommentar

Riksintresset för friluftslivet 3 kap MB och det rörliga friluftslivet 4 kap 2
§ MB berörs och det ska inte minska möjligheten att främst utföra
skidsport och vandring, turismens och friluftslivets intressen ska särskild
beaktas. Idag består planområdet av skola, idrottsplats, idrottshall,
parkering, bostäder för enbostadshus samt mer eller mindre omvårdad
natur. Planområdet är placerat mitt i tätortsmiljön inom Duveds by.
Planförslaget föreslår tydligare gränser mot kyrkomiljön i öster samt mot
bäcken i öster med naturområde. Inom naturområdet kommer gång och
cykelmöjligheter finnas via en tänkt motionsslinga som även kopplar på
stråk upp till ”ko-tunnel” under E14 för passage till fjället. En tänkt
exploatering bedöms därmed inte inkräkta på dessa riksintressen utan
förstärker det rörliga friluftslivet.
Riksintresset för kommunikationer 3 kap 6 § MB berörs i och med att
planområdet gränsar till E14 samtidigt som det är nära till Mittbanan i
söder. Dessa leder är utpekade av EU som TEN-T, Trans European
Transport Networks. Samtidigt som Åre kommuns inställning till lederna i
Översiktsplanen (2017) är att området utmed E14 bör på längre sikt
omgestaltas med större fokus på bymiljö och tillgänglighet till
turismanläggningar. En utbyggnad enligt planförslaget ska inte inkräkta på
möjligheten för lederna. Planförslaget ska anpassas efter rekommenderade
skyddsavstånd och eventuella åtgärder enligt riskutredning. Därmed
bedöms inte planförslaget inkräkta på riksintresset med betydande
miljöpåverkan.
Natura 2000-område enligt 7 kap 27 § MB berörs indirekt i och med att
Indalsälven är recipient av bäcken i öster och till viss del genom
infiltration genom planområdet. Även om inte planens användning i sig
direkt kommer påverka är det viktigt att dagvatten och andra icke
önskvärda ämnen kan nå Indalsälven. En dagvatten- och riskutredning ska
föreslå åtgärder och placering inom planområdet för att säkerhetsställa att
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Natura 2000-området inte påverkas av den kommande exploatering, både
under byggnation och drift. Samtidigt ska samverkansåtgärder utforskas
med planområdet för utbyggnad av Duveds Camping.
Indalsälven är också riksintresse för skyddade vattendrag 4 kap 6 § MB,
detta innebär att inte vattenkraft samt vattenreglering eller
vattenöverledning inte för utföras för kraftändamål. Planen medger inte
något av detta och riksintresset bedöms därmed inte hindras av
kommande exploatering.
Biotopskydd för biotopen Allé i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om
områdesskydd enligt MB berörs. Inom planområdet finns björkar
planterade i enkla rader längs norra sidan av Karolinervägen. Den västra
raden utgörs av fem björkar på rad och den andra, östra raden består av
sju björkar på rad. De västra björkarna är större än dom östra och bedöms
vara äldre. Björkalléerna utgör ett par av flera rader av björkar som finns
längs Karolinervägen i Duveds samhälle. Björkarna kan därmed ses som
ett karaktäristiskt inslag av värde i Karolinervägens gatumiljö. Alléer utgör
viktiga restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har stor
betydelse som tillflyktsorter, spridningskorridorer och ledlinjer för olika
växt- och djurarter. Det är framför allt de äldre träden i en allé som har
höga naturvärden. Det finns även björkar planterade inne på skolområdet,
fem i rad längs med parkeringen. Samt ett antal längs med vägen förbi
fastigheten Hamre 2:4 och 2:6. Längs tomtgränsen mellan Hamre 2:6 och
2:7 återfinns fem äldre björkar i rad. En allé ska bestå av minst fem
lövträd som är planterade i en enkel eller dubbel rad för att omfattas av
biotopskyddsbestämmelserna. Träden ska till övervägande del utgöras av
träd som mäter minst 20 cm i diameter i brösthöjd eller har uppnått en
ålder av 30 år. Det finns inget angivet största eller minsta inbördes avstånd
mellan enskilda alléträd i definitionen för alléer. En enkel eller dubbel rad
med lövträd ska antingen vara belägen längs en väg, eller det som tidigare
har utgjort en väg, eller i ett i övrigt öppet landskap. En enkel eller dubbel
rad med lövträd som är planterad längs en väg i en tätort omfattas normalt
av biotopskyddsbestämmelserna om den inte är belägen i omedelbar
anslutning till bebyggelse och det inte finns särskilda bestämmelser i en
detaljplan som reglerar hur allén ska skötas och utvecklas, eller som på
annat sätt begränsar skyddet. En bedömning som avgör om björkraderna
omfattas av biotopskydd ska göras. Identifierade björkar inom
planområdet bedöms omfattas av biotopskyddet. Vissa björkar är
placerade rakt inpå byggnader. Detaljplaneförslaget reglerar vissa av dessa
alléer för övriga träd kommer dispens att sökas hos Länsstyrelsen med
särskilda skäl för allmän intresset av en utbyggnation av skola samt att en
trädrad för framtida kompensation ska planteras söder om skolan längs
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med den planerade gång- och cykelvägen. Därmed bedöms intrånget på
biotopskyddet inte innebära betydande miljöpåverkan.
Strandskyddsområden berörs i och med att det rinner en bäck, Lerån, i
östra delen på planområdet. Stora delar omfattas således av strandskydd
enligt 7 kap 13-18 §§ MB. Den föreslagna utbyggnaden enligt
detaljplaneförslaget är redan tagen i anspråk, vilket kan användas som
särskilt skäl för upphävande av strandskyddet. I öster mot Lerån är en
bred fri passage skapad för människor-, djur- och växter så att
strandskyddets syfte fortfarande behålls. En tänkt exploatering bedöms
därmed inte inkräkta på strandskyddets syften.

Effekter på miljön
Högt naturvärde, nyckelbiotoper, ekologiskt känsliga områden, naturresurser
Berörs område som utpekas i skogsvårdsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering?

X

Berörs område som utpekas i skogsvårdsstyrelsens
sumpskogsinventering?

X

Berörs område som utpekas i kommunens översiktsplan
som särskilt känsligt?

X

Kommentar
Kulturmiljö
Berörs fornlämningar?
Berörs kulturhistoriskt värdefull miljö?
Kommentar

X
X

NEJ

Planområdet angränsar till Duveds kyrka som är ett kyrkligt kulturminne
enligt 4 kap kulturmiljölagen (KML). 4 kap 3 § i KML säger att
"Kyrkobyggnader som är uppförda och kyrkotomter som har tillkommit
före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras utan
tillstånd av länsstyrelsen." I motiveringen av kulturminnet i
bebyggelseregistret (BeBR) beskrivs kyrkan som "en storslagen treskeppig
träkyrka. Kyrkans så gott som oförändrade exteriör utgör en god
representant för de nygotiska sockenkyrkorna från slutet av 1800-talet.
Exteriören bevarar en rik detaljering och tydligt formspråk. Lummig
kyrkogård i olika nivåer och med olika utseende på de skilda delarna.
Rundade grusgångar samt äldre gravgårdar. Kyrkan är ett exempel på
kyrkobyggnader som uppfördes under slutet av 1800-talet till följd av
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befolkningsökning. Planförslaget kommer inte att påverka det som utgör
själva kyrkominnet, dvs kyrkobyggnad, kyrkotomt, kyrkliga inventarier och
begravningsplats enligt KML 4 kap 1 §. Planförslaget tar hänsyn till sin
volym, struktur och gestaltning förhåller sig till kyrkominnet och hur
kyrkan lyfts fram i stadsbilden genom siktlinjer och närliggande kvarter.
Samtidigt är Duved by utpekat i den Kommuntäckande Översiktsplanen,
ÖP (2017) som utvecklingsområde där förtätning är lämplig inom 1500
meter från järnvägsstationen. En utbyggnad av idrottshallen mot
Karolinervägen kan komma att påverka siktlinjer mot Duveds kyrka som
är framträdande i Duveds stadsbild. Planförslaget bevarar den
snedställning som idag finns i Duvedshallen placering så att siktlinjerna
mot kyrkan tillgodoses. En utbyggnad kommer att strypa avståndet på
karolinervägen som kyrkan syns. I och med att kyrkan fortfarande
kommer vara den högsta byggnaden, Karolinervägens lutning som gör att
kyrkans nedre delar inte syns ju längre österut man kommer samt att
snedställningen av byggrätten bevaras bedöms inte planförslaget innebära
betydande miljöpåverkan i och med sin påverkan på denna kulturhistoriskt
värdefulla miljö.
Landskapsbild och stadsbild
Finns risk att projektet påverkar landskapsbilden?
Finns risk att projektet påverkar stadsbilden?
Kommentar

X
X

NEJ

Vid ett genomförande av detaljplanen kommer villabostäderna på Hamre
2:6 och 2:7 att rivas. Dessa ersätts med en tillbyggnad av skolan i liknande
höjd som befintliga skolbyggnader. Denna tillbyggnad bedöms inte
påverka det övergripande intrycket av Duveds samhälle.
En utbyggnad av idrottshallen mot Karolinervägen kan komma att
påverka siktlinjer mot Duveds kyrka som är framträdande i Duveds
stadsbild. Planförslaget bevarar den snedställning som idag finns i
Duvedshallen placering så att siktlinjerna mot kyrkan tillgodoses. En
utbyggnad kommer att strypa avståndet på karolinervägen som kyrkan
syns. I och med att kyrkan fortfarande kommer vara den högsta
byggnaden, Karolinervägens lutning som gör att kyrkans nedre delar inte
syns ju längre österut man kommer samt att snedställningen av byggrätten
bevaras kommer kyrkan fortsättningsvis vara en framträdande del av
Duveds by. Samtidigt är Duved by utpekat i den Kommuntäckande
Översiktsplanen, ÖP (2017) som utvecklingsområde där förtätning är
lämplig inom 1500 meter från järnvägsstationen. En stadsliknande
karaktär längs med byvägen (karolinervägen) är önskvärd. I och med ovan
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resonemang bedöms inte planförslaget innebära betydande miljöpåverkan
på stadsbilden.
Transport och kommunikation
Berörs viktiga transport- eller kommunikationsleder?
Kommentar

X

NEJ

Riksintresset för kommunikationer 3 kap 6 § MB berörs i och med att
planområdet gränsar till E14 samtidigt som det är nära till Mittbanan i
söder. Dessa leder är utpekade av EU som TEN-T, Trans European
Transport Networks. Samtidigt som Åre kommuns inställning till lederna i
Översiktsplanen (2017) är att området utmed E14 bör på längre sikt
omgestaltas med större fokus på bymiljö och tillgänglighet till
turismanläggningar. En utbyggnad enligt planförslaget ska inte inkräkta på
möjligheten för lederna. Planförslaget ska anpassas efter rekommenderade
skyddsavstånd och eventuella åtgärder enligt riskutredning. Därmed
bedöms inte planförslaget inkräkta på riksintresset med betydande
miljöpåverkan.
Väg 638, Karolinervägen som löper genom planområdet är huvudvägen
genom Duveds samhälle. Vägen mellan Duved och Ullån är en viktig länk
i det lokala vägnätet i Åredalen. Längs vägen finns flera målpunkter av
betydelse för näringslivet och boende i området. Det har dessutom byggts
många nya bostäder längs vägen de senaste åren. Vägen brukas för
linjetrafik mellan Duved, Mörsil och Östersund, busslinje 155 och 157.
Trafikverket planerar en 2,5 meter bred gång och cykelväg som kommer
löpa genom planområdet längs den norra sidan av Karolinervägen. I
planförslaget är det viktigt att beakta framkomligheten längs vägen för
samtliga trafikslag; fordonstrafik, linjetrafik samt gång och cykeltrafik. Då
planförslaget omfattar utbyggnad av en grundskola bör även
barnperspektiv med fokus på tillgänglighet, trafiksäkerhet och tydlighet
beaktas. En kritisk tidpunkt i det dagliga trafikflödet är hämta/lämna situationer som kan påverka framkomligheten och trafiksäkerheten.
Trafikrummet bör därför vara utformat för att hantera flödena vid dessa
situationer. Utgångspunkten bör vara prioritet av gång och cykeltrafik
samt kollektiva färdmedel utifrån ett barnperspektiv och att detta bör
utgöra majoriteten av transporter till och från skolan. Planförslaget har
tagit dessa faktorer i beräkning och därmed bedöms inte planförslaget
innebära betydande miljöpåverkan på transport- och
kommunikationsleden Karolinervägen.

Rekreation och rörligt friluftsliv
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Finns det risk att projektet påverkar kvalitén eller
kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet (strövområde,
vandringsled, friluftsanläggning etc.)

X

Kommentar
Mark
Finns det risk att projektet innebär instabilitet i mark- eller
de geologiska grundförhållandena: risk för ras, skred etc?

X

NEJ

Finns det risk att projektet innebär skada eller förändring
av någon värdefull geologisk formation?
Finns det risk att projektet innebär förändrade
sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö?
Kommentar

X
X

NEJ

Statens geotekniska institut har på uppdrag utav myndigheten för
samhällsskydd och beredskap(MSB) utfört en översiktlig kartering av
stabilitetsförhållanden i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord
i Åre kommun (2018). Resultatet av karteringen vid Lerån och dess
raviner (Karteringspunkt 2, 11 och 19) bör uppmärksammas inom ramen
för detaljplanen. Karteringspunkterna vid Lerån bedöms vara i behov av
detaljerad utredning då de visar spår av betydande materialtransport, är
djupt nedskurna, med branta, ostabila sidoslänter och bebyggelse som kan
påverkas. Den sammanvägda bedömningen är att ravinerna bör hållas
under kontroll med jämna mellanrum.
Bedömningsklass två innebär att behov av detaljerad utredning föreligger.
Ravinerna bör hållas under kontroll med jämna mellanrum. Vid lutning
över 17 grader anses en slänt ha förutsättningar för jordrörelser om jord
förekommer. Ravinens sidoslänter är branta, ca 30-40 grader. (SGI, MSB,
2018)
Planområdet omfattar ingen av karteringspunkterna. I den sydvästra delen
av planområdet är Lerån inkluderad i planen som naturmark. Planen har
tagit hänsyn till Lerån och markområdet har fått användningen natur.
Detta för att inte påverka bäckens kant och tillåta eventuella
översvämningar eller medflytande material att hanteras inom
naturområdet. Samtidigt gränsar stora delar av planområdet mot Lerån.
Men längs planområdet är denna gränsen i lutning på mellan 2 till 10
grader, vilket anses medföra mindre risk att kraftiga flöden för med sig
material från slänterna. Samtidigt kan material och slam från bäcken övre

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Detaljplan för utbyggnad av Duvedskola,

2018-07-09
PLAN.2018.3

Idrottsplats/-hall samt bostäder i Duved
Hamre 2:40 med flera
Samhällsbyggnadskontoret
delar där lutning är större dras med och samlas exempelvis vid
vägtrumman under E14. Om tillräckligt mycket material och stora
mängder slam tillåts ansamlas där kan en slamström skapas som i ett
värsta scenario skapar ett sådant tryck så delar av E14 pressa ner längs
med bäcken och över delar av planområdet. Byggrätterna mot Lerån har
begränsats med prickmark som inte får bebyggas för att skapa en
skyddszon mot eventuella händelser.
Området är idag redan utbyggt och planförslagets förtätning medger att
fler människor kan utsättas för risk. Åre kommun, Trafikverket och
fastighetsägarna i området kring Lerån bör hålla uppsikt över och sköta
främst vägtrummor men även rent generellt vad som händer i och kring
bäcken. En bedömning av Lerån och denna platsen med sin lägre lutning,
många människor i rörelse kring vägtrumman och ”Ko-tunneln” samt
intresset oavsett planens föreslagna förtätning eller inte att minimera
riskerna för denna bäck så behövs ingen vidare utredning för att planen
ska kunna genomföras.
Natura 2000-område enligt 7 kap 27 § MB berörs indirekt i och med att
Indalsälven är recipient av Lerån i öster och till viss del genom infiltration
genom planområdet. Även om inte planens användning i sig direkt
kommer påverka är det viktigt att dagvatten och andra icke önskvärda
ämnen kan nå Indalsälven. En dagvatten- och riskutredning ska föreslå
åtgärder och placering inom planområdet för att säkerhetsställa att Natura
2000-området inte påverkas av den kommande exploatering, både under
byggnation och drift. Samtidigt ska samverkansåtgärder utforskas med
planområdet för utbyggnad av Duveds Camping.
Luft och klimat
Finns det risk att projektet innebär luftburna föroreningar
eller försämring av luftkvalitén?

X

Finns det risk att projektet innebär obehaglig lukt?

X

Finns det risk att projektet innebär förändringar i
luftrörelser, luftfuktighet, temperatur eller klimat (regionalt
eller lokalt)?

X

Kommentar
Vatten
Finns det risk att projektet innebär förändring av
grundvatten- eller ytvattenkvalitén?

X
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Finns det risk att projektet innebär förändring av
flödesriktningen av grundvattnet?

X

Finn det risk att projektet innebär minskning av
vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt?

X

Finns det risk att projektet innebär förändrade
infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsmönster
med risk för översvämning/uttorkning?
Finns det risk att projektet innebär förändrat flöde, riktning
eller strömförhållanden i något vattendrag, sjö?
Kommentar

X

NEJ

X

Ökad mängd hårdgjorda ytor inom planområdet medför ökad mängd
avrinning inom Leråns upptagningsområde och därmed högre flöden i ån.
En dagvattenutredning för planområdet ska svara på omfattningen av ökat
flöde och dagvattenåtgärder dimensionerade för att hantera ökat flöde.
Fokus bör ligga på naturliga lösningar. Samtidigt ska samverkansåtgärder
utforskas med planområdet för utbyggnad av Duveds Camping.

Växter och svampar
Finns det risk att projektet innebär förändringar i antalet
eller sammansättningen av växtarter eller växtsamhällen?

X

Finns det risk att projektet innebär påverkan på någon
hotad växtart eller växtsamhälle (enligt Artdatabankens
rödlista eller EU:s art- eller habitatdirektiv eller fridlysta
arter)?

X

Finns det risk att projektet innebär införande av någon ny
växtart?

X

Kommentar
Areella näringar
Påverkas jordbruk, skogsbruk, djurhållning eller fiske?
Kommentar
Djurliv

X
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Finns det risk att projektet innebär förändringar av antalet
eller sammansättningen av antalet djurarter?

X

Finns det risk att projektet innebär påverkan på någon
hotad djurart enligt Artdatabankens rödlista eller EU:s arteller habitatdirektiv?

X

Finns det risk att projektet innebär försämring av
fiskevatten eller jaktmarker?

X

Kommentar
Djurhållning
Kan projektet innebära risk för lukt från djurhållning?

X

Kan projektet innebära risk för allergi från djurhållning?

X

Kommentar

Effekter på hälsa och säkerhet

Berörs?
Ja

Nej
Risk
för
BMP?

Störningar, buller, utsläpp, vibrationer, radon, ljus och skarpt sken, lukt
Finns det risk att projektet innebär en ökning av nuvarande
ljudnivå, så att människor exponeras för ljudnivåer över
rekommenderade gränsvärden?
Finns det risk att projektet innebär nya ljussken som kan
vara bländande?

X

X

NEJ

Kan projektet innebära risk för vibrationer?

X

Kan projektet innebära risk för explosion?

X

Kan projektet innebära risk för utsläpp?

X

Kan projektet innebära risk för lukt?

X
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Finns det risk att projektet innebär att människor utsätts
för joniserande strålning (radon)?
Finns det risk att projektet innebär
översvämningsproblematik?

X
X

NEJ

Finns det risk för påverkan från magnetfält från
kraftledning?

X

Finns det risk att projektet innebär skador på byggnader?

X

Kommentar

Utbyggnad av skola och idrottshall innebär tillkomst av stora takytor som
kan skicka reflekterande ljus och därmed blända människor på fjället.
Planförslaget ska ha bestämmelse om att tak ska utföras i icke
reflekterande material för att förhindra bländande ljussken från
takreflektioner. Därmed bedöms risken av betydande miljöpåverkan
gällande reflektioner vara hanterad till acceptabel nivå.
Statens geotekniska institut har på uppdrag utav myndigheten för
samhällsskydd och beredskap(MSB) utfört en översiktlig kartering av
stabilitetsförhållanden i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord
i Åre kommun (2018). Resultatet av karteringen vid Lerån och dess
raviner (Karteringspunkt 2, 11 och 19) bör uppmärksammas inom ramen
för detaljplanen. Karteringspunkterna vid Lerån bedöms vara i behov av
detaljerad utredning då de visar spår av betydande materialtransport, är
djupt nedskurna, med branta, ostabila sidoslänter och bebyggelse som kan
påverkas. Den sammanvägda bedömningen är att ravinerna bör hållas
under kontroll med jämna mellanrum.
Bedömningsklass två innebär att behov av detaljerad utredning föreligger.
Ravinerna bör hållas under kontroll med jämna mellanrum. Vid lutning
över 17 grader anses en slänt ha förutsättningar för jordrörelser om jord
förekommer. Ravinens sidoslänter är branta, ca 30-40 grader. (SGI, MSB,
2018)
Planområdet omfattar ingen av karteringspunkterna. I den sydvästra delen
av planområdet är Lerån inkluderad i planen som naturmark. Planen har
tagit hänsyn till Lerån och markområdet har fått användningen natur.
Detta för att inte påverka bäckens kant och tillåta eventuella
översvämningar eller medflytande material att hanteras inom
naturområdet. Samtidigt gränsar stora delar av planområdet mot Lerån.
Men längs planområdet är denna gränsen i lutning på mellan 2 till 10
grader, vilket anses medföra mindre risk att kraftiga flöden för med sig
material från slänterna. Samtidigt kan material och slam från bäcken
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övredelar där lutning är större dras med och samlas exempelvis vid
vägtrumman under E14. Om tillräckligt mycket material och stora
mängder slam tillåts ansamlas där kan en slamström skapas som i ett
värsta scenario skapar ett sådant tryck så delar av E14 pressa ner längs
med bäcken och över delar av planområdet. Byggrätterna mot Lerån har
begränsats med prickmark som inte får bebyggas för att skapa en
skyddszon mot eventuella händelser.
Området är idag redan utbyggt och planförslagets förtätning medger att
fler människor kan utsättas för risk. Åre kommun, Trafikverket och
fastighetsägarna i området kring Lerån bör hålla uppsikt över och sköta
främst vägtrummor men även rent generellt vad som händer i och kring
bäcken. En bedömning av Lerån och denna platsen med sin lägre lutning,
många människor i rörelse kring vägtrumman och ”Ko-tunneln” samt
intresset oavsett planens föreslagna förtätning eller inte att minimera
riskerna för denna bäck så behövs ingen vidare utredning för att planen
ska kunna genomföras
Miljöpåverkan från omgivningen
Har området använts som tipp, utfyllnadsplats eller dylikt
varvid miljö- och hälsofarliga ämnen kan finnas lagrade i
marken?
Finns målpunkt eller transportled för farligt gods inom 150
meter?
Kommentar

X

X

NEJ

Riksintresset för kommunikationer 3 kap 6 § MB berörs i och med att
planområdet gränsar till E14 samtidigt som det är nära till Mittbanan i
söder. Dessa leder är utpekade som leder för farligt gods. En utbyggnad
enligt planförslaget ska inte inkräkta på möjligheten för lederna.
Planförslaget ska anpassas efter rekommenderade skyddsavstånd och
eventuella åtgärder enligt riskutredning. Därmed bedöms inte
planförslaget inkräkta på riksintresset med betydande miljöpåverkan.

Trafiksäkerhet
Finns det risk att projektet innebär att trafikproblem
skapas eller att trafiksäkerheten äventyras?

X

NEJ

Finns det risk att projektet innebär en ökning av
fordonstrafik?

X

NEJ

Kommentar

Trafiksituationen vid skolan kan utifrån dagsläget förbättras. Bristen av en
tydlig hämta-lämna zon, otydliga övergångsställen, en gatumiljö som inte
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är gestaltad och in och utfart till Duvedshallen bidrar till sämre
trafiksäkerhet. Planförslaget föreslår en tydligare trafiksituation med en ny
hämta och lämna-zon, parkeringsinfarten vid övergångstället till
Duvedshallen flyttas till öster om hallen och ett tydligt stråk för enbart
gång och cykel medges. En utbyggnad av både skola och idrottshall
kommer medföra att fler personer för dessa platser som målpunkt.
Därmed är ovan förslag samt utformningen viktigt för att få en trafiksäker
och tydlig lösning. I och med åtgärderna bedöms inte trafiksäkerheten
innebära betydande miljöpåverkan.
Omkringliggande projekt
Finns det andra projekt som innebär miljöpåverkan på
planområdet?

X

Har detta projekt betydelse för andra planers eller
programs miljöpåverkan?

X

Kommentar

Miljökvalitetsnormer

Berörs?
Ja

Nej
Risk att
MKN
överträds
?

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i Miljöbalken kap 5.
Normer kan meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda befintliga
miljöproblem, för att de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genomföra
EG-direktiv.
Luft
Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer för
föroreningar i utomhusluft riskerar att överskridas? (SFS
2010:477)

X

Kommentar
Fisk- och musselvatten
Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten riskerar att överskridas? (SFS 2001:554)

X
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Kommentar
Vatten
Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer för
vattenförekomster riskerar att överskridas? (SFS 2004:660)

X

Kommentar
Buller
Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer för buller
riskerar att överskridas? (SFS 2004:675)
Kommentar

X
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SAMMANVÄGD BEDÖMNING
Med utgångspunkt från ovanstående frågeställningar görs en sammanvägd bedömning och ett
motiverat ställningstagande till om planens genomförande kan antas medföra en betydande
miljöpåverkan. Nedan sammanfattas bedömningsgrunder, miljö- och kvalitetsmål samt
miljökvalitetsnormer som berörs för aktuellt planområde och ett ställningstagande görs återigen
till om de bedöms innebära en betydande miljöpåverkan.

Bedömningsgrunder som berör och eventuellt innebär BMP

Risk för BMP:

Förordnanden och skyddsvärden: Riksintressen berörs

NEJ

Förordnanden och skyddsvärden: Natura 2000 område berörs

NEJ

Förordnanden och skyddsvärden: Biotopskydd berörs

NEJ

Förordnanden och skyddsvärden: Strandskyddsområden berörs

NEJ

Effekter på miljön: Kulturhistorisk värdefullmiljö berörs

NEJ

Effekter på miljön: Risk att projektet påverkar stadsbilden berörs

NEJ

Effekter på miljön: Viktiga transport- eller kommunikationsleder berörs

NEJ

Effekter på miljön: Risk att projektet innebär instabilitet i mark- eller de
geologiska grundförhållandena: risk för ras, skred etc berörs

NEJ

Effekter på miljön: Risk att projektet innebär förändrade
sedimentationsförhållanden i vattendrag och sjö berörs

NEJ

Effekter på miljön: Risk att projektet innebär förändrade
infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsmönster med risk för
översvämning/uttorkning berörs

NEJ

Effekter på hälsa/säkerhet: Risk att projektet innebär
översvämningsproblematik berörs

NEJ

Effekter på hälsa/säkerhet: Risk för att projektet kan innebära nya
ljussken som kan vara bländande berörs

NEJ

Effekter på hälsa/säkerhet: Miljöpåverkan från omgivning: Planområdet
ligger inom 150 meter från leder för farligt gods berörs

NEJ
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Effekter på hälsa/säkerhet: Miljöpåverkan från omgivning: Risk att
projektet innebär att trafikproblem skapas eller att trafiksäkerheten
äventyras berörs

NEJ

Effekter på hälsa/säkerhet: Miljöpåverkan från omgivning: Risk att
projektet innebär en ökning av fordonstrafik berörs

NEJ

Sammantaget identifieras 15 risker för betydande miljöpåverkan. Kommunen bedömer utifrån
resonemanget i denna undersökning att en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte behöver
upprättas.
Förordnanden och skyddsvärden
Riksintresset för friluftslivet 3 kap MB och det rörliga friluftslivet 4 kap 2 § MB berörs och det
ska inte minska möjligheten att främst utföra skidsport och vandring, turismens och friluftslivets
intressen ska särskild beaktas. Idag består planområdet av skola, idrottsplats, idrottshall,
parkering, bostäder för enbostadshus samt mer eller mindre omvårdad natur. Planområdet är
placerat mitt i tätortsmiljön inom Duveds by. Planförslaget föreslår tydligare gränser mot
kyrkomiljön i öster samt mot bäcken i öster med naturområde. Inom naturområdet kommer gång
och cykelmöjligheter finnas via en tänkt motionsslinga som även kopplar på stråk upp till ”kotunnel” under E14 för passage till fjället. En tänkt exploatering bedöms därmed inte inkräkta på
dessa riksintressen utan förstärker det rörliga friluftslivet.
Riksintresset för kommunikationer 3 kap 6 § MB berörs i och med att planområdet gränsar till
E14 samtidigt som det är nära till Mittbanan i söder. Dessa leder är utpekade av EU som TEN-T,
Trans European Transport Networks. Samtidigt som Åre kommuns inställning till lederna i
Översiktsplanen (2017) är att området utmed E14 bör på längre sikt omgestaltas med större
fokus på bymiljö och tillgänglighet till turismanläggningar. En utbyggnad enligt planförslaget ska
inte inkräkta på möjligheten för lederna. Planförslaget ska anpassas efter rekommenderade
skyddsavstånd och eventuella åtgärder enligt riskutredning. Därmed bedöms inte planförslaget
inkräkta på riksintresset med betydande miljöpåverkan.
Natura 2000-område enligt 7 kap 27 § MB berörs indirekt i och med att Indalsälven är recipient
av bäcken i öster och till viss del genom infiltration genom planområdet. Även om inte planens
användning i sig direkt kommer påverka är det viktigt att dagvatten och andra icke önskvärda
ämnen kan nå Indalsälven. En dagvatten- och riskutredning ska föreslå åtgärder och placering
inom planområdet för att säkerhetsställa att Natura 2000-området inte påverkas av den
kommande exploatering, både under byggnation och drift. Samtidigt ska samverkansåtgärder
utforskas med planområdet för utbyggnad av Duveds Camping.
Indalsälven är också riksintresse för skyddade vattendrag 4 kap 6 § MB, detta innebär att inte
vattenkraft samt vattenreglering eller vattenöverledning inte för utföras för kraftändamål. Planen
medger inte något av detta och riksintresset bedöms därmed inte hindras av kommande
exploatering.
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Biotopskydd för biotopen Allé i bilaga 1 till förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
MB berörs. Inom planområdet finns björkar planterade i enkla rader längs norra sidan av
Karolinervägen. Den västra raden utgörs av fem björkar på rad och den andra, östra raden består
av sju björkar på rad. De västra björkarna är större än dom östra och bedöms vara äldre.
Björkalléerna utgör ett par av flera rader av björkar som finns längs Karolinervägen i Duveds
samhälle. Björkarna kan därmed ses som ett karaktäristiskt inslag av värde i Karolinervägens
gatumiljö. Alléer utgör viktiga restbiotoper i ett i övrigt rationaliserat landskap och har stor
betydelse som tillflyktsorter, spridningskorridorer och ledlinjer för olika växt- och djurarter. Det
är framför allt de äldre träden i en allé som har höga naturvärden. Det finns även björkar
planterade inne på skolområdet, fem i rad längs med parkeringen. Samt ett antal längs med vägen
förbi fastigheten Hamre 2:4 och 2:6. Längs tomtgränsen mellan Hamre 2:6 och 2:7 återfinns fem
äldre björkar i rad. En allé ska bestå av minst fem lövträd som är planterade i en enkel eller
dubbel rad för att omfattas av biotopskyddsbestämmelserna. Träden ska till övervägande del
utgöras av träd som mäter minst 20 cm i diameter i brösthöjd eller har uppnått en ålder av 30 år.
Det finns inget angivet största eller minsta inbördes avstånd mellan enskilda alléträd i
definitionen för alléer. En enkel eller dubbel rad med lövträd ska antingen vara belägen längs en
väg, eller det som tidigare har utgjort en väg, eller i ett i övrigt öppet landskap. En enkel eller
dubbel rad med lövträd som är planterad längs en väg i en tätort omfattas normalt av
biotopskyddsbestämmelserna om den inte är belägen i omedelbar anslutning till bebyggelse och
det inte finns särskilda bestämmelser i en detaljplan som reglerar hur allén ska skötas och
utvecklas, eller som på annat sätt begränsar skyddet. En bedömning som avgör om björkraderna
omfattas av biotopskydd ska göras. Identifierade björkar inom planområdet bedöms omfattas av
biotopskyddet. Vissa björkar är placerade rakt inpå byggnader. Detaljplaneförslaget reglerar vissa
av dessa alléer för övriga träd kommer dispens att sökas hos Länsstyrelsen med särskilda skäl för
allmän intresset av en utbyggnation av skola samt att en trädrad för framtida kompensation ska
planteras söder om skolan längs med den planerade gång- och cykelvägen. Därmed bedöms
intrånget på biotopskyddet inte innebära betydande miljöpåverkan.
Strandskyddsområden berörs i och med att det rinner en bäck, Lerån, i östra delen på
planområdet. Stora delar omfattas således av strandskydd enligt 7 kap 13-18 §§ MB. Den
föreslagna utbyggnaden enligt detaljplaneförslaget är redan tagen i anspråk, vilket kan användas
som särskilt skäl för upphävande av strandskyddet. I öster mot Lerån är en bred fri passage
skapad för människor-, djur- och växter så att strandskyddets syfte fortfarande behålls. En tänkt
exploatering bedöms därmed inte inkräkta på strandskyddets syften.
Effekter på miljön
Planområdet angränsar till Duveds kyrka som är ett kyrkligt kulturminne enligt 4 kap
kulturmiljölagen (KML). 4 kap 3 § i KML säger att "Kyrkobyggnader som är uppförda och
kyrkotomter som har tillkommit före utgången av år 1939 får inte på något väsentligt sätt ändras
utan tillstånd av länsstyrelsen." I motiveringen av kulturminnet i bebyggelseregistret (BeBR)
beskrivs kyrkan som "en storslagen treskeppig träkyrka. Kyrkans så gott som oförändrade
exteriör utgör en god representant för de nygotiska sockenkyrkorna från slutet av 1800-talet.
Exteriören bevarar en rik detaljering och tydligt formspråk. Lummig kyrkogård i olika nivåer och
med olika utseende på de skilda delarna. Rundade grusgångar samt äldre gravgårdar. Kyrkan är ett

Undersökning om betydande miljöpåverkan
Detaljplan för utbyggnad av Duvedskola,

2018-07-09
PLAN.2018.3

Idrottsplats/-hall samt bostäder i Duved
Hamre 2:40 med flera
Samhällsbyggnadskontoret
exempel på kyrkobyggnader som uppfördes under slutet av 1800-talet till följd av
befolkningsökning. Planförslaget kommer inte att påverka det som utgör själva kyrkominnet, dvs
kyrkobyggnad, kyrkotomt, kyrkliga inventarier och begravningsplats enligt KML 4 kap 1 §.
Planförslaget tar hänsyn till sin volym, struktur och gestaltning förhåller sig till kyrkominnet och
hur kyrkan lyfts fram i stadsbilden genom siktlinjer och närliggande kvarter. Samtidigt är Duved
by utpekat i den Kommuntäckande Översiktsplanen, ÖP (2017) som utvecklingsområde där
förtätning är lämplig inom 1500 meter från järnvägsstationen. En utbyggnad av idrottshallen mot
Karolinervägen kan komma att påverka siktlinjer mot Duveds kyrka som är framträdande i
Duveds stadsbild. Planförslaget bevarar den snedställning som idag finns i Duvedshallen
placering så att siktlinjerna mot kyrkan tillgodoses. En utbyggnad kommer att strypa avståndet på
karolinervägen som kyrkan syns. I och med att kyrkan fortfarande kommer vara den högsta
byggnaden, Karolinervägens lutning som gör att kyrkans nedre delar inte syns ju längre österut
man kommer samt att snedställningen av byggrätten bevaras bedöms inte planförslaget innebära
betydande miljöpåverkan i och med sin påverkan på denna kulturhistoriskt värdefulla miljö.
Vid ett genomförande av detaljplanen kommer villabostäderna på Hamre 2:6 och 2:7 att rivas.
Dessa ersätts med en tillbyggnad av skolan i liknande höjd som befintliga skolbyggnader. Denna
tillbyggnad bedöms inte påverka det övergripande intrycket av Duveds samhälle.
En utbyggnad av idrottshallen mot Karolinervägen kan komma att påverka siktlinjer mot Duveds
kyrka som är framträdande i Duveds stadsbild. Planförslaget bevarar den snedställning som idag
finns i Duvedshallen placering så att siktlinjerna mot kyrkan tillgodoses. En utbyggnad kommer
att strypa avståndet på karolinervägen som kyrkan syns. I och med att kyrkan fortfarande
kommer vara den högsta byggnaden, Karolinervägens lutning som gör att kyrkans nedre delar
inte syns ju längre österut man kommer samt att snedställningen av byggrätten bevaras kommer
kyrkan fortsättningsvis vara en framträdande del av Duveds by. Samtidigt är Duved by utpekat i
den Kommuntäckande Översiktsplanen, ÖP (2017) som utvecklingsområde där förtätning är
lämplig inom 1500 meter från järnvägsstationen. En stadsliknande karaktär längs med byvägen
(karolinervägen) är önskvärd. I och med ovan resonemang bedöms inte planförslaget innebära
betydande miljöpåverkan på stadsbilden.
Riksintresset för kommunikationer 3 kap 6 § MB berörs i och med att planområdet gränsar till
E14 samtidigt som det är nära till Mittbanan i söder. Dessa leder är utpekade av EU som TEN-T,
Trans European Transport Networks. Samtidigt som Åre kommuns inställning till lederna i
Översiktsplanen (2017) är att området utmed E14 bör på längre sikt omgestaltas med större
fokus på bymiljö och tillgänglighet till turismanläggningar. En utbyggnad enligt planförslaget ska
inte inkräkta på möjligheten för lederna. Planförslaget ska anpassas efter rekommenderade
skyddsavstånd och eventuella åtgärder enligt riskutredning. Därmed bedöms inte planförslaget
inkräkta på riksintresset med betydande miljöpåverkan.
Väg 638, Karolinervägen som löper genom planområdet är huvudvägen genom Duveds samhälle.
Vägen mellan Duved och Ullån är en viktig länk i det lokala vägnätet i Åredalen. Längs vägen
finns flera målpunkter av betydelse för näringslivet och boende i området. Det har dessutom
byggts många nya bostäder längs vägen de senaste åren. Vägen brukas för linjetrafik mellan
Duved, Mörsil och Östersund, busslinje 155 och 157. Trafikverket planerar en 2,5 meter bred
gång och cykelväg som kommer löpa genom planområdet längs den norra sidan av
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Karolinervägen. I planförslaget är det viktigt att beakta framkomligheten längs vägen för samtliga
trafikslag; fordonstrafik, linjetrafik samt gång och cykeltrafik. Då planförslaget omfattar
utbyggnad av en grundskola bör även barnperspektiv med fokus på tillgänglighet, trafiksäkerhet
och tydlighet beaktas. En kritisk tidpunkt i det dagliga trafikflödet är hämta/lämna -situationer
som kan påverka framkomligheten och trafiksäkerheten. Trafikrummet bör därför vara utformat
för att hantera flödena vid dessa situationer. Utgångspunkten bör vara prioritet av gång och
cykeltrafik samt kollektiva färdmedel utifrån ett barnperspektiv och att detta bör utgöra
majoriteten av transporter till och från skolan. Planförslaget har tagit dessa faktorer i beräkning
och därmed bedöms inte planförslaget innebära betydande miljöpåverkan på transport- och
kommunikationsleden Karolinervägen.
Natura 2000-område enligt 7 kap 27 § MB berörs indirekt i och med att Indalsälven är recipient
av Lerån i öster och till viss del genom infiltration genom planområdet. Även om inte planens
användning i sig direkt kommer påverka är det viktigt att dagvatten och andra icke önskvärda
ämnen kan nå Indalsälven. En dagvatten- och riskutredning ska föreslå åtgärder och placering
inom planområdet för att säkerhetsställa att Natura 2000-området inte påverkas av den
kommande exploatering, både under byggnation och drift. Samtidigt ska samverkansåtgärder
utforskas med planområdet för utbyggnad av Duveds Camping.
Statens geotekniska institut har på uppdrag utav myndigheten för samhällsskydd och
beredskap(MSB) utfört en översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i raviner och slänter i
morän och grov sedimentjord i Åre kommun (2018). Resultatet av karteringen vid Lerån och dess
raviner (Karteringspunkt 2, 11 och 19) bör uppmärksammas inom ramen för detaljplanen.
Karteringspunkterna vid Lerån bedöms vara i behov av detaljerad utredning då de visar spår av
betydande materialtransport, är djupt nedskurna, med branta, ostabila sidoslänter och bebyggelse
som kan påverkas. Den sammanvägda bedömningen är att ravinerna bör hållas under kontroll
med jämna mellanrum.
Bedömningsklass två innebär att behov av detaljerad utredning föreligger. Ravinerna bör hållas
under kontroll med jämna mellanrum. Vid lutning över 17 grader anses en slänt ha
förutsättningar för jordrörelser om jord förekommer. Ravinens sidoslänter är branta, ca 30-40
grader. (SGI, MSB, 2018)
Planområdet omfattar ingen av karteringspunkterna. I den sydvästra delen av planområdet är
Lerån inkluderad i planen som naturmark. Planen har tagit hänsyn till Lerån och markområdet
har fått användningen natur. Detta för att inte påverka bäckens kant och tillåta eventuella
översvämningar eller medflytande material att hanteras inom naturområdet. Samtidigt gränsar
stora delar av planområdet mot Lerån. Men längs planområdet är denna gränsen i lutning på
mellan 2 till 10 grader, vilket anses medföra mindre risk att kraftiga flöden för med sig material
från slänterna. Samtidigt kan material och slam från bäcken övredelar där lutning är större dras
med och samlas exempelvis vid vägtrumman under E14. Om tillräckligt mycket material och
stora mängder slam tillåts ansamlas där kan en slamström skapas som i ett värsta scenario skapar
ett sådant tryck så delar av E14 pressa ner längs med bäcken och över delar av planområdet.
Byggrätterna mot Lerån har begränsats med prickmark som inte får bebyggas för att skapa en
skyddszon mot eventuella händelser.
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Området är idag redan utbyggt och planförslagets förtätning medger att fler människor kan
utsättas för risk. Åre kommun, Trafikverket och fastighetsägarna i området kring Lerån bör hålla
uppsikt över och sköta främst vägtrummor men även rent generellt vad som händer i och kring
bäcken. En bedömning av Lerån och denna platsen med sin lägre lutning, många människor i
rörelse kring vägtrumman och ”Ko-tunneln” samt intresset oavsett planens föreslagna förtätning
eller inte att minimera riskerna för denna bäck så behövs ingen vidare utredning för att planen
ska kunna genomföras.
Ökad mängd hårdgjorda ytor inom planområdet medför ökad mängd avrinning inom Leråns
upptagningsområde och därmed högre flöden i ån. En dagvattenutredning för planområdet ska
svara på omfattningen av ökat flöde och dagvattenåtgärder dimensionerade för att hantera ökat
flöde. Fokus bör ligga på naturliga lösningar. Samtidigt ska samverkansåtgärder utforskas med
planområdet för utbyggnad av Duveds Camping.
Effekter på hälsa/säkerhet
Utbyggnad av skola och idrottshall innebär tillkomst av stora takytor som kan skicka
reflekterande ljus och därmed blända människor på fjället. Planförslaget ska ha bestämmelse om
att tak ska utföras i icke reflekterande material för att förhindra bländande ljussken från
takreflektioner. Därmed bedöms risken av betydande miljöpåverkan gällande reflektioner vara
hanterad till acceptabel nivå.
Statens geotekniska institut har på uppdrag utav myndigheten för samhällsskydd och
beredskap(MSB) utfört en översiktlig kartering av stabilitetsförhållanden i raviner och slänter i
morän och grov sedimentjord i Åre kommun (2018). Resultatet av karteringen vid Lerån och dess
raviner (Karteringspunkt 2, 11 och 19) bör uppmärksammas inom ramen för detaljplanen.
Karteringspunkterna vid Lerån bedöms vara i behov av detaljerad utredning då de visar spår av
betydande materialtransport, är djupt nedskurna, med branta, ostabila sidoslänter och bebyggelse
som kan påverkas. Den sammanvägda bedömningen är att ravinerna bör hållas under kontroll
med jämna mellanrum.
Bedömningsklass två innebär att behov av detaljerad utredning föreligger. Ravinerna bör hållas
under kontroll med jämna mellanrum. Vid lutning över 17 grader anses en slänt ha
förutsättningar för jordrörelser om jord förekommer. Ravinens sidoslänter är branta, ca 30-40
grader. (SGI, MSB, 2018)
Planområdet omfattar ingen av karteringspunkterna. I den sydvästra delen av planområdet är
Lerån inkluderad i planen som naturmark. Planen har tagit hänsyn till Lerån och markområdet
har fått användningen natur. Detta för att inte påverka bäckens kant och tillåta eventuella
översvämningar eller medflytande material att hanteras inom naturområdet. Samtidigt gränsar
stora delar av planområdet mot Lerån. Men längs planområdet är denna gränsen i lutning på
mellan 2 till 10 grader, vilket anses medföra mindre risk att kraftiga flöden för med sig material
från slänterna. Samtidigt kan material och slam från bäcken övredelar där lutning är större dras
med och samlas exempelvis vid vägtrumman under E14. Om tillräckligt mycket material och
stora mängder slam tillåts ansamlas där kan en slamström skapas som i ett värsta scenario skapar
ett sådant tryck så delar av E14 pressa ner längs med bäcken och över delar av planområdet.
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Byggrätterna mot Lerån har begränsats med prickmark som inte får bebyggas för att skapa en
skyddszon mot eventuella händelser.
Området är idag redan utbyggt och planförslagets förtätning medger att fler människor kan
utsättas för risk. Åre kommun, Trafikverket och fastighetsägarna i området kring Lerån bör hålla
uppsikt över och sköta främst vägtrummor men även rent generellt vad som händer i och kring
bäcken. En bedömning av Lerån och denna platsen med sin lägre lutning, många människor i
rörelse kring vägtrumman och ”Ko-tunneln” samt intresset oavsett planens föreslagna förtätning
eller inte att minimera riskerna för denna bäck så behövs ingen vidare utredning för att planen
ska kunna genomföras
Riksintresset för kommunikationer 3 kap 6 § MB berörs i och med att planområdet gränsar till
E14 samtidigt som det är nära till Mittbanan i söder. Dessa leder är utpekade som leder för farligt
gods. En utbyggnad enligt planförslaget ska inte inkräkta på möjligheten för lederna.
Planförslaget ska anpassas efter rekommenderade skyddsavstånd och eventuella åtgärder enligt
riskutredning. Därmed bedöms inte planförslaget inkräkta på riksintresset med betydande
miljöpåverkan.
Trafiksituationen vid skolan kan utifrån dagsläget förbättras. Bristen av en tydlig hämta-lämna
zon, otydliga övergångsställen, en gatumiljö som inte är gestaltad och in och utfart till
Duvedshallen bidrar till sämre trafiksäkerhet. Planförslaget föreslår en tydligare trafiksituation
med en ny hämta och lämna-zon, parkeringsinfarten vid övergångstället till Duvedshallen flyttas
till öster om hallen och ett tydligt stråk för enbart gång och cykel medges. En utbyggnad av både
skola och idrottshall kommer medföra att fler personer för dessa platser som målpunkt. Därmed
är ovan förslag samt utformningen viktigt för att få en trafiksäker och tydlig lösning. I och med
åtgärderna bedöms inte trafiksäkerheten innebära betydande miljöpåverkan.
Sammanvägd bedömning
Utredningar enligt nedan, för att samla kunskap, analysera och pröva
begränsande/kompenserande verktyg kommer att genomföras i de punkter som enligt ovan har
störst miljöpåverkan.
Genom åtgärder i kommande detaljplan för ovan beskrivna risker bedöms planen inte medföra
betydande miljöpåverkan. Kommunen bedömer utifrån detta att en miljökonsekvensbeskrivning
inte behöver upprättas.
Utredningar och handlingar
En bullerutredning ska göras för att visa att dom krav som ställs i BBR kan säkerhetsställas
gällande bostäder i planområdets norra del. Samt visa på situationen för elevers vistelse på
skolgården. Inom utredningen ska vid behov förslag på åtgärder för att klara ställda krav
presenters. Utredningen ska ta visa på nuläge samt prognos 2040. För Mittbanan ska så kallad
känslighetsanalys användas, detta innebär att Meråkerbanan elektrifieras och uppgifter för detta
har Trafikverket, viktigt att det begärs från dem med så kallad känslighetsanalys.
En riskutredning gällande farligt gods ska genomföras. Utredningen ska visa på risken från E14
och Mittbanan samt föreslå säkerhetsavstånd till lederna med eventuella åtgärder inom
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planområdet som krävs. Prognos 2040 ska tas i beaktande för trafikmängd. För Mittbanan ska så
kallad känslighetsanalys användas, detta innebär att Meråkerbanan elektrifieras och uppgifter för
detta har Trafikverket, viktigt att det begärs från dem med så kallad känslighetsanalys.
Den geotekniska utredning som finns ska kompletteras med borrhål vid tänkt exploatering för att
redogöra för markens beskaffenhet och lämplighet för planområdets tänkta byggnation.
Utredningen ska visa på rekommenderad typ av grundläggning och eventuella åtgärder för att
kunna genomföra planen. Utredningen ska visa på grundvattennivåer och markens möjligheter till
infiltration.
En dagvattenutredning ska genomföras för att redogöra för vatten från hårdgjorda ytor och tak
kan hanteras gällande fördröjning, infiltration, sedimentation och övriga föroreningar. I
jämförelse med ett nuläge ska en tänkt exploatering inte bidra med tillkommande vatten och
föroreningar utan allt ska hanteras lokalt inom planområdet, både under byggnation och drift.
Utredningen ska också redogöra för dimensionering och förslag på placering av lösningar för
ovan samt ha i åtanke en gemensam lösning med Duved campings kommande detaljplan för
bostäder.

FÖRSLAG TILL MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE
Bedömningen, utifrån ovanstående checklista och resonemang, är att ett genomförande enligt
detaljplanen inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan.
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