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GENOMFÖRT SAMRÅD

Planförslaget, upprättat 2018-09-04 har varit utsänt på samråd under perioden 2018-09-04 –
2018-09-30. 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 fl.
1. Länsstyrelsen
2. Trafikverket
3. Lantmäteriet
4. Jämtkraft
5. Räddningstjänsten, Åre kommun
6. Byggenheten, Åre kommun
7. Miljöavdelningen, Åre kommun
8. Tekniska avdelningen, Åre kommun
9. LRF:s kommungrupp i Åre
10. Åre-Slk/Fotbollssektionen
Övriga
11. Patrik Viklund
12. Joakim Söderström genom Åsa Söderström
13. Robert Jilke och Alva Jilke, Hamre 2:4
Sven Moe och Carina Blom Moe, Hamre 2:5
Torsten Jonsson och Ingegerd Gråberg, Hamre 2:18
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BEMÖTANDE AV INKOMNA SKRIVELSER

De inkomna skrivelserna redovisas och kommenteras nedan.

1.

Yttrande

LÄNSSTYRELSEN JÄMTLANDS LÄN
Synpunkter enligt Länsstyrelsens särskilda
bevakningsområden

Länsstyrelsen avvaktar en fördjupad undersökning kopplad till ras- och
skredrisker för att kunna yttra sig i frågan om hälsa och säkerhet.
Vad gäller de andra ingripandepunkterna i 11 kap 10 § PBL bedömer
Länsstyrelsen att ett antagande av detaljplanen enligt förslaget och med hänsyn
till nu kända förhållanden inte kommer att prövas.

Riksintressen

Planområdet berörs av riksintressen enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken (MB). Av
berörda riksintressen är det endast riksintresset för Natura 2000-områden som
bedöms beröras i någon mån.

Natura 2000-områden

Planområdet omfattar en bäck, Lerån, som leder till Åreälven och bedöms
kunna påverka Natura 2000-området Åreälven. Genomförandet av
detaljplanen bedöms inte leda till negativ påverkan på Natura 2000-området
Åreälven. Bedömningen förutsätter att dagvattenhanteringen sker på ett bra
sätt under anläggningsskedet och senare.

Miljökvalitetsnormer

Länsstyrelsen bedömer att planförslaget inte innebär att miljökvalitetsnormer
risker att överskridas. Planbeskrivningen borde dock redovisa hur planförslaget
förhåller sig till miljökvalitetsnormer på samma sätt som gjorts i
undersökningssamrådet.

Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och
erosion
Risk för ras och skred

Planområdet berörs av Lerån. I sitt yttrande över kommunens undersökning av
betydande miljöpåverkan påpekade Länsstyrelsen att utredningen (tagit fram av
SGI och MSB, 2018) om risker för ras och skred som använts av Åre kommun
inte var tillräcklig fördjupad då den byggdes på undermåligt grundmaterial.
Vidare framförde Länsstyrelsen att planförfattarna borde kommentera detta
eller utöka undersökningen under planprocessen.
I planbeskrivning står det att ”resultatet av karteringen längs Lerån och dess
raviner (Karteringspunkt 2, 11 och 19) 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 (s. 13)”.
Planbeskrivningen vidare anger att ”behovet av vidare utredning kring dessa
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risker ska utvärderas i och med samrådet inför vidare detaljplanearbete (s. 14)”.
Länsstyrelsen konstaterar att planen befinns i samrådsskedet och ingen vidare
utredningen kring risker för ras och skred för Lerån ar tagits fram i samband
med planarbetet. Texten på sidan 14 (”En bedömning av Lerån…”) är oklart
och borde utvecklas för att tydliggöra Åre kommuns ställningstagande.
Länsstyrelsen saknar även ett resonemang som väger in förväntade effekter på
grund av klimatförändringar.
Länsstyrelsen avvaktar en fördjupad undersökning för att kunna yttra sig i
frågan om risker för ras och skred och för att bedöma om anordningen av
prickmark och naturmark i närheten av Lerån är tillräcklig för att minimera
riskerna.

Strandskydd

Genom sydöstra delen på detaljplaneområdet rinner en bäck, Lerån.
Strandskyddet återinträder inom detaljplanen och avses upphävas genom
planbestämmelse med hänvisning till särskilt skäl enligt 7 kap 18c § punkt 1
MB, att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften. Länsstyrelsen delar kommunens
uppfattning och anser som positivt att delen av planområdet som avgränsar
Lerån anordnas som naturmark och prickmark.

Undersökning av betydande miljöpåverkan

Kommunen bedömer att förslaget inte innebär påverkan på miljön och en
särskild miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver därför inte upprättas.
Länsstyrelsen delade kommunens bedömning i sitt yttrande daterat 2018-08-16
(Diarienummer 402-5194-18).

Råd och allmänna synpunkter

Under samrådet ger Länsstyrelsen råd om tillämpningen av 2 kap. Plan- och
bygglagen, PBL. Om det behövs från allmän synpunkt ger Länsstyrelsen även
råd i övrigt om tillämpningen av PBL.

Förhållande till gällande översiktsplan

Kommunen bedömer att detaljplanen är i linje med Åre kommuns
översiktsplan, antagen 2017. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning.

Trafik

Trafikverket har lyft till Länsstyrelsen några möjliga problem med de planerade
trafiklösningarna inom planområdet. Länsstyrelsen hänvisar till Trafikverkets
kommande yttrande för mer detaljerade synpunkter.

Dagvatten

Länsstyrelsen anser att dagvattenfrågan är viktig och borde betraktas med en
fullständig utredning. Den första delen av dagvattenutredningen som bifogas
med planhandlingar är bara en preliminär sammanställning och innehåller inga

Samrådsredogörelse
Detaljplan för utbyggnad av Duveds skola,
idrottsplats/-hall samt bostäder i Duved by

2019-02-05
Plan 2018.3

Samhällsbyggnadskontoret
beräknade flöden, samt mer platsspecifika dagvattenåtgärder. Den innehåller
inga beräknade flöden, samt mer platsspecifika dagvattenåtgärder. Den
innehåller dock flera bra förslag såsom fördöjningsmagasin, svackdiken,
översilningar och åtgärder under byggfasen. Länsstyrelsen avvaktar den andra
delen av dagvattenutredningen för att få en fullständig bild av
dagvattenhanteringen inom planområdet.

Kulturminne

Planområdet uppges i planbeskrivningen angränsa till Duveds kyrka som är ett
kyrkligt kulturminne enligt 4 kap kulturmiljölagen. Planområdet ligger dock
utanför skyddat område, och berör således ej det kyrkliga kulturminnet enligt 4
kap kulturmiljölagen.

Trygghet och säkerhet i den bebyggda miljön

Utbyggnaden av Duved skola, idrottsplats med mera är ett tillfälle att i ett tidigt
steg utforma en trygg och säker skolmiljö. Enligt skollagen (5 kap. Trygghet
och studiero) och FN:s barnkonvention har barn och elever rätt till en trygg
och söker miljö. Den fysiska lärmiljön, inklusive utomhusmiljön, påverkar barn
och elevers upplevelse av trygghet och otrygghet.
Genom att ta ökad hänsyn till trygghetsrelaterade aspekter i planarbetet skulle
Åre kommun stärka sitt arbete kring utbyggnadens sociala aspekter inom
områdena social hållbarhet, barnperspektivet och jämställdhet. Utbyggnaden av
Duveds skola är också en möjlighet att åtgärda eventuella tidigare identifierade
trygghetsrelaterade problem.
Resonemanget kring placering av bostäder i anknytning till skolan i
planbeskrivningen är ett gott exempel på hur planbeskrivningen tar hänsyn till
trygghetsaspekten.
Länsstyrelsen tillstyrker behovet av att inkludera och förstärka det
trygghetsskapande perspektivet i utformningen av den bebyggda miljön kring
Duved skola mot bakgrund av bland annat följande två orsaker.
Skolor och idrottshallar är verksamheter som löper risk för skadegörelse.
Skadegörelse på skolor och idrottshallar utgör för flera kommuner i länet en
stor och över tid återkommande kostnadspost i den kommunala budgeten.
Bidragande orsaker till skadegörelse på skolor och idrottshallar är
utformningen av verksamheternas utemiljö, till exempel bristen på fria
siktlinjer, att det saknas insyn till skolområdet/idrottshallen, och att det finns
en brist på informell kontroll i form av vuxna som rör sig i området efter
skoltid.
Skolan och skolgården är en de vanligaste platserna där elever utsätts för brott.
Det gäller särskilt lindrig och allvarlig misshandel. Detta gäller både killar och
tjejer.
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Stöd och underlag kring trygghetsaspekten är tillgängliga från bland annat
skolverket och brottsförebyggande rådet.
Kommentar

Den bedömning som gjorts i undersökningssamrådet visar på att inga
gränsvärden kommer överstigas gällande miljökvalitetsnormer. På grund av
detta har vi valt att inte beskriva detta vidare i planbeskrivningen.
Ras, skred och översvämning har utretts vidare där slutsatsen är att risken för
vattenflöden, skred eller slamströmmar som medför betydande påverkan inom
planområdet bedöms som liten.
Åre kommun har i dagsläget ingen beslutad dagvattenpolicy. Kommunen
arbetar efter principen att nya exploateringar ska hantera tillkommande
volymer av dagvatten och sediment lokalt inom planområdet eller anslutas till
kommunal dagvattenhantering om sådan finns. En utredningen har
genomförts där denna och planen för Campingen i Duved Plan.2015.15 har ett
helhetsgrepp utretts och detta har beskrivits vidare i utredningar och
planbeskrivningen, plankartan för Plan.2015.15 uppdaterats med en större
volym i dagvattenmagasinen.

2.

Yttrande

TRAFIKVERKET

Trafikverket eftersträvar att antalet anslutningar till allmänna vägar begränsas.
Bra att anslutningarna har begränsats till en anslutning till området nedanför
väg 638 och en anslutning till området ovanför väg 638. Men att placera en
anslutning mitt i den föreslagna bussuppställningen är inte lämpligt. Det kan bli
en farlig trafiksituation där då bussarna och föräldrar antagligen lämnar/hämtar
barnen vid samma tidpunkter och detta gör att trafikanterna som ska köra in
och ut på anslutningen kommer att ha mycket begränsad sikt då bussarna står
uppställda. Bra att utfartsförbud anges där inte anslutning planeras.
Anslutningen till Duvedshallen bör bli tydligare så utfartsförbud bör anges.
Gällande ny och ändrad anslutning mot väg 638 måste ett avtal upprättas
mellan exploatören och Trafikverket. Avtalet ska 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 kan inte acceptera ett busstorg på den allmänna vägen 638.
Angöringen av skolskjuts till skolan anser vi ska lösas inom skolans fastighet.
Det är inte bra att ha busshållplats på båda sidor av vägen men måste eleverna
kliva av längs väg 638 ska det vara på samma sida som skolan. Detta minskar
även behovet av stoppsignal. Trafikverket är mycket restriktiv med stoppsignal
och anser att det inte ska anges på detaljplan. Hastigheten är idag nedsatt till 30
km/h under skoltid och det finns en gångpassage.
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I förslaget till Länstransportplan 2018-2029 finns gång- och cykelväg längs väg
638 mellan Ullån-Duved med. Länstransportplan 2018-2029 kommer att
fastställas under hösten. Trafikverket anser att 12 meter från gång- och
cykelvägens beläggningskant bör vara byggnadsfritt. Då gång- och cykelvägen
är i ett tidigt planeringsskede och för att underlätta detaljplanearbetet så anser
Trafikverket att ett utrymme om minst 15 meter från vägkant på väg 638 ska
tas i anspråk för kommande gång- och cykelväg samt byggnadsfritt avstånd.
Enligt 47 § Väglagen, gäller generellt ett byggnadsfritt avstånd om 12 meter
från vägområdet men för E14 har Länsstyrelsen beslutat om ett utökat
byggnadsfritt avstånd om 30 meter. Vägområdet är generellt väg till krönet på
bakslänten av diket samt ytterligare en kantremsa om 0,5 meter vid åkermark
respektive 2 meter vid skog. Trafikverket rekommenderar ur
trafiksäkerhetssynpunkt att byggnadsfritt avstånd följs.
Förordningen (2015:216) om trafikbuller gäller vid bostadsbyggande och berör
ljudnivåer utomhus. Befintliga riktvärden om 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
gäller fortfarande.
Vid samverkansmöte med Åre kommun togs frågan om Duved samhälle upp
då det är många planer på gång. Det bestämdes att ett möte skulle bokas in för
att diskutera vad som behöver/kan lösas på kort respektive lång sikt.
Trafiksituation längs väg 638 vid aktuell sträcka är en av de punkter som
Trafikverket och Åre kommun måste fortsätta att diskutera.
Kommentar

En ny lösning gällande busshållplatser för linjetrafik och skolskjuts har tagits
fram. Den nu föreslagna lösningen uppfyller alla krav från skolskjutsplanerarna,
samt skapar en lösning som inte längre har behov av stoppsignal.
Avtalsbehov gällande utfarter mot väg 638 har beskrivits i planbeskrivningen.
Utfartsförbudet och byggnadsfritt avstånd har justerats i plankartan.

3.

Yttrande

LANTMÄTERIET
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste
förbättras


Av planbeskrivningen framgår att exploateringsavtal ska upprättas.
Enligt 4 kap 33 § 3 st plan- och bygglagen ska ett sådant avtals
huvudsakliga innehåll samt konsekvenserna av att planen upprättas
med stöd av ett sådant upprättas. Det är inte tillräckligt att hänvisa till
de riktlinjer för exploateringsavtal som finns och åtminstone ska det
huvudsakliga avtalsinnehåll som är färdigförhandlat redovisas i
planbeskrivningen.
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Ett flertal fastigheter berörs av allmän platsmark enligt detaljplanen. Av
planbeskrivningen framgår att de delar som är planlagda som detta ska
föras till kommunala gatu- och exploateringsfastigheter. Av
planbeskrivningen måste det dock även framgå att inlösenregler finns
för allmän platsmark och att såväl inlösenrättighet som skyldighet finns
för kommunen gällande sådan mark. Detta måste framgå för att
berörda fastighetsägare ska kunna förstå konsekvenserna av
detaljplanen enligt 4 kap. 33 § 3 st plan- och bygglagen.



På det södra planområdet där skola och idrottsplats är planerad finns
planbestämmelsen g, markreservat för gemensamhetsanläggningar.
Dess nuvarande lokalisering hindrar bygglovsgivning eftersom
bestämmelsen gäller för hela kvarteret. Bestämmelsen behöver antingen
ges ett mer specifikt läge gällande vart den ska gälla eller tas bort.

Delar av planen som bör förbättras


För att komma till skolans norra avlämningsplats och den nya vändplan
som ska byggas där, kommer trafik till skolan behöva använda
Mullfjällsgatan och Prästgårdsvägen. Av denna anledning bör även
tillfarten via Mullfjällsgatan och Prästgårdsvägen planläggas som gata
med kommunalt huvudmannaskap ända ut till allmän väg. Alternativt
att Åre kommun ansöker om omprövning för att ge skolfastigheten
andelstal i gemensamhetsanläggningen Åre Hamre ga:16 där dessa
vägar ingår. Detta för att tillstånd en rättvis fördelning av drift- och
underhållsansvaret gällande de vägsträckor som kommer användas av
allmän trafik till och från skolan till den nya vändplanen.



Skrivningen att rättigheten 23-ÅRE-2263.1 är ett avtalsservitut behöver
ändras. Servitutet är en rättighetsupplåtelse enligt inläggningslagen för
gemensamhetsanläggningen Åre England ga:2.



I genomförande beskrivningen under avsnittet
Gemensamhetsanläggningar och samfälligheter, står att
”Gemensamhetsanläggningarna kommer senare att ansvara för drift
och skötsel. Ansvaret för att ansöka om och bekosta
lantmäteriförrättningen ligger på fastighetsägaren till Hamre 2:43.”
Lantmäteriet anser att det är oklart vad som menas med denna
skrivning. Är det parkeringsplatser m.m. inom skolans idrottsplats som
avses?
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Delar av planen som skulle kunna förbättras


Kommentar

Lantmäteriet noterar att fastigheterna Hamre 2:5 och 2:4 utöver att
vara planlagda som bostäder, vilket de enligt planbeskrivningen fortsatt
ska användas som, även är planlagda för skola. Ska fastigheterna
framöver användas i skolverksamheten eller vad är tanken med den
dubbla planläggningen?

Ett planavtal kommer inte att upprättas. Planbeskrivningen är justerad med
denna informationen.
Konsekvensbeskrivning gällande planerad allmän platsmark har lagts till
planbeskrivningen under punkten ekonomiska frågor och genomförande.
Användningsgränserna har justerats i plankartan och det finns inte längre ett
behov av att i detaljplanen skapa gemensamhetsområden.
Vändplanen på planområdets norra del är endast för att fastigenhet Hamre 2:5
får sina nya ut-/infart via denna väg, en vändplats behövs då för att
renhållningsfordon och andra fordon ska kunna vända. Den är inte avsedd
som avlämningsplats utan som kompletterande angöring från norr.
Skrivning gällande rättigheten 23-ÅRE-2263.1 har justerats i
planbeskrivningen.
Den dubbla planläggning av användningen skola och bostad ska ge möjlighet
till framtida utvidgning av skolområdet om tillgång till fastigheterna ges och
behovet uppstår. Området är lämpligt för skolgård då den direkt ansluter till
fjället via ”ko-tunnel” under E14.

4.

Yttrande

JÄMTKRAFT

Jämtkraft Elnät har anläggningsdelar för både låg och högspänning inom det
planerade området. För lokalisering av dem kan kostnadsfritt kartor för
översiktlig planering erhållas via ”www.ledningskollen.se” Detta får endast vara
underlag för grov planering. För mer exakt lägesbestämning beställs
kabelutsättning via samma tjänst.
Elanläggningar omfattas av säkerhetskrav och bestämmelser. För vidare
information kontaktas Jämtkraft Elnät AB.
Eventuella förändringar av elnätet bekostas av beställaren.
24 kV ledning mellan Karolinervägen och Duveds kyrka inskrivet avtalsservitut
på Hamre 2:41 och 2:43 akt 04/18232. Detta ska dödas och bör även upprättas
nytt i ny sträckning.
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Fjärrvärme både i Karolinervägen samt ledning till idrottshallen, som vid
utbyggnad, måste flyttas. Denna ledningen ligger där med ledningsrätt. (232104/53.1) Skall dessa ledningar flyttas behövs omprövning av ledningsrätten.
Detta bör ansökas om i tidigt skede då handläggningstiden är lång.
Kommentar

24 kV ledning mellan Karolinervägen och Duveds kyrka inskrivet avtalsservitut
på Hamre 2:41 och 2:43 akt 04/18232. Denna ledningen bedöms inte beröras
utan ligger kvar under gata, Karolinervägen, väg 638. Samma gäller fjärrvärme
förutom kopplingen till Duvedshallen som beroende av typ av utbyggnad
behöver flyttas. Information om detta är tillagt i planbeskrivningen.

5.

RÄDDNINGSTJÄNSTEN, ÅRE KOMMUN

6.

BYGGENHETEN, ÅRE KOMMUN

Yttrande
Yttrande

Räddningstjänsten har inget att erinra.

Den administrativa gränsen genom hela plankartan. Av vilken anledning är den
där och vad medför den?
Bestämmelsen E3 ”Utöver angiven största byggnadsarea för skärmtak, förråd,
läktare, idrotts- och lekutrustning och liknande anordnas”. Förråd och läktare
bör regleras via BYA. Lydelsen och liknande är olämplig och bör tas bort.
Bestämmelsen n4 ”Marken är avsedd för idrottsplan med tillhörande stängsel
och liknande”. ”och liknande” bör tas bort.
Zon för hämta och lämna barn bör specificeras.

Kommentar

Det löper en administrativgräns längs med plankartan för att indikera vart
strandskyddet är upphävt. Strandskyddet gäller 100 meter från Lerån och
gränsen är dragen för att tydliggöra detta på plankartan.
Bestämmelserna kring E3 och n4 har setts över och förtydligats.
Då yta för att hämta och lämna barn kan anordnas både på norra, västra och
östra sidan om skolbyggnaderna har ingen specificering gjorts.

7.

Yttrande

MILJÖAVDELNINGEN, ÅRE KOMMUN
Bedömning
Lokalisering och skolgård

Utifrån granskade handlingar och de förutsättningar som gäller i planområdet
bedömer miljöavdelningen att lokaliseringen kan godtas utifrån risk för buller
och luftföroreningar med de anpassningar som görs.
Skolgården är under rekommendationerna för lekyta per barn men väsentligt
över den rekommendation som är för totalyta. Skolgården kan erbjuda
naturmark, skugga (skydd mot UV-strålning) samt att den är kuperad vilket kan
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öka kvalitén på barnens rörelseaktivitet. Med bakgrund av att det finns goda
möjligheter till rekreationsområden i övrigt kan den mindre ytan per barn
godtas.

Dagvatten

Ingen dagvattenutredning är gjord. Miljöavdelningen är positiv till att en
samordning med närliggande områden sker av dagvattenlösning samt att
skötselplan och kommunalt ansvar tas.
Marken i Duved består till största del av fina jordarter såsom silt och ler. Detta
kan innebära problem som uppstår med att lösa dagvattenfrågan med lokalt
omhändertagande såsom att det inte går eller att det kräver större ytor i anspråk
pga mindre mängd vatten kan infiltreras per kvadratmeter. Detta kan innebära
att mark måste reserveras på plankartan.

Yttrande

Miljöavdelningen instämmer i bedömningen att planen inte antas ha en
betydande miljöpåverkan och att den överensstämmer med gällande
översiktsplan. Miljöavdelningen är positiv till att ras- och skredrisken kopplat
till Lerån ska utredas ytterligare.
Miljöavdelningen anser att bygglov inte för medges förrän dagvattenlösning
(avlopp per definition) är löst och att en dagvattenutredning måste tas fram till
granskningsskedet.

Information








Södersidan som kan få en stark solinstrålning och där markiser eller
annat skydd mot solstrålningsskydd behövs för att inte
inomhustemperaturen ska bli för hög.
Tillse att uteluftsflödet minst uppgår till 7 l/s med ett tillägg på 0,35 l/s
per kvadratmeter.
Att BBR:s bestämmelser kring legionella efterlevs samt att
skållningsskydd installeras.
Att material används som är lågdemissionerande samt att de är lätta att
rengöra.
Städutrymmen har utslagsvask och tvättmöjligheter.
Att tillräckligt med toaletter projekteras. 1 per 15 elever.

Kommentar

En dagvattenutredning del 2 har tagits fram och mark har reserverats på
plankartan för dagvattenanläggningar.

8.

TEKNISKA AVDELNINGEN, ÅRE KOMMUN

Yttrande

Planområdet är inom befintligt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Kapaciteten i Viverket har bedömts som tillräcklig. Påkopplingspunkten till
planområdet är befintlig. Stamledningen måste flyttas på grund av
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nybyggnationen över befintliga ledningar. I samband med parkeringar för
sporthallen måste VA ledningar beaktas.
Under byggtiden ska föroreningar hindras från att nå dagvattensystemet.
Dagvattenledningar kan finnas inom området.
In- och utfarter måste anpassas så renhållningsfordon kan hämta avfallet inne
på området. Avfallsutrymme ska arrangeras med tillräcklig yta för att
möjliggöra sortering av avfallet för förpackningar, farligt avfall och eventuellt
andra fraktioner.
Tillräcklig parkering ska finnas på fastigheten. Snöupplag ska finnas på
fastigheten och vara avsedd för ändamålet. Fastigheten norr om skolan måste
få ny tillfartsväg från Prästvägen.

9.

LRF:S KOMMUNGRUPP ÅRE

10.

ÅRE-SLK/FOTBOLLSSEKTIONEN

Yttrande

Yttrande

Marken är redan ianspråktagen för bebyggelse och planerna innebär såvitt vi
kan bedöma ingen påverkan på jord- och skogsbruk. Vi har därmed inga
invändningar emot planerna.
Mycket angelägna om att det byggs fyra omklädningsrum. Vi har idag svårt när
det är fotbollsmatch och samtidigt aktivitet i Hallen.
Vi är dessutom i behov av ett avskilt domarrum där domarna kan byta om till
match.
Vi är i behov av ett utrustningsförråd vid Duvedshallen eller i direkt anslutning
till fotbollsplanen, det som idag finns är undermåligt.
Vi är dessutom i behov av cafeteria/samlingslokal där vi kan genomföra
teoripass och ta emot gäster vid olika matcher och turneringar.
Åre-Slk/Fotboll är den största föreningen som nyttjar området. Vi har cirka
250 aktiva ungdomar och barn i vår verksamhet och önskar få vara med vid
framtagande av ritningar etc.

Kommentar

Föreslagen detaljplan medger möjligheten för utbyggnad enligt uttryckta
behov.

11.

PATRIK VIKLUND

Yttrande

Hur säkerställer vi att man i samband med nyexploatering av nya fastigheter
kring Duvedshallen inte låser möjligheten att bygga ut skola och
idrottsverksamhet i framtiden?


Åre kommun växer och kommer fortsätta växa.
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Området kring Duvedshallen kommer med ganska stor säkerhet att
någon gång framöver, även om det är om 15-20 år, att behöva
användas till fortsatt expansion av skola och idrottsverksamhet.
Nyexploatering av bostäder som byggs mellan Duvedshallen och
Duveds kyrka bör ha en väl genomtänkt plan så att dom inte sätter
hinder för att exempelvis bygga en större idrottshall eller utvidga
lokaler för skola.

Enligt följebrevet om nyexploatering av bostäder vid Duvedshallen ser det ut
som att dom nya bostäderna är ihopkopplade med Duvedshallen? Vilket lägger
upp frågan om framtidens utveckling av området kring Duvedshallen.
Är det tänkts som bostadsrätter som ska säljas iväg och som sedan aldrig mer
går att omvandla till skola/aktivitetsyta?
Eller är det tänkt som hyresrätter som ägs av kommunen och där det framöver
går att omvandla dessa till skola eller bygga ut Duvedshallen?
Kommentar

Länsstyrelsen har i sitt yttrande ovan berömt kommunen för proaktiviteten
kring trygghet och säkerhet i den bebyggda miljön. Det tänds eld på ungefär en
skola per dag i Sverige, miljöer som skolar och idrottsplatser står ofta tomma
på tider om dygnet som uppmuntrar till icke önskvärda aktiviteter och
skadegörelse. Att kombinera dessa områden med verksamheter såsom bostäder
ger ett liv till den bebyggda miljön på flera tider om dygnet och kan ses som
god stadsplanering. Byggrätten ges ungefär 13 meter från dagens hall och är
tänkt att genomföras med trapphus och utrymning med loftgång mot
Duvedshallen med möjlighet till omklädningsrum och andra lokaler främst i
bottenplanet samtidigt ger planen även möjlighet för att inte bygga bostäder
utan fokusera på idrott- eller skolverksamhet.
Vid detaljplanering av bostäder kan inte bestämmelser om upplåtelseform eller
ägarskap anges. Idag ägs fastigheten för tänkta bostäder av Åre kommun.
Kommunen kan bygga i egen regi alternativt markanvisa eller sälja marken.
Detaljplanen ger möjligheten för att bygga en helt ny kompletterande hall med
tillhörande utrymmen alternativt riva och göra en helt ny anläggning. Vid en
sådan situation ska parkeringsfrågan lösas antingen genom garage under
byggnader eller på annan närliggande plats.
Att skolan ska kunna byggas ut mer än till planerade 600 elever i framtiden är
osannolikt på grund av den brist på yta för skolgård som finns men är så klart
inte omöjlig beroende på framtida lagar och regler. God stadsplanering öppnar
rimligtvis för att placera framtida nya verksamheter för skola och idrott på
andra platser inom kommunen eller Duved by för att människor ska kunna ha
en viss närhet till dessa funktioner.
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12.

Yttrande

JOAKIM SÖDERSTRÖM GENOM ÅSA SÖDERSTRÖM

Idag har Joakim Söderström, 6 år uttryck att han önskar en större skolgård.
Med fler stora familjegungor, basketkorgar med plan och större grönområde
där man kan leka.
Man kan väl inte bara bygga ut skolan, utan måste också tänka på utemiljön.
Kan man inte få nyttja gräsmattan nedanför det gula huset där förskoleklassen
går framöver?
Hur vore det att satsa på lite friidrott, längdhoppning, 60 meter springning osv
kring fotbollsplan. Går det att utveckla cyklingen via dirtbanan som finns idag?
Tycker även att skolgården ska vara på en sida om vägen så man slipper korsa
vägen och att man hör skolringningarna in till lektionerna.

Kommentar

Vid detaljplanering av mark undersöker och säkerställer kommunens planenhet
att lagar och regler ska kunna efterföljas av tänkt exploatering. I detta uppdrag
finns en önskan från den aktör som vill exploatera området som vägs av mot
lagar och regler samt politikerna som styr kommunen.
Skolgården uppfyller idag de rekommendationer som ställs gällande en minsta
storlek om 3000 kvadratmeter. Det finns också en rekommendation om 30
kvadratmeter per barn som dock inte uppfylls vid 600 elever. En större
skolgård kan som föreslås tillgodoses via utvidgande av detaljplanensområde.
Idag äger inte exploatören eller kommunen mer mark som kan användas för
skolgård. Tanken är den mark, söder om det gula huset ska arrenderas för
skolgård men eftersom inte full rådighet finns över marken har den inte
detaljplanerats för skolverksamhet. Skolgården är tänkt på en sida av vägen
men kompletteras med park- och naturmiljö kring Duvedshallen.
Utformningen av vilken lekutrustning som ska finnas på skolgården är inte
lämplig att bestämma i detaljplan. Detaljplanen ska dock säkerställa att
erforderligt utrymme finns. Den som exploaterar skolområdet och sköter
driften av skolan är ansvarig att se till att tillräcklig utrustning finns för lek.
Planarbetet har undersökt om området sydväst om dirtbanan kan användas
som kompletterande idrottsområde. Viss del av marken kommer köpas in av
kommunen och bli en del av tänkt parkområde. Här kan exempelvis dirtbanan
byggas ut. I samband med detta omfattar planförslaget en parkering i sydväst
som skulle kunna ersätta stora delar av parkeringen vid Duvedshallen och där
medger planen anläggande av idrott, exempelvis för friidrott eller en
kompletterande hall.

13.

ROBERT JILKE OCH ALVA JILKE, HAMRE 2:4
SVEN MOE OCH CARINA BLOM MOE, HAMRE 2:5
TORSTEN JONSSON OCH INGEGERD GRÅBERG, HAMRE 2:18
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Yttrande

Vi yrkar att den senaste föreslagna/beslutade detaljplanen undanröjs till förmån
för den av oss tidigare accepterade detaljplan där byggnation av skola medgavs
med en lägre höjd än den nu aktuella detaljplanen skulle medge. Nybyggd
skolbyggnad yrkar vi ska vara lägre än befintlig skolbyggnad.
Resultatet av den nya detaljplanen för skolfastigheten med föreslagen
bebyggelse kommer att innebära följande för oss:
 Den tid som solen belyst våra fastigheter kommer att drastiskt
försämras pga den föreslagna byggnadens höjd.
 Den utsikt över naturen söderut som vi njutit av kommer att reduceras
och vår livsmiljö kommer att försämras. Anledningen till att vi flyttade
till våra fastigheter var mycket beroende av utsikten och möjligheten till
solljus större delen av dagen.
 Värdet av fastigheterna kommer att urholkas i och med de förändringar
som nämnts ovan.

Kommentar

Det samråd som nu genomförts är den första kontakten som planenheten tar
med flera sakägare och någon tidigare detaljplaneförslag har inte i närtid varit
på samråd. Vid detaljplanering ska kommunen väga olika intressenters intresse
mot varandra för att hitta den väg framåt som är bäst för samhällets utveckling.
Frågor gällande framförallt tillgången till solljus är viktig för en bra
levnadsstandard. En bostad ska ha tillgång till direkt solljus enligt Boverkets
Byggregler. Det finns inga kvantifierade värden på hur mycket solljus som ska
finns på en gård. En tumregel som kan användas är att det ska finnas minst 5
timmars sol mellan 09:00 och 17:00 vid vår- och höstdagjämning (vilket kan
beräknas på 20 mars) i bostaden och på närmiljöns lekytor och sittplatser.
Avsteg rekommenderas normalt endast om det i stället finns andra mycket
höga miljökvaliteter. Enligt genomförda skuggstudier för fastigheten Hamre
2:4, nedan har vi kommit fram till att en 4,5 meter lägre skolbyggnad kommer
bortsett från skugga från befintlig växtlighet att under vårdagjämningen ge hela
husfasaden och majoriteten av trädgården solljus hela dagen. Under
sommarsolståndet sker ingen skuggbildning på fastigheten alls. Plankartan är
uppdaterad med ny högsta nockhöjd. Se nedan bilder från skuggstudie nedan.
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Skuggbildning under dygnet, 20 mars mellan 09:00 och 15:00 vid en nockhöjd på
skolbyggnadens tillbyggnad om +430 M.

Skuggbildning under dygnet, 20 mars mellan 09:00 och 15:00 vid en nockhöjd på
skolbyggnadens tillbyggnad om +425,5 M.
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Skuggbildning under dygnet, 20 juni mellan 06:00 och 19:00 vid en nockhöjd på
skolbyggnadens tillbyggnad om +430 M.
Utsikt är något som aldrig kan garanteras när andra fastigheter finns emellan
utsikt och egen fastighet. Framför allt i urbana miljöer som en by kan räknas
till. Det sker ständiga förändringar där behovet för bostäder, samhällstjänster
och liknande ibland väger tyngre än enskilda människors utsiktsmöjligheter
Fastigheterna Hamre 2:4-2:5 och 2:18 ligger inte optimalt placerade i
förhållande till en utbyggnad av skolverksamhet. Samtidigt som det finns ett
behov av att bygga ut densamma. Det har bedömts att intresset att tillgodose
utbildningsplatser för 600 elever väger tyngre än att bevara dagens
utsiktsförhållanden. Skolbyggnadens tillbyggnads nockhöjd har sänkts 4,5
meter för att bevara och tillgodose goda dagsljusförhållanden samt
solinstrålning.

REVIDERINGAR EFTER SAMRÅD

Planen föreslås reviderad på följande punkter:
 Planbeskrivningen revideras med:
o Resultat och justeringar utifrån resultatet i dagvattenutredningen del 2
o Resultat och justeringar utifrån risker för rask och skred
o Ny lösning för busshållplatser och parkering
o Avtalsbehov mot Trafikverket mot väg 638 har lagts till
o Förklaring av exploateringsavtal
o Konsekvensbeskrivning gällande ekonomiska frågor vid planering av allmän plats
o Förtydligande av syftet med vändplats i planområdets norra del
o Förtydligande av syfte gällande dubbel planläggning
o Förtydligande av beskrivning kring ledningsrätter
o Övriga ändringar av redaktionell karaktär
 Plankartan revideras med:
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o Justeringar utifrån resultatet i dagvattenutredningen del 2
o Ny lösning för busshållplatser och parkering
o Utfartsförbud har justerats
o Parkområdet är utökat
o Skolbyggnadens tillbyggnads nockhöjd har sänkts till +425,5 M
o Övriga ändringar av redaktionell karaktär
Illustrationskartan revideras med:
o Justeringar utifrån resultatet i dagvattenutredningen del 2
o Justeringar utifrån risker för rask och skred
o Ny lösning för busshållplatser och parkering
o Parkområdet är utökat
o Övriga ändringar av redaktionell karaktär
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