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DETALJPLAN FÖR UTBYGGNAD AV DUVEDS SKOLA OCH
IDROTTSHALL
HAMRE 1:8, 1:258, 2:2, 2:4, 2:5, 2:6, 2:7, 2:40, 2:41 och 2:43
ÅRE KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN

GENOMFÖRD GRANSKNING

Planförslaget, upprättat 2019-02-05 har varit utställt för granskning under perioden 2019-02-08 –
2019-02-28 på biblioteket 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. Lantmäteriet
3. Trafikverket
4. Jamtli
5. Jämtkraft
6. Skogsstyrelsen
7. Byggenheten, Åre kommun
8. Carina Blom Moe och Sven Moe
9. Robert Jilke

BEMÖTANDE AV INKOMNA SKRIVELSER

De inkomna skrivelserna redovisas och kommenteras nedan.
1.
Yttrande

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsens överprövningsgrunder
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av detaljplanen enligt
förslaget inte kommer att prövas.
Riksintressen
Natura-2000
Länsstyrelsen konstaterar att den dagvattenutredning som utförts är bra och
omfattande men vill ändå påpeka vikten av väl-dimensionerade
sedimentfällor i utbyggnadsskedet för att undvika påverkan på Lerån som är
lek- och reproduktionsområde för öring i Natura 2000-området Åreälven.
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Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Risk för ras, skred och översvämning
I sitt samrådsyttrande daterat 2018-10-11 har Länsstyrelsen påpekat behovet
av en mer fördjupad undersökning av riskerna från Lerån för att kunna yttra
sig i frågan om risker för ras och skred samt översvämning (Diarienummer
402-6219-18). Länsstyrelsen ser som positivt att en särskild utredning har
tagits fram för att utreda vidare eventuella risker kopplade till Lerån. Av
utredningen framgår att risken för vattenflöden, skred eller slamströmmar
som medför betydande påverkan inom planområdet bedöms som liten.
Länsstyrelsen anser att frågan har utretts tillräckligt och bedömer att den
planerade bebyggelsen inte blir olämplig med hänsyn till risken för
översvämning och erosion.
Kommentar

Planbeskrivningen har utförliga resonemang där dagvattenhantering under
byggnadsskedet tas upp specifikt. Planbeskrivningen uppdateras därför ej på
denna punkt.
Kommunen delar Länsstyrelsens bedömning angående risken för
översvämningar och erosion.

2.
Yttrande

Lantmäteriet
Vid genomgång av planförslagets granskningshandlingar har
följande noterats:
För plangenomförandet viktiga frågor där planen måste förbättras
Ingen erinran.
Delar av planen som skulle kunna förbättras
(Under denna rubrik redovisas synpunkter som inte direkt ligger inom
Lantmäteriets lagstadgade bevakningsområden, men som enligt Lantmäteriet
skulle förbättra detaljplanen.)
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?

Kommentar

Tanken med den dubbla planläggningen är att det i framtiden ska finnas
möjlighet att utöka skolan, utan att behöva detaljplanelägga på nytt.

3.
Yttrande

Trafikverket
Enligt 47 § Väglagen, gäller generellt ett byggnadsfritt avstånd på 12 meter
från vägområdet men för E14 har Länsstyrelsen beslutat om ett utökat
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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.
I Länstransportplan 2018-2029 finns gång- och cykelväg längs väg 638 mellan
Ullån–Duved med. Trafikverket anser att 12 meter från gång- och
cykelvägens beläggningskant bör vara byggnads fritt.
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.
Bra att busstorg och stoppsignal har tagits bort. Hastigheten är idag nedsatt
till 30km/h under skoltid och det finns en gångpassage. Trafikverket anser
fortfarande att det bästa är att angöringen av skolskjuts sker inom skolans
fastighet. Det är viktigt att den kommande planeringen av busshållplatser sker
i samråd med Trafikverket då det är i vägområdet samt att gång- och
cykelvägen planeras här. Om vägområdet måste tas i anspråk ska tillstånd
sökas hos Trafikverket.
I illustrationskartan och i planbeskrivningen finns
vändplatser/cirkulationsplatser på väg 638 med både öster och väster om
skolan. Trafikverket anser att vändning av en buss inte ska ske på allmän
väg utan att det är något som kommunen bör planera för på annat sätt.
Trafikverket menar att då väg 638 inte ingår i plankartan så bör vändplatserna
även tas bort från illustrationskartan och i planbeskrivningen.
Trafikverket eftersträvar att antalet anslutningar till allmänna vägar begränsas.
Bra att anslutningarna har begränsats till en anslutning till området nedanför
väg 638 och en till området ovanför väg 638. Trafikverket anser att
anslutningarnas läge tydligare ska framgå på plankartan.
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.
Ett möte har ägt rum med kommunen om trafiksituationen längs väg 638 i
Duved då det är flera planer på gång. Trafikverket och kommunen har ett
nytt möte inplanerat i mars då denna fråga kommer att fortsätta diskuteras.
Förordning (2015:216) om trafikbuller gäller vid bostadsbyggande och berör
ljudnivåer utomhus. Befintliga riktvärden 30 dBA ekvivalentnivå inomhus
gäller fortfarande.
Trafikverket utgår från att dagvattenhanteringen blir väl fungerande och inte
påverkar statlig väg eller järnväg.

Granskningsutlåtande
Detaljplan för utbyggnad av Duveds skola och idrottshall
Åre kommun
Hamre 2:4 mfl

2019-04-02
Plan 2018.3

Samhällsbyggnadskontoret
(Under parkering och utfarter står fortfarande busstorget på väg 638 med.)
Kommentar

Byggnadsfritt område om 30 meter från E14 upprätthålls.
Ett område om minimum 15 meter från vägkant på väg 638 har
prickats/korsats av för att säkerställa byggnadsfritt avstånd för kommande
gång- och cykelväg. Distansen upprätthålls inte där befintlig
byggrätt/skolbyggnad finns.
Kommande planeringen av busshållplatser och gång- och cykelväg ska ske i
samråd med Trafikverket. Om vägområdet måste tas i anspråk ska tillstånd
sökas hos Trafikverket.
Cirkulationsplatserna har tagits bort från illustrationskartan.
Det är inte möjligt att planlägga utfartsförbud längs med plangräns, därav
klargörs inte väganslutningarnas läge tydligare på plankartan.
Ny och ändrad anslutning mot väg 638 ska avtals mellan exploatören och
Trafikverket.
Formulering om busstorg tas bort.
Fortsatt dialog kommer ske mellan Trafikverket, Årehus AB och Åre
kommun för åtgärder som ska utföras på väg 638.

4.
Yttrande

Jamtli
Området för den tänkta nya detaljplanen gränsar mot Duveds kyrka,
kyrkogård och prästgård. Därför är det önskvärt att tillkommande bebyggelse
i form, färg, material, volym och placering anpassar sig till denna kulturmiljö.
Den nuvarande idrottshallen är placerad snedställd så att kyrkan ska synas på
håll när man närmar sig den österifrån på Karolinervägen. I föreliggande
förslag är byggrätten utökad så att en del av denna anblick kan komma att
byggas bort. Det är bättre om den utbyggda sporthallen gestaltas så att denna
anblick bibehålls.
I övrigt har Jamtli ut kulturhistorisk synvinkel inget att erinra.

Kommentar

Jamtli har inte under samrådsskedet inkommit med några synpunkter utifrån
kulturmiljön. Inte heller Länsstyrelsen har under varken samrådsskedet eller
granskningsskedet kommit med några synpunkter utifrån det kyrkliga
kulturminnet (enligt 4 Kap. Kulturmiljölagen) för Duveds kyrka. Frågan har
därmed inte utretts närmare och det finns därför inget underlag att motivera
begränsningar i utformningen med.
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Byggrätten för ny sporthall och bostäder har getts samma vinkel som befintlig
sporthall. Byggrätten ligger något längre norr ut än befintlig byggnad, vilket
gör att om byggrätten för sporthall/bostäder nyttjas fullt ut kommer siktlinjen
öster ifrån mot kyrkan att förskjutas något. Om man kommer öster ifrån på
väg 638 kommer man därmed att se kyrkan något senare.
5.
Yttrande

Jämtkraft
Jämtkraft Elnät AB
De ledningar vi har i området har tagits i beaktning i planen enligt
planbeskrivning. I övrigt vidhåller vi de kommentarer som angavs
vid förra samrådet i ärendet.
Jämtkraft AB, Fjärrvärme
De två fjärrvärmeanslutningar vi har till Hamre 2:6 och Hamre 2:7 har inte
beaktats i planen. I övrigt har vi ledningsrätt på den som går utmed
Karolinervägen och ansluter till Hamre 2:41 (akt 2321-04/53.1). Ev ändring
av ledningssträckning samt omprövning av ledningsrätt bekostas av
beställare/exploatör.
Jämtkraft AB, Elproduktion
Inga synpunkter.

Kommentar

Hamre 2:6 och 2:7 kommer efter fastighetsreglering att ingå i Hamre 2:40 och
därmed kommer inget behov av fjärrvärmeanslutningarna att finnas kvar.

6.
Yttrande

Skogsstyrelsen
Skogsstyrelsen har tagit del av handlingarna och har inget att erinra.
Detaljplanen bedöms ej beröra skogsmark.

Kommentar

Noterat.

7.
Yttrande

Byggenheten, Åre kommun
Högsta nockhöjd, över vad? <> medelmarknivå, FG?
• Är det önskvärt att reglera gestaltning?
• Är det nödvändigt att ange nockhöjd för varje byggrätt i
planbestämmelserna eller kan en generell lydelse skrivas.
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Kommentar

För bostadstomterna i planområdet norra del har bestämmelsen angående
nockhöjd förtydligats till ’Högsta nockhöjd är 9 meter från naturlig
medelmarknivå’.
Se svar till Jamtli angående gestaltning.
Ja, utifrån digitala plantekniska förutsättningar är det nödvändigt.

8.
Yttrande

Carina Blom Moe och Sven Moe
Som ägare av Hamre 2:5 har vi tre synpunkter av detaljplanen.
1. Luftledningen måste bort eller grävas ned då den står mitt på utritad
vändplats och där vi ska ha vår tillfartsväg.
2. Vi har blivit lovad ny anslutningväg till ovansidan av huset, motsvarade den
väg som finns idag på östra sidan om bostadshuset. Denna nya uppfartsväg
finns ej inritad på prickmarken och det måste den vara så vi får en väg.
3. Under våra möten med Årehus blev vägbelysning utlovad till vändplanen.
Detta finns ej inritat i detaljplanen. Platsen som åsyftas är placerad på Hamre
2:5 sydöstra sida.
Ser fram emot korrigerad detaljplan.

Kommentar

9.
Yttrande

1. Årehus AB ansvarar för att i samråd med Jämtkraft lösa eventuell
nedgrävning eller omdragning av ledningen för att möjliggöra
vändplatsen.
2. Vägen är möjlig att dra fram på prickmarken som är utritad i planen.
Årehus AB ansvarar i enlighet med avtal som görs med
fastighetsägarna om att iordningställa denna väg. Åre kommun
ansvarar för utbyggnad av Gata med kommunalt huvudmannaskap
enligt plankartan.
1. Detaljplanen reglerar inte belysning. Avtal sluts mellan
fastighetsägarna och Årehus AB om belysning ska anordnas.
Robert Jilke
Vi har synpunkter på planförslaget plan 2018.3 utifrån vår fastighet Hamre
2:4.
1. Kostnad för väg till entré på bostadshus fastighet Hamre 2:4 skall icke
bekostas av fastighetsägare till Hamre 2:4
2. Farbar väg till entré bostadshus Hamre 2:4 skall vara klar innan utbyggnad
av Duveds skola påbörjas.
3. Eventuella åtgärder på befintligt eller nytt avlopp/vatten skall inte bekostas
av fastighetsägaren Hamre 2:4.
4. Bullerplank färdigställs innan utbyggnad av Duveds skola påbörjas.
5. Markplanering med anledning av punkt 1-4 fastighet Hamre 2:4 färdigställs
innan start av utbyggnad av Duveds skola.
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Kommentar

1. Kostnaden för tillfartsväg till fastigheten Hamre 2:4 bekostas av
fastighetsägaren till fastigheten Hamre 2:40 (Årehus AB).
2. Fastighetsägaren till Hamre 2:40, (Årehus AB) kommer att tillse att
det finns en farbar väg till fastigheten Hamre 2:4 under hela
produktionstiden och därefter. Det kan dock inte ske via den
permanenta/slutgiltiga lösningen under projektets gång utan det
kommer att göras en tillfällig lösning under produktionstiden som
redovisas i god tid innan produktionsstart.
3. Eventuella åtgärder på befintlig VA-anslutning bekostas av
fastighetsägaren till Hamre 2:40 (Årehus AB).
4. Bullerplank färdigställs längs den södra delen av fastigheten Hamre
2:4 som gränsar till fastigheten 2:40 och bekostas av fastighetsägaren
till Hamre 2:40 (Årehus AB).
5. En redovisning av tillfällig och permanent lösning enligt punkt 1 – 4
genomförs av Årehus AB innan utbyggnaden av Duveds skola
påbörjas.

REVIDERINGAR EFTER GRANSKNING

Planen föreslås reviderad på följande punkter:
• Planbeskrivningen revideras med:
o Förtydliganden görs i genomförandebeskrivningen angående ansvar för
genomförandet av vägar, dagvatten, vatten och avlopp, el, tele och värme.
o Skrivningar om cirkulationsplatser och busstorg tas bort.
• Plankartan revideras med:
o Prickmarken norr om väg 638 har utökats något för att säkerställa framdragandet
av gång- och cykelväg.
o Nockhöjden för bostadstomterna i norr specificeras till att gälla ’från naturlig
medelmarknivå’.
• Illustrationskartan revideras med:
o Cirkulationsplatserna tas bort.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås fatta följande beslut:
• Denna skrivelse antas som kommunens utlåtande
• Planen revideras enligt ovan
• Den reviderade planen antas och överlämnas till Samhällsbyggnadsnämnden för
antagande.
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HANTERING EFTER BESLUT

Denna skrivelse skickas tillsammans med Samhällsbyggnadsnämndens beslut till Årehus AB och
de som inkommit med synpunkter under granskningen.
Efter antagandebeslut ska planen och beslutet skickas till Länsstyrelsen och exploatören samt
Lantmäterimyndigheten.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
PLANENHETEN

Nina Edenvik
Tf samhällsbyggnadschef

Maria Gyllner
Planarkitekt

