DETALJPLAN FÖR

Lien 2:3, 2:12 m fl Åre samhälle,
ÅRE KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN
2016-04-05

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
GENOMFÖRT SAMRÅD
Samrådet har genomförts skriftligt. Kompletta planhandlingar daterade 120529
skickades under tiden 121016 - 121115 till berörda sakägare enligt förteckning upprättad av Metria, till länsstyrelsen, berörda statliga myndigheter, kommunala nämnder och styrelser samt övriga berörda.

FÖRTECKNING ÖVER INKOMNA SKRIVELSER
Yttranden inkommit från:
Myndigheter mm
1. Länsstyrelsen
2. Trafikverket
4. Lantmäteriet
5. Tekniska kontoret, Åre kommun
Övriga berörda/
6. Jämtkraft
Sakägare
7. SkiStar
8. Brf Lienbäcken
9. Olle Röding

INKOMNA SKRIVELSER
De inkomna skrivelserna sammanfattas och kommenteras nedan:
1.
Sammanfattning:

Länsstyrelsen
Länsstyrelsen bedömer att riksintressenas värden inte påverkas i
sådan negativ grad att planförslaget ej är möjligt att genomföra.
Dock finns vissa oklarheter ang planförslagets påverkan på riksintresset Naturvård, Natura 2000.
Miljökvalitetsnormren för vattenförekomsten Åresjön bör beskrivas. Länsstyrelsen önskar till kommande skede att sedimentationsdammarnas funktion ska beskrivas på ett tydligare sätt. Kapacitet och skötsel av dammarna bör framgå redan av
planbeskrivningen och inte enbart lämnas till en kommande
exploatör att redovisa.

Kommentar:

Planbeskrivningen samt dagvattenutredningen har kompletteras
med en tydligare redovisning av sedimentationsdammarnas kapacitet, skötsel och ansvar för genomförande. Den mer detaljeradetekniska utformningen av dammar, diken, ledningar samt skötsel
av dammar under och efter byggnationen bör dock bli föremål för
en egen detaljerad plan/projektering som kommunen anser mer
naturligt höra hemma i bygglov-/projekteringsfasen. Som framgår
av planbeskrivingen ska exploatören innan några markarbeten får
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vidtas till kommunen redovisa och få godkänt en detaljerad plan
för områdets avvattning, anordnande av sedimentationsdammar,
deras kapacitet samt hur dessa ska skötas under och efter markarbetenas bedrivande inom planområdet. Ansvaret för att sådan
plan upprättas samt genomförandet säkerställs via exploateringsavtalet.
Sammanfattning:

Det inte klarlagt att planens genomförande enskilt riskerar påverka Natura 2000-området på ett betydande sätt, men enligt lagstiftningen ska man se till den kumulativa effekten, dvs. de sammanlagda effekterna av samtliga verksamheter som kan påverka
ett Natura 2000-område. Kommunen bör därför göra en bedömning av huruvida planens genomförande kan leda till negativa kumulativa effekter på Natura 2000-området och miljökvalitetsnorm för vattenförekomsten.

Kommentar:

Planbeskrivningen kompletteras med bedömning av planens kumulativa effekter på Natura 2000 området samt en beskrivning av
miljökvalitetsnormen för vattenförekomsten.

Sammanfattning:

Det är viktigt att planområdets lämplighet över tid bedöms
utifrån en analys av relevanta klimateffekters inverkan på
området, till exempel om ökad nederbörd kan medföra risker
för ras- och skred. Bedömningen bör sedan ligga till grund
för vilka eventuella klimatanpassningsåtgärder som behöver
integreras i planförslaget för att möta effekterna av ett förändrat klimat.
Ytterligare avverkning av skog och borttagande av vegetation
kan förändra förhållandena till det sämre. Även om trummor underhålls kan en period med mycket stora nederbördsmängder
orsaka att trummor sätter igen och att ras- och skred blir följden
av detta. Dimensionering av trummor ska klara stora regnmängder under kort tid.

Kommentar:

De stora problemen med dagvatten i Åre samhälle är i huvudsak
sammankopplat med de bäckar som rinner från områden högt
upp på Åreskutan och ned genom byn. Inom det aktuella planområdet finns inga sådana bäckar, inte ens några mindre lokala
bäckar. Risken för igensättning av trummor eller andra skador är
störst där bäckarna från fjället passerar under vägar. Då ingen
bäck passerar planområdet utan det endast handlar om att ta hand
om det lokala vattnet från regn och nederbörd som faller över
planområdet (som är ytmässigt relativt begränsat) och i skogen
ovanför området, blir det aldrig fråga om några stora mängder,
även vid en ökad nederbörd. De befintliga trummorna som tar
hand om dagvattnet i planområdet, fylls idag endast till ca 10 20 %, även vid ihållande regn. Således finns en betryggande kapacitet att möta ökade nederbördsmängder inom planområdet. I
den kompletterande dagvattenutredningen föreslås åtgärder med
till exempel stensättning i sedimentationsdammarna för att
minska flödena.
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Planbeskrivningens avsnitt om ras och skred kompletteras utifrån
framförda synpunkter.
Sammanfattning:

Länsstyrelsen anser ur naturvårdssynpunkt att kommunen bör
överväga att undanta områdets övre, västra del, från exploateringen. Området har hittills lämnats till fri utveckling och enligt
resultatet från naturvärdespromenaden finns förutsättningar för
en framtida hög biologisk mångfald. Det kan vara värdefullt att
spara fina skogsbeklädda ytor på Åreskutan med avseende på
områdets rekreationsvärden, framtida biologiska värden och för
att minska risken för omfattande skred och ras.
Om det under byggskedet visar sig att det finns orkideer eller
andra fridlysta arter som berörs av exploateringen så krävs dispens från artskyddsförordningen, vilket söks hos länsstyrelsen.

Kommentar:

Enligt naturvärdesinventeringen saknar planområdet viktiga naturvärden, men det finns dock förutsättningar för framtida hög
biologisk mångfald inom områdets övre västra del. Inom detta
område avses ingen tyngre exploatering med omfattande markarbeten att ske. Inom området ska några mindre timmerhus av förrådskaraktär försiktigt inplaceras utan att i någon större omfattning påverka mark och vegetation. Byggnaderna placeras på travad natursten på traditionellt sätt. Området omfattar en mycket
begränsad yta jämfört med Åreskutans skogsbeklädda ytor i övrigt. Plankartan kompletteras med en bestämmelse om markväxtligheten i huvudsak bevarande inom N-området. I planbeskrivningen anges att om orkidéer berörs av exploateringen, så ska
dispens från artskyddsförordningen sökas hos Länsstyrelsen.

Sammanfattning:

Kommunen anger i planbeskrivningen att avståndet till kraftledning uppgår till 37 meter. Av plankartan bedömer länsstyrelsen
att avståndet till bostäder i södra planområdet är betydligt kortare
än så. Det framgår inte vilka värden som uppnås. Länsstyrelsen
önskar att detta framgår till nästa skede i planprocessen och vidhåller sin synpunkt från programskedet att det är rimligt att utgå
från 0.4 mikrotesla som en högsta acceptabel strålningsnivå för
bebyggelsen i området.

Kommentar:

I den mycket kraftigt sluttande terrängen, där också kraftledningen är belägen ca 20 m över marken i det aktuella området, kan
man inte mäta avstånd på kartan. Viss justering av byggrättens
placering medför också att det faktiska avståndet ökar något och
nu uppgår till 39 m till det område där människor vistas inomhus,
se skiss på sid 9 i planbeskrivningen. Därmed ligger avståndet
mycket nära de 40 m som erfordras för att uppnå 0,4 mikrotesla.

Sammanfattning:

Länsstyrelsen delar Trafikverkets synpunkter att en riskbedömning ska redovisas med beskrivning av hur kommunen avser hantera risker kopplade till farligt gods och olycksrisker.

Kommentar:

Se Trafikverket nedan.
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2.
Sammanfattning:

Trafikverket
Trafikverket anser att det finns ett stort behov av någon form av
trafikanalys och helhetsgrepp för lösningar av trafiksituationerna
när det gäller anslutningar till E14 i Åredalen för att trafikanternas
framkomlighet och trygghet ska kunna garanteras. Detta gäller
särskilt trafiksituationen vid E14 och Kabinbanan. Diskussionerna ska ske i nära samråd med Trafikverket.

Kommentar:

Kommunen är väl medveten om behovet av ett helhetsgrepp
kring trafiksituationen och avser påbörja ett sådant arbete. Detta
får dock inte enligt kommunens uppfattning, innebära ett stopp
för utveckling och expansion i Åre samhälle, intill dess en sådan
utredning är klar. Att tillvarata utvecklingspotentialen i Åre utgör
en mycket viktig del av både länets och kommunens tillväxtförmåga. När det gäller trafiksituationen vid Kabinbanan har kommunen lämnat ett positivt planbesked för kompletterande bebyggelse kring Kabinbanan, där man påpekat trafikfrågans centrala
betydelse i planarbetet. Trafiken längs Bondevägen, som trafikmatar planområdet på Lien 2:2 och 2:12, svarar för en ringa del
av den samlade belastningen på anslutningen till E 14. Kring
OK/Q8 pågår också ett planarbete. Lösningar som tryggar framkomlighet och trygghet får således utarbetas inom ramen för
kommande och pågående detaljplanearbeten kring Kabinbanan
och OK/Q8. För Bondevägen bildas en egen gemensamhetsanläggning som ansvarar för drift och underhåll.

Sammanfattning:

Det behövs en utökad riskbedömning för farligt gods och en ny
bullerberäkning grundad på 70 km/tim.

Kommentar:

Sedan yttrandet lämnades har den tillåtna hastigheten i området
justerats till 60 km/tim. Planen kompletteras med en utökad riskbedömning samt bullerberäkning justerad utifrån nu gällande
hastighetsbegränsning.

Sammanfattning:

Trafikverket anser att det är av yttersta vikt att kommunen, inför
fortsatt exploatering i området, tidigt i planprocessen i Åredalen
särskilt lägger vikt vid planering av hur dagvatten ska tas om
hand för att minska riskerna för att befintliga vattenflöden skärs
av och att stora mängder vatten samlas och koncentreras i ett
flöde som kan orsaka betydande skador på transportsystemen,
bebyggelsen och medföra risker för liv och hälsa för de som befinner sig i området.
Särskild hänsyn ska även tas till att ytterligare avverkningar av
skog och borttagande av vegetation i området kommer att
medföra utökade, och tidvis mycket kraftiga bl.a. på grund av
klimatförändringarna, vattenströmningar nedströms Åreskutan.
Tidigare erfarenheter har visat att ett flertal större ras och skred
har skett med stora risker och kostnader som följd.
Trafikverket förslår därför att kommunen ansvarar för att sammankalla SKL, SGl7/SGI, länsstyrelsen, Trafikverket, m fl
berörda parter till ett inledande gemensamt möte för att diskutera översvämnings- och rasriskerna, samla de tidigare erfa-
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renheterna för att få en samlad riskbild inför utvecklingen i hela
Åredalen. Det är särskilt viktigt att Räddningstjänsten i Åre deltar på dessa sammankomster eftersom de har den samlade bilden
av konsekvenserna av det som har inträffat och förutsättningarna
för fortsatt exploatering i området.
Kommentar:

De stora problemen med dagvatten i Åre samhälle är i huvudsak
sammankopplat med de bäckar som rinner från områden högt
upp på Åreskutan och ned genom byn. Inom det aktuella planområdet finns inga sådana bäckar, inte ens några mindre lokala
bäckar. Alltså är risken att det nu aktuella planområdet ska förvärra problemet med dagvattnet förhållandevis liten. En kompletterande dagvattenutredning har tagits fram som förslår bland annat två stycken sedimentationsdammar längs vägdikena i det nya
området för att bromsa vattenflödena i området.
Som framgår av planbeskrivningen har ett särskilt PM Skredrisk
samt en Plan MKB avseende skredrisk upprättats av WSP (bifogas planen). Slutsatsen i dessa är att risken för skred, ras eller
slamströmmar bedöms vara liten i de befintliga slänter som finns
idag inom berört område. Planerade byggnationer kan inte påvisat medföra ökade risker för skred, ras eller slamströmmar om de
utförs som föreskrivet i dessa PM samt TPM Geo, utan snarare
förbättra totalstabiliteten i området med kontrollerade vattenflöden.
För övrigt delar kommunen Trafikverkets synpunkt om att det
behövs fortsatta överläggningar ang översvämnings- och rasriskerna i Åre samhälle och avser arbeta vidare med den frågan i
samråd med berörda myndigheter.

4.
Sammanfattning:

Lantmäteriet
I genomförandebeskrivningen anges att kommunen inte är huvudman för allmän plats. Detta har missats på plankartan.

Kommentar:
Plankartan kompletteras enl framförda synpunkter.
5.
Sammanfattning:

Tekniska kontoret, Åre kommun
Området ska kopplas till kommunalt vatten och avlopp och därmed ska utbyggnad av vatten- och avloppsanläggningar ske i
kommunal regi. Antingen genom att befintlig gemensamhetsanläggning nedanför planområdet upplöses och övertas av kommunen alternativt att nya ledningar byggs ut till detta planområde. I
vilket fall måste huvudledningarna till området förstärkas och det
görs förslagsvis genom att förlänga stammen österifrån och lägga
den längs med ovansidan av E 14. På så sätt förbereds även för
ev ytterligare exploateringar i området.
I dagsläget har området nedanför planområdet lågt tryck och det
kommer inte räcka till den planerade exploateringen.

Kommentar:

Exploatörerna har initierat en diskussion med tekniska kontoret
ang VA-ledningar, huvudmannaskap mm. Frågor som rör anslut-
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ning till kommunens VA-nät, huvudmannaskap mm kommer
slutgiltigt att regleras i exploateringsavtalet.
Sammanfattning:

Fastighetsindelningen bör vara sådan att huvudledningar kan
ligga i mark mellan fastigheterna och varje fastighet ska ha en
egen anslutning i fastighetsgräns. Kommunala ledningar ska
tryggat med ledningsrätt och U-område.

Kommentar:

Ledningarna kan i huvudsak placeras inom allmän platsmark
(vägområde). Där ledning måste placeras inom kvartersmark är
stråket betecknat med g (område för gemensamhetsanläggning)
och u, då det i nuläget inte är klart om det blir kommunen som
bygger ut ledningarna eller inte.

Sammanfattning:

Området är svårtillgängligt för renhållningsfordon. När det är
mycket trafik är det problem med att komma in på vägen vid
OK/Q8. Renhållningen är beroende av att vägarna är bra och de
bör hålla minst BK3 vägstandard, fordon ska kunna tömma kärl
utan att backa och fordonen kräver en vändplan om minst 9 m
radie.

Kommentar:

Trafikförhållandena kring Kabinbanan kommer att studeras och
åtgärdas i en egen detaljplan. Vid uppfarten från Bondevägen till
planområdet breddas kurvan så att 9 m radie tillskapas. Renhållningsfordonen kan dessutom åka ut via den planerade separata
utfartsvägen.

Sammanfattning:

Ett helhetsgrepp bör tas om gemensamhetsanläggningarna i området. Överväg gärna alternativ med underjordiska behållare.

Kommentar:

Avsikten är att anlägga en gemensam sop- och återvinningsanläggning för hela området som även inkluderar den befintliga
bebyggelsen inom brf Lienbäcken. Detaljutformningen av anläggningen regleras inte i detaljplanen utan får göras i samråd
med kommunen innan den byggs. För Bondevägen har processen
med att bilda en egen gemensamhetsanläggning påbörjats.

Sammanfattning:

Vägområdet bör vara minst 15 m mellan fastigheterna.

Kommentar:

Inom brf Lienbäcken finns redan vägen anlagd. Fortsättningen
upp till de fem enskilda fritidshusen har låg belastning och kan
därför utföras 3,5 m bred med plats för möte i breddade kurvor.
Sidoutrymmet för slänter och skärningar samt snö är 4 m fram
till tomtgräns, vilket bedöms tillräckligt och lika som inom de
större exploateringarna i Björnenområdet. Genom att en separat
utfartsväg anläggs, blir i praktiken trafiken enkelriktad genom
den nedre mer trafikerade delen av området, vilket underlättar
och minskar på behovet av breddad väg.

6.
Sammanfattning:

Jämtkraft
Jämtkraft har en luftburen 130kV ledning som korsar det detaljplanerade området. För åtgärder i närhet av ledningen krävs att
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Jämtkraft kontaktas för att bl.a. ta fram minimihöjder. Hänsyn
ska tas till att marken är starkt sluttande, vägens profil, arbetenas
art mm. Parkeringar får ej anordnas under ledningen. Färdig vägyta ska ligga minst 8 m under faslina.
Inom området finns även 24kV och 0,4kV markkablar som tidigt
bör tas med i planeringen.
Kommentar:

Någon bebyggelse eller parkering tillåts ej under ledningen enligt
planförslaget. 130 kV ledningen passerar mer än 15 m över mark
genom planområdet, ligger inom allmän platsmark och har givits
en egen beteckning (l) på plankartan. Därmed uppfylls kraven enl
Jämtkrafts synpunkter.
24kV och 0,4kV kablarna i området ligger inom vägområde eller
inom kvartersmark för brf Lienbäcken i gällande plan och berör
således inte den nya exploateringen. Som alltid ska kabelanvisning göras på marken innan några markarbeten påbörjas.

Synpunkter:

Innan området exploateras bör även fråga ställas till Jämtkraft
om ev. behov av ny transformatorkiosk. Detta är beroende av hur
det elektriska effektbehovet blir i området.

Kommentar:

Plats för transformatorkiosk är redan angivet i planen. Utrymme
för kompletterande markkabel rakt upp genom området säkerställs med g- och u- område i planen där kvartersmark berörs
(västra delen av 2:12). I övrig kan kabel förläggas i vägområde
eller inom NATUR utan särskild markreservat på plankartan.

Synpunkter:

Fjärrvärme finns i området. Möjlighet till anslutning avgörs av
fastighetens totala effektbehov, energiförbrukning mm.

Kommentar:

Frågan om anslutning till fjärrvärme utreds av exploatören. Planen låser inte denna fråga.

7.
Sammanfattning:

SkiStar
Ser positivt på att området bebyggs med nya sk varma bäddar
förutsatt att det inte påverkar SkiStars verksamhet, inte påverkar
eller kräver anpassning av snöläggningsverksamheten eller preparering av nedfarter sommar eller vinter. Bedömer att planförslaget inte påverkar SkiStars framtida utbyggnadsplaner.

Kommentar:

Planen påverkar inte SkiStars verksamhet.

8 a.
Sammanfattning:

Brf Lienbäcken, yttrande 1
Vägen genom brf Lienbäckens fastighet är smal och kan inte
byggas ut. Anser att byggrätten inom den norra delen ska begränsas till en byggrätt för en normal bostadsfastighet eller 150 kvm
BTA/tomt samt därutöver att byggrätten begränsas till en lägenhet. Hänvisar till gällande avtal mellan fastighetsägaren och brf
Lienbäcken.
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Kommentar:

Byggrätten för en normalstor bostadsfastighet brukar vara ca 180
– 240 kvm byggnadsarea i Åre kommun. Inom t ex Björneområdet är det normalt med en byggrätt på 18% (byggnadsarea) av
tomtarean. Avsikten är att de fem norra tomterna ska kunna bebyggas med exklusiva hus, varför byggrätten inte bör vara allt för
begränsad. I avtalet anges hellre inte någon minsta tillåten storlek
på de fem lägenheter som får uppföras. Då marken sluttar mycket kraftigt i området, bör tomterna bebyggas med hus med sluttningsvåning för garage samt två ytterligare bostadsvåningar för
att ta upp lutningen på ett anpassat sätt. Den första bostadsvåningen kommer dessutom att delvis behöva vara sk sluttningsvåning. En begränsning till 150 kvm BTA/tomt (BTA= bruttoarea,
den samlade ytan av alla plan) skulle då medföra krav på mycket
små hus med ca 50 kvm bottenyta eller byggnadsarea, vilket inte
är rimligt. Byggrätten på 18% av tomtarean ger en möjlig byggnadsarea på 210 – 240 kvm, vilket således få anses motsvara en
normal bostadsfastighet. Den föreslagna byggrätten bibehålls.
Rätten till en mindre extra lägenhet tas bort så att exploateringen
överensstämmer med gällande avtal om maximalt 5 lägenheter
inom området norr om kraftledningen.

Sammanfattning:

För den östra delen av den nya föreslagna bebyggelsen saknas
stöd i gällande översiktsplan. Om denna bebyggelse uppförs
kommer den att medföra en försämring av närmiljön intill brf
Lienbäcken. Anser att den föreslagna bebyggelsen ska tas bort
eller reduceras väsentligt.

Kommentar:

Under 2013 och början på 2014 har ett flertal överläggningar och
diskussioner genomförts med representanter för brf Lienbäcken
ang exploateringen av den östra delen av planförslaget. Alternativa utformningar har diskuterats liksom modifieringar av det
ursprungliga förslaget. Efter vissa justeringar av husens lägen
(det västra huset flyttas 5 m mot öster) samt en bättre anpassning
av husen utformning till omgivningen, har brf Lienbäcken accepterat exploateringen inom den östra delen av planförslaget, men
efterlyser fortsatta samråd för att slutgiltigt komma överens om
utformningen av den tilltänkta nybyggnationen. Detta har meddelats i ett kompletterande brev ställt till Arne Hafstad 2014-02-20.
Under vårvintern 2014 har husen höjts något samt vridits mer
mot väster för att därigenom minska på schaktens omfattning (Se
sektioner som bifogats planbeskrivningen). Dessa åtgärder påverkar dock inte utblicksförhållandena eller miljön för brf Lienbäcken. Ytterligare samråd med information om de senaste justeringarna har genomförts med representanter för brf Lienbäcken
strax före påsken 2014, vilket resulterat i ett nytt yttrande från brf
Lienbäcken, se vidare nedan. Representanter för brf Lienbäcken
kommer liksom övriga sakägare, också att få ta del av planförslaget då det ställs ut för granskning.

Sammanfattning:

En trafikutredning bör göras för Bondevägen som belyser hur
den kan fungera vid en ökad exploatering samt hur den ska förvaltas.
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Kommentar:

För Bondevägen avses en särskild gemensamhetsanläggning bildas enligt planens genomförandebeskrivning. Inom ramen för
förrättningen kommer behovet av förbättringar, andelstal, kostnadsfördelning, förstärkningsåtgärder under byggtiden mm att
fastställas. Processen med att bilda en egen gemensamhetsanläggning har redan påbörjats.

8b.
Sammanfattning:

Brf Lienbäcken, yttrande 2
Föreningen ställer sig i grunden positiv till den planerade
utvecklingen inom Lien 2.3 och Lien 2:12 under förutsättning att frågor rörande infrastruktur kan lösas på ett tillfredställande sätt samt att genomförandet av den planerade
exploateringen och materialhanteringen under byggnationstiden kan lösas på ett sätt som inte får en negativ inverkan
på Brf Lienbäckens nyttjande under genomförandetiden.
Ställer sig frågande till om bilden på sid 7 ger en rättvisande bild av senaste förslaget, eftersom bilden inte överensstämmer med sektionsskissen på sid 12 samt sektionsdokumenten som bifogats planbeskrivningen.

Kommentarer:

Bilden på sid 7 gjordes innan samrådsskedet. Husen har därefter
justerats något i sidled och höjd, men detta påverkar inte bildens
syfte att översiktligt visa hur husen påverkar landskapsbilden i
stort. Bilden förses med en text som förklarar detta.
Husets läge i skissen på sid 12 justeras så att det stämmer överens med gällande illustration.

Sammanfattning:

Beträffande anslutningen till området kommer Föreningen inte att bekosta förändringar av väg inom Lien 2:66
och Bondevägen som är föranledda av den nya bebyggelsen. Skador på väg inom Lien 2:66 och på Bondevägen uppkomna under byggtiden åligger det exploatören
att åtgärda. Föreningen kommer att begära ersättning för
tillfälliga och permanenta markintrång.

Kommentarer:

Som framgår av beskrivningen av planens genomförande kommer fastighetsägarna/exploatörerna svara för alla kostnaden för
utbyggnaden av vägar, p-platser, va-ledningar, mm inom planområdet, liksom kostnader förenade med erforderliga lantmäteriförrättningar. Fastighetsägarna/exploatörerna svarar också för
erforderliga förbättringar av anslutningen till Bondevägen. Kostnaderna för utbyggnaden av den gemensamma uppsamlingsplatsen för sopor, som ska nyttjas av den nya bebyggelsen, men även
av angränsande brf Lienbäcken, och som anläggs vid uppfarten i
området i form av en underjordsbyggnad, fördelas mellan brf
Lienbäcken och fastighetsägarna/exploatören i förhållande till
nyttan. De fem kompletterande p-platser i underjordsbyggnaden
avsedda för brf Lienbäcken, bekostas av denna förening.
Ovanstående regleras i särskilt avtal tecknat mellan brf Lienbäcken och fastighetsägarna/exploatörerna, där också skador på
väg inom Lien 2:66 uppkomna under byggtiden samt markin-
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trång regleras. Avtalet ska föreligga innan planen antas av kommunen.
Sammanfattning:

Vad gäller tillfart till tomterna under högspänningsledningen
kommer den att ske över befintlig väg på Lien 2:66, för vilken
redan har bildats en gemensamhetsanläggning, GA:14. Omfördelning av andelstal för drift, skötsel och underhåll kommer
att behöva göras vid en anslutning från andra fastighetsägare.
Dessutom måste del av den ursprungliga anläggningskostnaden ersättas med anledning av förändrade förhållanden.

Kommentarer:

Under ”Planens genomförande” kompletteras med att gällande
gemensamhetsanläggning GA:14 ska ses över vad gäller andelstal för drift, skötsel och underhåll. Gäller både avseende de fem
nya tomterna ovan kraftledningen och de två tomterna avsedda
för flerbostadshus.

Sammanfattning:

Påståendet att den nya bebyggelsen inte bedöms påverka förhållanden för angränsande befintlig bebyggelse förutom "viss
marginell" ökning av biltrafiken stämmer inte. Bebyggelsen
medför 23 nya lägenheter. Befintlig bebyggelse inom området
omfattar i nuläget 6 hus. Det handlar således om en kraftig
ökning av belastningen av vägar och tekniska anordningar såväl under byggtiden som permanent.

Kommentarer:

Planbeskrivningen revideras enligt framförda synpunkter.

Sammanfattning:

Föreningen vill på nytt framföra behovet av en trafikutredning
där man genomför en trafikanalys tar ett helhetsgrepp för lösningar av trafiksituationerna när det gäller Bondevägen och
anslutningen till E l4 genom stationsområdet för OKQ8. Även
Trafikverket och åre kommun har framfört denna ståndpunkt i
det samråd som genomförts.

Kommentarer:

Bondevägens utfart mot E 14 ligger utanför planområdet. Som
framgår av planbeskrivningen får lösningar som tryggar framkomlighet och säkerheten i anslutningen utarbetas inom ramen
för kommande och pågående detaljplanearbeten kring Kabinbanan. Frågan får också behandlas inom ramen för påbörjad förrättning om bildande av gemensamhetsanläggning för Bondevägen.

Sammanfattning:

Exploateringen av Lien 2:3/Lien 2:12 kommer att medföra
mycket stora behov av tunga transporter såväl till som från
byggplatserna under de säkerligen flera år som byggnationen
pågår. Det gäller såväl Bondevägen som vägarna inom Lien
2:66 som inte år dimensionerade för en sådan belastning. Det
är därför viktigt att dessa vägar redan innan byggtiden förstärks för att klara belastningen. Kostnaderna för en förstärkning av Bondevägen måste rimligtvis belasta exploatören.
Föreningen förutsätter vidare att exploatören tar ett fullt ansvar för åtgärdande av de skador och slitage som uppkommer
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under byggnationstiden.
Kommentarer:

Behovet av förstärkningsåtgärder och ansvaret för skador och
slitage på vägar inom Lien 2:66 regleras i särskilt avtal mellan
brf Lienbäcken och fastighetsägarna/exploatören av Lien 2:3 och
2:12. Motsvarande åtgärder ang Bondevägen får regleras inom
ramen för den förrättning om bildande av gemensamhetsanläggning som redan påbörjats (se under brf Lienbäcken yttrande 1
ovan).

Sammanfattning:

Mot bakgrund av ovanstående är det av stor vikt att exploatörerna redan under samrådstiden tar fram en plan som beskriver:
1. hur transporter och utnyttjande av vägar kommer att ske
under byggtiden,
2. 2. vilka åtgärder som avses genomföras för att vägarna ska
klara belastningen underbyggtiden,
3. vilka intrång byggnationen innebär på Lien 2:66,
4. eventuella förändringar av befintliga vägar föranledda av
exploateringen,
5, 5. vilka tekniska lösningar som skall inordnas i en ny eller en
befintliga gemensamhetsanläggning (tex. gatubelysning,
tryggstegring, brandvatten etc),
6.6 6. hur samarbetet med Föreningen ska ske under byggtiden
och
7. ett åtagande att ersätta skador, intrång, hinder, störningar.
Det ska också noteras att möjligheten till uthyrning av husen
på Lien 2:66 minskar under både sommar- och vintertid på
grund av försämring av den omkringliggande miljön som
byggnationen medför. Vissa delägare inom föreningen kan
därför komma att förlora hyresintäkter.

Kommentarer:

Ovanstående punkt 1-7 regleras lämpligen i det tidigare omnämnda särskilda avtal som ska tecknas mellan brf Lienbäcken
och fastighetsägarna/exploatörerna. Avtalet utarbetas under tiden
planen är ute för granskning och ska föreligga undertecknat av
bägge parter innan planen antas av kommunen.
Då inga utsiktsförhållanden nämnvärt påverkas är erfarenheterna
från andra förtätningsobjekt i Åre att det inte sker någon försämring av uthyrningsmöjligheterna för Lienbäckens medlemmar.
Viss störning kan ske under själva byggtiden, men i ett expansivt
samhälle av Åres karaktär, får man vara medveten om att det
uppstår vissa störningar i omgivningen pga av byggnationer.

Sammanfattning:

Föreningen ställer frågan om det med genomförandebeskrivning avses beskrivning benämnd "Detaljplanens genomförande" på sid 14 och 15 i detaljplaneförslaget? Om inte så
emotses genomförandebeskrivning.

Kommentarer:

Enligt Boverkets anvisningar ska detta avsnitt, som tidigare be-
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nämnts ”Genomförandebeskrivning” numera heta ”Detaljplanens
genomförande”.
Sammanfattning:

Vattenflöden från det aktuella byggnationsområdet mynnar ut
öster om sedimentationsdammen nedanför VM8:an. Beträffande det slam och sediment som uppkommer under byggnation och som förväntas rinna ner från byggarbetsplats från
Lien 2:3 rakt ner mot Föreningens fastighet saknas förslag.
Inte heller finns förslag på hur sediment och slam som rinner
ner mot Bondevägen från hela planområdet ska lösas

Kommentarer:

Som framgår av dagvattenutredningen, som bifogats planhandlingarna, kommer dagvattnet från exploateringen ovanför kraftledningen att samlas upp i vägdiket och därefter ledas nedåt i den
delvis torra bäckfåran väster om Lien 2:66 efter att passerat en
sedimentationsdamm, för att nere vid Bondevägen ledas in i befintlig trumma under Bondevägen och E14. Dagvattnet från de
två tomterna avsedda för flerbostadshus leds ned till vägdiket
längs den nya utfarten söder om dessa hus, för att därefter ledas i
Bondevägens vägdike västerut till den bef trumman under Bondevägen. Exploateringen föranleder således inget nämnvärt ökad
dagvattenflöde genom Lien 2:66.
Sedimentet avses samlas upp i två nya dammar placerade under
kraftledningen samt i planområdets sydvästra del. Tillfälliga
kompletterande uppsamlingar under byggtiden avses också ske
genom att halmbalar placeras på lämpliga ställen i vägdikena.
Dessa byts ut med jämna mellanrum.

Sammanfattning:

Påståendena att exploateringsgraden kan jämföras med tidigare utbyggnader inom Lien 2:3, där inga ras- eller skredproblem uppstått, samt att lutningsförhållandena är ungefär likartade, är inte helt korrekta. Lutningen inom Lien 2:3 öster om
Lien 2:66 samt inom Lien 2:12 är betydligt kraftigare än inom
Lien 2:66. Påståendet att den planerade byggnationen kommer
att förbättra totalstabiliteten i området med kontrollerade vattenflöden ifrågasätts. Planerat ingrepp i området innebärande
att man tar bort träd och annan vegetation - som binder vatten
samt bortschaktning bort stora volymer av jordmassor leder till
större risk för problem med dagvatten och skred.

Kommentarer:

Slänten ovanför de övre husen inom Lien 2:66 samt nedom
vägen mellan husraderna, har ungefär samma lutning som marken kommer att få efter nedschaktningen av åsryggen inom exploateringsområdet, vilket framgår om man studerar höjdkurvorna på planens illustration. Skrivningarna ang stabiliteten inom
området är utförda av de geotekniker på WSP som utfört markundersökningarna och skrivit den geotekniska rapporten.

Sammanfattning:

Risken för höga flöden med medföljande skedrisk får absolut
inte underskattas, Den 18 juni 2010 drabbades området av
stora skred till följd av kraftigt regn och delar av Bondevägen
spolades bort och bröts på två ställen, Där vägen spolades bort
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har dåvarande vägtrummor ersatts med trummor som dimensionerade för att klara s.k. 100-års flöden. Detta är inte genomfört vid den undergången av Bondevägen vid Lien 2:66,
Påståendet att de befintliga trummorna fylls endast med 10 %
dagvatten vid ihållande regn ifrågasätts. Av den Illustration för
dagvattenhantering som ingår i samrådsunderlaget framgår att
dagvattnet skall ledas dels väster om Brf Lienbäckens fastighet
Lien 2:66 och dels genom fastigheten.
Befintliga anläggningar inom Lien 2:66 samt vid och under
Bondevägen är inte dimensionerade för att klara de ökade flöden som den föreslagna exploateringen av Lien 2:3 och Lien
2:12 kan förväntas medföra. Brf Lienbäcken förutsätter att
detta hanteras inom ramen för vad som beskrivits genom
ovanstående avsnitt rörande påverkan på infrastrukturen inom
Lien 2:66 och kring Bondevägen.
Kommentarer:

Där vägen spolades bort kommer Östlibäcken högt upp från fjället med ett omfattande nederbördsområde som ger stora vattenmängder vid regn. Därav stor risk för höga flöden som skapar
problem. Trumman under Bondevägen söder om Lien 2:66 har
inget kontinuerligt omfattande vattenflöde, då det inte finns någon bäck där som samlar upp stora vattenmängder från fjället.
Trumfyllnaden revideras till 10 – 20 % vid ihållande regn, vilket
innebär att det ändå finns betryggande marginal för ökade flöden.
Som framgår av planbeskrivningen ska exploatören innan några
markarbeten får vidtas till kommunen redovisa och få godkänt en
detaljerad plan för områdets avvattning, anordnande av sedimentationsfällor samt hur dessa ska skötas under och efter markarbetenas bedrivande inom planområdet. Detta säkerställs i exploateringsavtalet. Däri ingår att också göra närmare beräkningar av t
ex trummornas dimensioner längs dagvattens väg ned till sedimentationsdammen söder om VM 8:ans bromsplan.

Sammanfattning:

Det finns inte angivet hur vatten och avlopp ska lösas för husen
norr om kraftledningen. Det är viktigt att detta beskrivs.

Kommentarer:

Avsikten är att dra VA-ledningar omedelbart väster om det nya
huset på Lien 2:12 och upp till området ovan kraftledningen.

Sammanfattning:

Vilka fastighetsregleringar rörande Lien 2:66 åsyftas i redovisningen av planens genomförande?

Kommentarer:

Området för det tilltänkta garaget samt delar av körytorna för
flerbostadshusen ligger idag på Lien 2:66. Här fordras således en
fastighetsreglering/markförvärv så att körytorna blir belägna på
tomtmark tillhörande flerbostadshusen samt bildande av gemensamhetsanläggning för den för området gemensamma avfallsanläggningen i den nya undermarkbyggnaden.

Sammanfattning:

Noteringen i dagvattenkartans högra hörn om "en större lägenhet
och en mindre om maximalt 40 kvm" är felaktig och skall tas bort.
Överensstämmer inte med överenskommelse under samråd. Ska
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stå en lägenhet per tomt. Föreningen emotser ändring.
Kommentarer:

Kartan ändras enligt framfördasynpunkter.

9.
Sammanfattning:

Olle Röding
Påpekar att förhållandena kring Bondevägen är ”spretigt” med
betydande oklarheter ang ansvar för underhåll och skötsel. Anser
att en samfällighet måste bildas.
Se under brf Lienbäcken yttrande 1, sista punkten ovan.

Kommentar:
10.
Sammanfattning:

Övrigt
Planen kompletteras med möjlighet till massupplag i ravin under
kraftledning. Avsikten är att kunna lägga överskottsmassor från
grundschakter i en befintlig ravin för att därigenom minska på
transportavståndet. Enligt kompletterande geoundersökning
(Tekniskt PM Geoteknik, WSP reviderad 2014-06-11) är det
möjligt att fylla delar av ravinen med överblivna massor upp till
max 2 m.

FÖRSLAG TILL REVIDERINGAR AV DETALJPLANEN
Planen revideras enligt följande:
-

mer detaljerad redovisning av sedimentationsdammarnas kapacitet, skötsel och
ansvar för genomförande.

- bedömning av planens kumulativa effekter på Natura 2000-området Åreälven
- fördjupad beskrivning ang ras och skred
- bestämmelse ang markväxtlighetens bevarande inom N-området samt att om
orkidéer påträffas under bygget så ska dispens sökas hos Länsstyrelsen
- justerad bullerberäkning utifrån att det råder 60 km/tim förbi planområdet samt
kompletterad riskbedömning, bestämmelse läggs in på plankartan att det östra
flerbostadshuset ska utformas som ett terrasshus för att klara bullerkraven.
- i bestämmelserna anges att kommunen inte är huvudman för allmän plats
- byggrätten begränsas till en lägenhet/tomtplats inom den övre delen av området
- läget på flerbostadshusen i planens östra del justeras i enlighet med de samråd
som förevarit med brf Lienbäcken och vridits mer mot väster för att minska
på schaktens omfattning. Reviderad illustration av husen utformning och
färgsättning förs in i planbeskrivningen.
- förtydligande ang behovet av särskilt avtal mellan brf Lienbäcken och exploatören/fastighetsägarna rörande förstärkningsåtgärder och skador på vägar,
markförvärv, gemensamhetsanläggningar mm.
- möjliggöra fyll av överskottsmassor i ravin under kraftledning.

REKOMMENDATION TILL BESLUT
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås besluta att planen efter komplettering i enlighet
med denna samrådsredogörelse kan ställas ut för granskning.
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Ulf Alexandersson
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