Granskningsutlåtande
Detaljplan för flerbostadshus längs Kabinbanevägen och
Årevägen
Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 mfl.

2017-09-14
Plan 2011.28

Samhällsbyggnadskontoret

GRANSKNINGSUTLÅTANDE
2017-09-14

DETALJPLAN FÖR flerbostadshus vid Kabinbanevägen och
Årevägen
FASTIGHETSBETECKNING Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103
ÅRE KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN

GENOMFÖRD GRANSKNING
Planförslaget, upprättat 2016-08-15 har varit utställt för granskning under perioden 2017-06-12 –
2017-07-14 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. Trafikverket
3. Lantmäteriet
4. Byggenheten
5. Barn- och utbildningskontoret
Övriga
6. Peter Wilton Mörviken 1:62
7. Nalle Hansson Mörviken 1:5, 1:147, del av 1:37
8. Brf Benjaminsgården
9. Brf Mitt i Åre

BEMÖTANDE AV INKOMNA SKRIVELSER
De inkomna skrivelserna redovisas och kommenteras nedan.
1.

Länsstyrelsen i Jämtlands län

Sammanfattning Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt
förslaget inte kommer att prövas. Länsstyrelsen har inga synpunkter på sådant
som kan föranleda prövning.
Under rubriken hänvisas till ”särskild ruta” för bullerriktvärden, rutan saknas
och bör föras in på plankartan.
Grundkartan i bakgrunden måste ajourhållas.
Kommentar

Revideras enligt synpunkter.
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2.

Trafikverket

Yttrande

Trafikverket har tagit del av ärende "Granskning gällande detaljplan för
flerbostadshus vid Kabinbanevägen och Årevägen, Mörviken 1:61, 1:62, 1:74,
1:100 och 1:103, Åre kommun" där vi inte har några ytterligare synpunkter.
Trafikverket har även tagit med de nya riktvärdena för trafikbuller som börjar
gälla 1 juli 2017 i bedömningen.

Kommentar

Ingen revidering.

3.

Lantmäteriet

Yttrande

Y-områden har utgått ur Boverkets planbestämmelsekatalog. Bestämmelsen
utesluter inte att ett utfartsservitut kan bildas på annan plats inom
planområdet. Utfartsservitut prövas vid en lantmäteriförrättning.
X och u-områden är numera administrativa bestämmelser.
I planbeskrivningen står att x-området kan omvandlas till en
gemensamhetsanläggning, detta är inte möjligt. Övervägande bör göras om
det ska ersättas med ett g-område (markreservat för
gemensamhetsanläggning) där kommunen kan vara en del för att säkerställa
allmänhetens tillgång till gångvägen.
I delen ”ansvarsfördelning” bör det förtydligas om bekostnad för gång- och
cykelvägar. I detaljplaner där kommunen är huvudman för allmän plats ska
kommunen bekosta detta. I exploateringsavtalet kan man dock reglera om
annan ska bekosta åtgärderna.
Under ”fastighetsrättsliga frågor” bör det framgå att kommunen har och
skyldighet och en rättighet at lösa in allmän platsmark enligt PBL 6:13 och
14:14. Detta bör framgå för berörda fastighetsägare.
Fastighetskonsekvenskartan bör uppdateras avseende y-området.
Under Fastighetsrättsliga frågor bör skrivningen gällande utfartsservitutet
mellan Mörviken 1:61 och 1:74 och att detta ska ersättas av ett u-område
utgå. Ett u-område är enbart ett markreservat för ledningar och påverkar inte
ett befintligt utfartsservitut.
En rubrik som heter ”Exploateringsavtal” bör föras in i
genomförandebeskrivningen.
Angående y-området under ekonomiska frågor kommer det inte att vara en
planskada för Mörviken 1:132, skrivningen måste tas bort.
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Kommentar

Plankartan revideras genom att y-området tas bort. Ett servitut för infart får
skapas genom lantmäteriförrättning. Planbeskrivningen revideras i delarna
som berör y-området.
Planbeskrivningen reviders med beskrivning att kommunen måste ansöka om
ett servitut för gångvägen och att kommunen då kommer vara tvungen att stå
för drift och underhåll av gångvägen.
Planbeskrivningen revideras enligt yttrande för rubrikerna
”Ansvarsfördelning”, ”Fastighetsrättsliga frågor” samt att en underrubrik för
exploateringsavtal tillkommer. Fastighetskonsekvenskartan uppdateras enligt
yttrande.

4.

Byggenheten

Yttrande

I plankartan finns bestämmelsen ”Marken får byggas under (över) med
körbart bjälklag.” Vad innebär denna detta? Att en suterrängvåning/källare
ska kunna läggas under denna mark? Skrivelsen kan behöva tydliggöras.
Samma gäller ”Marken får byggas under (över) med planterbart bjälklag”.
I planbeskrivningen står det att de föreslagna byggrätterna ger önskad
karaktär enligt FÖP genom att Årevägen får bostadshus i fyra våningar med
handel i bottenvåningen. I plankartan finns det möjlighet till handel men det
är inte satt som krav. Bör det sättas som krav?

Kommentar

Plankartan revideras med ”Marken får byggas under med körbart bjälklag.”
samt ”Marken får byggas under med planterbart bjälklag.

5.

Barn- och utbildningskontoret

Yttrande

Barn‐ och utbildningskontoret erinrar vikten av att parallellt med och i
samma takt som utökningen av bostäder tillskapa möjligheter till utökning av
förskoleplatser samt utökande av grundskolor.

Kommentar

Planering av skolor och förskolor bör ske i samråd med barn- och
utbildningskontoret och Årehus, efter inventering av behov och kapacitet i
befintliga skolor och förskolor.

6.

Peter Wilton, Mörviken 1:62

Yttrande

Nockhöjd för Mörviken 1:62 måste höjas till +416,8 för att möjliggöra inredd
vind enligt vad planbeskrivningen anger.

Kommentar

Plankartan revideras enligt synpunkt, nockhöjden ökas till +416,8, det vill
säga lika högt som Mörviken 1:29.
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7.
Yttrande

Nalle Hansson, Mörviken 1:5, 1:147, del av 1:37
Anser att gatuhuset på Mörviken 1:61 inte ska tillåtas få en högre nockhöjd
än +398 meter över nollplanet och max 3 våningar. Anser att gårdshuset inte
ska tillåtas få en högre nockhöjd än +401 meter över nollplanet.
Anser att nockhöjden på fastigheten Mörviken 1:62 är för hög och ska inte
överskrida +408 meter över nollplanet. En byggnad som är +416 meter över
nollplanet skulle försämra boendemiljön för fastigheterna Mörviken 1:5,
1:146 och 1:247 väsentligt samt att utsikten norrut mot Hummeln och
Åreskutan skulle förstöras.
Anser att den föreslagna gångvägen genom kvarteret är för smal för att
fungera som skidväg med hänsyn till lutningen i området. Ansvar för drift
och skötsel måste säkerställas i detaljplanen.
Höjderna på sektionsskiss i planbeskrivningen och höjderna på
plankarta/illustrationskarta stämmer inte överens.
Trafikmängden på Årevägen kommer att öka ytterligare när exploateringen av
Mörviken 1:61 är klar. En bättre trafiklösning måste göras.
Anser att det är anmärkningsvärt att hänsyn till möjligheter till utsikt mot
Åresjön för Mörviken 1:29 (Mitt i Åre 3) tas men inte hänsyn till möjligheter
för utsikt mot Mörvikshummeln och Åreskutan från Mörviken 1:5.

Kommentar

Nockhöjderna kommer att revideras till +416,8 meter över nollplanet för
fastigheten Mörviken 1:62, det vill säga samma höjd som fastigheten
Mörviken 1:29 detta för att få en småstadskaraktär på bebyggelsen längs
Kabinbanevägen.
Den föreslagna gångvägen genom kvarteret syftar inte till att fungera som en
skidväg utan endast för gående. Planbeskrivningen revideras så att det
framgår tydligare.
Höjderna i sektionsskissen och planbeskrivningen revideras för att
överensstämma med höjderna på plankartan, dvs till +400, +403 och 416,8.
Den planerade exploateringen beräknas inte leda till en sådan trafikökning
som innebär att åtgärder måste vidtas på Årevägen. Dock kan det under
byggtiden bli tillfälliga problem med framkomlighet.
I planarbetet har det, trots många motstridiga önskemål, eftersträvats att
bevara så mycket av alla fastigheters utsikt som möjligt men att i ett så
expansivt samhälle som Åre går det inte alltid att säkerställa utsikt i alla
riktningar.
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8.

Brf Benjaminsgården

Yttrande

Anser att nockhöjden för Mörviken 1:61 inte får överstiga +398 meter över
nollplanet för gatuhuset och inte överstiga +401 meter över nollplanet för
gårdshuset på fastigheten.
Planbeskrivningen är felaktig i avsnittet ”Bebyggelse” där det står att
byggrätter tillåts ”med liknande höjd som byggrätter intill” och ”samma höjd
och storlek som grannhus längs Årevägen”.
Anser att om liknande höjd ska uppnås enligt planbeskrivningen får inte
Mörviken 1:61 ha fler än 3 våningar.
Anser att ett kraftigt staket måste byggas mot fastighetsgräns till Mörviken
1:146 och 1:5 om den föreslagna gångvägen på Mörviken 1:61 genomförs.
Anser att byggrätten på Mörviken 1:62 inte får ha en högre nockhöjd än
+408 meter över nollplanet.

Kommentar

För fastigheten mörviken 1:61 får en nockhöjd på +400 för gatuhuset och
+403 för gårdshuset. Taknock ska ligga i huvudsak i öst-västlig riktning vilket
innebär att upplevelsen från Årevägen inte kommer bli att husen har en fullt
så hög nockhöjd.
Planbeskrivningen förtydligas med att liknande nockhöjd innebär 30 cm
högre än Mörviken 1:146. Detaljplanen reglerar inte tillkomsten av ett staket,
passagen är så smal att det inte bedöms som nödvändigt när möjligheterna att
gena i området är liten.
Nockhöjderna kommer att revideras till +416,8 meter över nollplanet för
fastigheten Mörviken 1:62, det vill säga samma höjd som fastigheten
Mörviken 1:29 detta för att få en småstadskaraktär på bebyggelsen längs
Kabinbanevägen.

9.
Yttrande

Brf Mitt i Åre
Föreningen vidhåller tidigare invändningar som föreningen framfört tidigare i
ärendet.

Kommentar

Samhällsbyggnadskontoret vidhåller tidigare svar.
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REVIDERINGAR EFTER GRANSKNING
Planen föreslås reviderad på följande punkter:
• Planbeskrivningen revideras under rubrikerna ”Ansvarsfördelning”, ”Fastighetsrättsliga
frågor”, ”Ekonomiska frågor”, med uppdaterade byggnadssektioner samt med
underrubrik till ”Ekonomiska frågor” som heter ”Exploateringsavtal”.
• Förtydligar i planbeskrivningen gör
• Plankartan revideras med att y-beteckningen i den västra delen av planområdet utgår,
planbeskrivningen revideras i delar som berör beteckningen. Nockhöjderna för Mörviken
1:62 ökas till +416,8.
• Del av detaljplan föreslås tas bort från antagande i väntan på kompletterande geoteknisk
utredning. Fastigheter som tas bort från antagandet är Mörviken 1:74, 1:100 och 1:103.
• Redaktionella ändringar har gjorts i planbeskrivningen och på plankartan.

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

HANTERING EFTER BESLUT
Denna skrivelse skickas tillsammans med Samhällsbyggnadsnämndens beslut till
Kommunstyrelsen, exploatören Peter Wilton och Anders Arnborger och de som inkommit med
synpunkter under granskningen.
Efter antagandebeslut ska planen och beslutet skickas till Länsstyrelsen och exploatören samt
Lantmäterimyndigheten.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
PLANENHETEN

Jari Hiltula
Samhällsbyggnadschef

Ida Thuresson
Plan- och byggchef

