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BEHOVSBEDÖMNING
Alltid betydande miljöpåverkan (4 § MKBförordningen)

Berörs?
Ja

Nej

Det ska alltid antas vara betydande miljöpåverkan om genomförandet av planen kan antas
innefatta en verksamhet eller åtgärd som kräver tillstånd enligt Miljöbalken kap 7 § 28 a. Dessa
verksamheter eller åtgärder är de som kan påverka miljön i ett naturområde som har förtecknats
enligt Miljöbalken 7 kap § 27, första stycket 1 eller 2.

Nej

1. Särskilda skyddsområden enligt
Europaparlamentets och rådets direktiv
2009/147/EG av den 30 november om bevarande
av vilda fåglar
2. Särskilda bevarandeområden enligt rådets direktiv Ja
92/43/EEG av den 21 maj 1992 om bevarande av
livsmiljöer samt vilda djur och växter (Natura 2000)
Kommentar

Planområdet angränsar till Åre sjön som är Natura 2000-område.
I arbetet med planen görs en dagvattenutredning som ska föreslå åtgärder
som säkerställer att planförslaget inte påverkar Natura-2000-området.

Om planen anger förutsättningar för kommande tillstånd för sådana verksamheter eller åtgärder
som nämns i tredje avdelningen Miljöbalken (eller bilaga 3 till förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar) är det betydande miljöpåverkan.

Anger planens förutsättningar för sådana verksamheter
Nej
eller åtgärder som nämns i tredje avdelningen Miljöbalken
eller bilaga 3 till förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar?
Kommentar Det planeras inte för några sådana verksamheter som omnämns i tredje
avdelningen Miljöbalken eller bilaga 3 till förordningen om
miljökonsekvensbeskrivningar.
Betydande miljöpåverkan
Berörs?
Ja

Nej

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

1. industriändamål

Nej

2. köpcentrum, parkeringsanläggning eller annat
projekt för sammanhållen bebyggelse

Nej
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Nej

3. skidbacke, skidlift eller linbana med tillhörande
anläggningar
4. hamn för fritidsbåtar

Nej

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

Nej

6. permanent campingplats

Nej

7. nöjespark, eller

Nej

Nej
8. djurpark
Kommentar Området kommer inte tas i anspråk för något av de ändamål som omnämns i 4
kap § 34 Plan- och Bygglagen.
Förordnanden och skyddsvärden
Berörs?
Ja

Nej
Risk
för
BMP?

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

Ja

Nej

Ja

Nej

3. Berörs naturreservat?

Nej

4. Berörs kulturreservat?

Nej

5. Berörs naturminnen?

Nej

6. Berörs biotopskydd?

Nej

7. Berörs djur- och växtskyddsområden?

Nej

8. Berörs strandskyddsområden?

Ja

Nej

9. Berörs miljöskyddsområden?
10. Berörs vattenskyddsområden?

Nej
Ja

Nej
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Kommentar

Riksintressen:
Hela Åre samhälle omfattas av riksintresse (MB kap.3 § 6) för friluftslivet –
Jämtlands län F7/Åredalen. Riksintresset omfattar ett stort område med bland
annat Åredalen, Renfjället, Ottfället, Vålådalen, Bunnerfjällen, Ånnsjön och
Sylarna-Helags. Med friluftsliv menas i detta sammanhang vistelse i naturen för
naturupplevelse, fysisk aktivitet och avkoppling.
Den föreslagna användningen av planområdet bedöms inte leda till någon
påtaglig skada på riksintresset.
Hela Åre ligger inom område som är av riksintresse för dess natur och
kulturvärden. Det utpekade området utgörs av fjällvärlden från
Transtrandsfjällen i söder till Treriksröset i norr. Detta område är av stor
betydelse och av riksintresse för turism och rörligt friluftsliv. Den föreslagna
användningen av planområdet bedöms inte leda till någon påtaglig skada på
riksintresset.
Planområdet ligger inom område som är av riksintresse för kulturmiljövården.
Åredalen, inklusive Åre samhälle, utgör en unik kulturmiljö där den gamla
kulturbygden ligger i direktkontakt med fjällen. Länsstyrelsen har tagit fram ett
planeringsunderlag som redovisar riksintressets värdekärnor. Värdekärnan
Z32a) ’Älvdalsbygd: öppet odlingslandskap väster och sydost om Åre, 1800talsbebyggelse’ berörs genom planförslaget. På grund av detta är det viktigt att
utformningen av den nya bebyggelsen och dess placering i landskapet utformas
varsamt.
Mittbanan är av riksintresse (MB kap.3 § 8) för kommunikationer. Riksintresset
innebär till exempel skydd mot att bebyggelse och verksamheter lokaliseras
så att transportledens funktion kan påverkas. På grund av närheten till järnväg
med farligtgodstrafik har buller och riskutredningar utförts inom planarbetet
för påvisa att planen inte komma att påverka riksintresset.

Strandskyddet inom 100 meter från strandkant till den bäck som rinner väster
om planområdet återinträder i samband med planen. Även
strandskyddsområdet inom 100 meter från Åresjön återinträder. Fastigheten
är redan tagen i anspråk på ett sätt som gör att det saknar betydelse för
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strandskyddets syften och bedöms därmed kunna upphävas av kommunen
enligt 7 kap 18 c § punkt 1. Dock så bör fri passage säkerställas mellan
Åresjöns strandkant och kommande bebyggelse.
Planområdet ligger inom det sekundära vattenskyddsområdet Englandsviken,
Långnäset. Särskilda föreskrifter måste därför följas både under byggnation och
efter färdigställandet.

Effekter på miljön
Högt naturvärde, nyckelbiotoper, ekologiskt känsliga områden, naturresurser
Berörs område som utpekas i skogsvårdsstyrelsens
nyckelbiotopsinventering?
Berörs område som utpekas i skogsvårdsstyrelsens
sumpskogsinventering?
Berörs område som utpekas i kommunens översiktsplan
som särskilt känsligt?
Kommentar Inga sådana områden berörs.

Nej
Nej
Nej

Kulturmiljö
Berörs fornlämningar?
Berörs kulturhistoriskt värdefull miljö?

Nej
Ja

Nej

Sedan planområdet ligger inom riksintresset för kulturmiljövården med det
öppna odlingslandskapet blir bebyggelsens utformning i landskapet viktigt.
Även den Fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle från 2005 fastslår att
bebyggelse i området ska anpassas till det utsatta läget i landskapet och ges en
traditionell jämtländsk utformning. Åre kommun har i nyligen antagna
Översiktsplan slagit fast att utbyggnad och förtätningar bör ske i tätorter med
god tillgång till buss- och tågtrafik. Speciellt i Åre är trycket högt på att tillskapa
bostäder. Detta strider delvis mot ambitionen om ’traditionell jämtländsk
utformning’ då denna oftast ej är mer än två våningar hög. I samrådsförslaget
till detaljplan föreslås bebyggelsen utformas i falurött trä som kopplar till de
nuvarande såghusen.
Se även kommentar om riksintresse.
Landskapsbild och stadsbild
Kommentar

Finns risk att projektet påverkar landskapsbilden?
Finns risk att projektet påverkar stadsbilden?
Kommentar

Ja

Nej
Nej

Bebyggelsen kommer placeras i ett utsatt läge, därför är dess utformning av
stor vikt. Se kommentar om kulturhistorisk miljö.
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Transport och kommunikation
Berörs viktiga transport- eller kommunikationsleder?
Kommentar

Ja

Nej

Se kommentar om riksintresset för Mittbanan.

Rekreation och rörligt friluftsliv
Finns det risk att projektet påverkar kvalitén eller
Ja
Nej
kvantiteten på någon rekreationsmöjlighet (strövområde,
vandringsled, friluftsanläggning etc.)
Kommentar Det är viktigt att en fri passage anläggas och upprätthålls mellan Åresjöns
strandkant och ny bebyggelse. Viktigt att det även i framtiden ska vara möjligt
för allmänheten att röra sig i öst-västlig riktning norr om bebyggelsen.
Mark
Finns det risk att projektet innebär instabilitet i mark- eller
Nej
de geologiska grundförhållandena: risk för ras, skred etc?
Finns det risk att projektet innebär skada eller förändring
Nej
av någon värdefull geologisk formation?
Finns det risk att projektet innebär förändrade
Ja
Nej
sedimentationsförhållanden i vattendrag, sjö?
Kommentar En geoteknisk undersökning har utförts för att fastställa markförhållanden och
rekommendationer om grundläggning av byggnaderna. Därmed ska inte
projektet innebära risk för ras eller skred. Bostadsbebyggelsen placeras på
plushöjd Q1000 för att inte riskera att översvämmas. En dagvattenutredning
har utförts för att studera dagvattenflöden. Under byggnadsskedet kommer
åtgärder behövas göras för att inte massor ska sedimentera ut i sjön.
Luft och klimat
Finns det risk att projektet innebär luftburna föroreningar
eller försämring av luftkvalitén?
Finns det risk att projektet innebär obehaglig lukt?

Nej

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

Nej

Nej

Kommentar

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

Ja

Nej
Nej
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Finn det risk att projektet innebär minskning av
vattentillgången i någon yt- eller grundvattentäkt?
Finns det risk att projektet innebär förändrade
Ja
infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsmönster
med risk för översvämning/uttorkning?
Finns det risk att projektet innebär förändrat flöde, riktning
eller strömförhållanden i något vattendrag, sjö?

Nej
Nej
Nej

Kommentar Fastigheten ligger inom sekundärt vattenskyddsområde, där speciella hänsyn
måste tas. På grund av att fastighetens bebyggda yta kommer öka kommer
andra infiltrationsförhållanden att uppstå, dessa förändringar bedöms dock
som hanterliga utifrån den dagvattenutredning som gjorts.
Schaktarbeten kommer behöva utföras under grundvattennivån, här ska
försiktighetsåtgärder vidtas under byggnadsskedet.
Växter och svampar
Finns det risk att projektet innebär förändringar i antalet
Ja
Nej
eller sammansättningen av växtarter eller växtsamhällen?
Finns det risk att projektet innebär påverkan på någon
Nej
hotad växtart eller växtsamhälle (enligt Artdatabankens
rödlista eller EU:s art- eller habitatdirektiv eller fridlysta
arter)?
Finns det risk att projektet innebär införande av någon ny
Nej
växtart?
Kommentar Förändrad utbredning av växtlighet pga ökad hårdgjord yta. Förändringen
bedöms inte få en betydande miljöpåverkan i jämförelse med dagens
användning.
Areella näringar
Påverkas jordbruk, skogsbruk, djurhållning eller fiske?

Nej

Kommentar

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

Ja

Nej

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

Nej

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

Nej
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Kommentar Förändrad utbredning av djurarter pga ökad hårdgjord yta. Förändringen
bedöms inte få en betydande miljöpåverkan i jämförelse med dagens
användning.
Djurhållning
Kan projektet innebära risk för lukt från djurhållning?

Nej

Kan projektet innebära risk för allergi från djurhållning?

Nej

Kommentar

Effekter på hälsa och säkerhet

Berörs?
Ja

Nej
Risk
för
BMP?

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

Nej

Finns det risk att projektet innebär nya ljussken som kan
vara bländande?

Nej

Kan projektet innebära risk för vibrationer?

Nej

Kan projektet innebära risk för explosion?

Nej

Kan projektet innebära risk för utsläpp?

Nej

Kan projektet innebära risk för lukt?

Nej

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

Nej

Finns det risk att projektet innebär
översvämningsproblematik?

Ja

Nej

Finns det risk för påverkan från magnetfält från
kraftledning?

Nej

Finns det risk att projektet innebär skador på byggnader?

Nej
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Sedan byggnaderna kommer ligga i nära anslutning till Åresjön inom områden
som översvämmas vid 100-årsflöden så ska byggnaderna läggas på plushöjd
Q1000, 375,5 möh (RH2000) så att bostadshuset inte påverkas av förhöjda
flöden.
Miljöpåverkan från omgivningen
Kommentar

Har området använts som tipp, utfyllnadsplats eller dylikt
varvid miljö- och hälsofarliga ämnen kan finnas lagrade i
marken?

Ja

Nej

Finns målpunkt eller transportled för farligt gods inom 150 Ja
meter?

Nej

En markmiljöundersökning har gjorts för att fastställa att inga föroreningar
finns från den sågverksamhet som tidigare legat där. En riskutredning har
utförts av ÅF för att utreda vad mittbanans närhet kan få för konsekvenser och
ifall säkerhetsåtgärder behöver vidtas.
Trafiksäkerhet
Kommentar

Finns det risk att projektet innebär att trafikproblem
skapas eller att trafiksäkerheten äventyras?
Finns det risk att projektet innebär en ökning av
fordonstrafik?

Nej
Ja

Nej

Projektet kommer medföra en mindre ökning av fordonstrafik söder om
mittbanan.
Omkringliggande projekt
Kommentar

Finns det andra projekt som innebär miljöpåverkan på
planområdet?

Ja

Nej

Har detta projekt betydelse för andra planers eller
programs miljöpåverkan?

Ja

Nej

Kommande bebyggelse norr om planområdet kan innebära miljöpåverkan på
planområdet. All mänsklig påverkan på naturen skapar i förlängningen
ackumulativa effekter.
Miljökvalitetsnormer
Berörs?
Kommentar

Ja

Nej

Risk att
MKN
överträds?

Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett juridiskt styrmedel som regleras i Miljöbalken kap 5. Normer
kan meddelas av regeringen i förebyggande syfte eller för att åtgärda befintliga miljöproblem, för
att de svenska miljökvalitetsmålen ska uppnås eller för att kunna genomföra EG-direktiv.

Behovsbedömning

2017-06-02

Detaljplan för Sågen seniorboende

Plan 2017.4

Fastighet Bräcke 1:95
Samhällsbyggnadskontoret
Luft
Innebär planförslaget att miljökvalitetsnormer för
föroreningar i utomhusluft riskerar att överskridas? (SFS
2010:477)

Nej

Kommentar

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

Nej

Kommentar

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

Nej

För Åresjön som är recipient för dagvatten från planområdet, är den
ekologiska statusen otillfredställande med målsättning att den ska vara god år
2021.
Kemisk status utan överallt överskridande ämnen (kvicksilver och
polybromerade difenyletrar (PBDE) är ej klassad. Målsättningen är god kemisk
ytvattenstatus.
För att den ekologiska statusen ska kunna förbättras krävs åtgärder.
Planförslaget bedöms inte påverka miljökvalitetsnormerna negativt.

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

Nej

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

Bedömningsgrunder som berör och eventuellt innebär
BMP

Risk för BMP:

Riksintresse för friluftsliv

Nej

Vattenskyddsområde

Nej

Natura 2000

Nej

Riksintresse för kulturmiljövården

Nej

Riksintresse för det rörliga friluftslivet

Nej

Strandskyddsområde

Nej

Riksintresse för kommunikationer

Nej

Landskapsbild

Nej

Rekreationsmöjlighet

Nej

Sedimentationsförhållanden

Nej

Grundvatten- eller ytvattenkvalitén

Nej

Infiltrationsförhållanden, avrinning eller dräneringsmönster med risk för
översvämning/uttorkning
Växter, växtsamhällen och djurarter

Nej

Översvämningsproblematik

Nej

Miljö- och hälsofarliga ämnen i marken

Nej

Farligt godsled

Nej

Ökad fordonstrafik

Nej

Nej
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Sammantaget identifieras 17 risker för betydande miljöpåverkan. Genom åtgärder i kommande
detaljplan kan dessa risker elimineras eller minskas så att de ligger inom acceptabla nivåer.
För att klargöra att den kommande planen inte ska leda till betydande miljöpåverkan har
utredningar (geoteknisk, markmiljö, risk, buller och dagvattenutredningar) utförts. Den
geotekniska utredningen och dagvattenutredningen föreslår grundläggningsprinciper och åtgärder
för hantering av dagvatten, speciellt för att undvika sedimentation i Åresjön. Bostadsbebyggelsen
planeras för att ligga på plushöjden Q1000 för att minimera översvämningsproblematik. Inget av
riksintressena bedöms påverkas negativt i betydande grad. Landskapsbilden kommer att påverkas
men detta anses förenligt med ambitionen i översiktsplanen om att förtäta i och runt Åre by.
Sammanvägd bedömning
Planförslaget bedöms inte få en betydande miljöpåverkan och en miljökonsekvensbeskrivning
anses därför inte nödvändig.
Utredningar och handlingar
Buller, ÅF
Risk, ÅF
Markmiljö, Sweco
Geoteknik, Sweco
Dagvatten, Sweco

FÖRSLAG TILL MOTIVERAT STÄLLNINGSTAGANDE
Bedömningen, utifrån ovanstående checklista och resonemang, är att ett genomförande enligt
planen inte kommer att medföra en betydande miljöpåverkan.
SAMHÄLLSBYGGNADSKONTORET
Ida Hedberg
Plan- och Byggchef

Maria Gyllner
Planarkitekt

