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GUIDE TILL PLANFÖRSLAGET
Kapitel 1: Bakgrund

I den fördjupade översiktsplanens första kapitel beskrivs hur
och varför en ny översiktsplan för Åredalen tas fram
Kapitel 2: Strategiska utgångspunkter

Här beskrivs det grundläggande förhållningssättet till planering
utifrån framtidsutmaningar, målbild och övergripande
planeringsstrategier.
Kapitel 3: Utvecklingsstrategi

I det här kapitlet beskrivs strategier för hur Åredalen kan
utvecklas.
Kapitel 4: Allmänna intressen

I kapitel fyra finns information om hur olika planeringsfrågor
ska hanteras.
Kapitel 5: Hur kan Åredalen växa?

I kapitel fem beskrivs markanvändning och hur olika delområden kan utvecklas och bevaras.
Kapitel 6: Konsekvensbedömning

Konsekvensbedömningen beskriver vilken påverkan
planförslaget ger på sociala faktorer och ekonomisk utveckling.

INNEHÅLL

1. Beskrivning av översiktsplanens
funktion, redogörelse för processen som ligger bakom översiktsplanen samt beskrivning av viktiga
mål och styrdokument.
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ÅREDALEN - EN KORT BESKRIVNING
Åredalen är en gammal jordbruksbygd som är kraftigt präglad
av den stora turistiska utveckling som skett i anslutning till
Åreskutan sedan järnvägen kom till dalgången 1882. Åredalens
största fysiska tillgångar är också dess begränsningar. Andra
byar och städer växer från centrum och utåt medan Åredalen
norrut begränsas av berg och söderut av vatten och järnväg.
Dessa förutsättningar leder till att vi måste växa i sidled inom
dalgången. Fördelen är att vi har ett etablerat stråk i väst-östlig
riktning, som skapar förutsättningar för underlag till samhällsservice och kommunikationer, samtidigt som vi har möjlighet
att bo med närhet till både fjäll och älv.
Åredalen har under en längre tid haft en kraftig befolkningsökning och en ännu större tillväxt vad gäller turistisk utveckling.
Besöksnäringen är vår största näring och grunden till den positiva utveckling som dalen har haft de senaste 20 åren. En stor
del av den kommunala planeringen berör turistiska satsningar i
form av boenden och infrastruktur.
Områdets starka utveckling ställer höga krav på bostadsförsörjning, kommersiell och offentlig service, kommunikationer
och infrastruktur. Samtidigt måste planeringen säkerställa att
utvecklingen sker på ett långsiktigt hållbart sätt.
För den fördjupade översiktsplanen har den geografiska avgränsningen av planområdet satts från kraftledningsgatan i Så
i öst till Duvedsbyn i väst. I söder avgränsas planområdet av
Åreälven och i nordlig riktning av fjället och skogen. Planområdet omfattar alltså inte den södra sidan av dalgången.
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I avsnittet Bakgrund beskrivs hur processen med att
arbeta fram den fördjupade översiktsplanen gått till
samt hur planen kopplar till kommunala, nationella
och regionala mål.
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VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?
Framtagande av
samrådshandling

Samråd

Beslut om
samråd av
kommun
styrelsen (KS)

Framtagande av
utställningshandling

Utställning
Antagande KF

Beslut om
utställning (KS)
Godkännande
(KS)

Kommunen ska samråda kring förslaget till ny
översiktsplan. Efter justeringar med anledning
av de synpunkter som framkommer i samrådet
ska förslaget ställas ut. Efter utställningen antas
planen av kommunfullmäktige.

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som visar hur kommunen vill använda mark och vatten. För att kunna göra en mer
detaljerad redovisning av hur ett visst område bör utvecklas görs
en fördjupning av översiktsplanen (FÖP). Den fördjupade översiktsplanen för Åredalen ska främja hållbar tillväxt och samhällsutveckling.
I den fördjupade översiktsplanen gör kommunen avvägningar
mellan olika intressen. Det som kommunen ska ta hänsyn till och
väga in i sin bedömning är bland annat hur man tänker ta hänsyn
till allmänna intressen, hur riksintressen och miljökvalitetsnormer
kommer att tillgodoses och hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras. Hur den fysiska planeringen ska samordnas
med nationella och regionala mål samt i vilka områden i strandnära lägen som dispens från strandskyddet bör kunna ges om en
åtgärd bidrar till utvecklingen av landsbygden ska också ingå i
översiktsplanen.
En fördjupad översiktsplan är endast vägledande för beslut. Den
juridiskt bindande regleringen av användningen av mark- och
vattenområden sker genom detaljplaner, områdesbestämmelser,
förhandsbesked och bygglov. Varje detaljplan ska redovisa hur
den förhåller sig till den fördjupade översiktsplanen och den
markanvändning som föreslagits i den. Även förhandsbesked och
bygglov bör följa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen
och säkerställa planens syften.
Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur Åredalen bör
utvecklas fram till år 2035. Under varje mandatperiod ska översiktsplanen ses över så att den håller sig aktuell i förhållande till
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talliserade sig som extra viktiga på informationsträffarna: byggande på jordbruksmark, gång- och cykelvägar och förtätning i kollektivtrafiknära lägen.

utveckling och politiska ställningstaganden. Översiktsplanering är
en ständigt pågående process där nya frågeställningar kontinuerligt måste hanteras och underlag aktualiseras som stöd för politiska beslut.

Under framtagandet av samrådshandlingen har informations- och
samtalsmöten även hållits med Trafikverket, Länsstyrelsen, Åre
Destination, SkiStar och Samiska rådet.

INLEDANDE PROCESS

Politisk styrning
Kommunstyrelsen (KS) tog 2016 beslut om att påbörja arbetet
med den fördjupade översiktsplanen. Kommunfullmäktige (KF)
kommer efter planprocessen att anta planen.

Workshops
Under hösten 2017 hölls workshops med olika avdelningar på
kommunen. Workshopparna baserades på de planeringsstrategier
som tagits fram till den kommuntäckande översiktsplanen och
syftet var att tolka dem på en lokal nivå i Åredalen. De deltagande
avdelningarna bidrog till att bredda perspektivet på planeringsstrategierna och förutsättningarna i dalgången.

Kommunstyrelsen ansvarar för planens innehåll och helhet och
tar beslut om samråd, utställning och godkännande av planen.
Den kommuntäckande översiktsplanen för Åre kommun antogs
2017. I slutet av 2014 tog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut kring den kommuntäckande översiktsplanens framtidsutmaningar, målbild och planeringsstrategier. Vid
beslutet att påbörja ett arbete med en fördjupad översiktsplan
under slutet av 2016 godkändes projektbeskrivningen för planen
och med detta gavs även direktivet att planeringsstrategierna från
den kommuntäckande översiktsplanen skulle ligga till grund för
ställningstaganden kring allmänna intressen och utvecklingsprinciper för en ny fördjupad översiktsplan för Åredalen.

Informationsmöten
Under våren 2018 anordnade kommunen två informationsträffar
på biblioteket i Åre. På mötena medverkade tjänstepersoner ur
arbetsgruppen för den fördjupade översiktsplanen. Under träffarna gavs allmänhet och näringsliv en möjlighet att få insyn i och
information om det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen.

En politisk arbetsgrupp, plan presidieberedningen (plan-PB), med
representanter från politiska partier i KS har varit referensgrupp.
Arbetsgruppen har haft kontinuerliga möten kring översiktsplanens innehåll.

En informationsträff hölls även med berörda avdelningar på
kommunen. Syftet var då att återkoppla efter höstens workshoppar, diskutera aktuella frågor samt ge en bild av hur långt arbetet
med planen hade kommit.
Några ämnen kopplade till samhällsplaneringen i Åredalen utkris-

Processtyrning
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Samhällsbyggnadschefen är beställare och ytterst ansvarig för
översiktsplanearbetet. Samhällsbyggnadskontorets ledningsgrupp
är styrgrupp.

Kommunal hållbarhetsstrategi
Åre kommuns hållbarhetsstrategi ”Hållbar framtid för alla” definierar vad hållbar utveckling betyder och pekar ut riktningen för
hur kommunen förhåller sig till hållbarhetsfrågor på ett strategiskt
plan nu och i framtiden. Hållbarhetsstrategin har arbetats fram parallellt med den kommuntäckande översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Åredalen. Strategin har i sig inte varit ett
underlag för den fördjupade översiktsplanen, däremot ingår den
kommuntäckande översiktsplanens mål och strategier i de delar av
hållbarhetsstrategin som berör samhällsplanering.

Arbetsgruppen för den fördjupade översiktsplanen har bestått av
tjänstepersoner på planenheten.

KOPPLINGAR TILL KOMMUNALA
MÅL- OCH STYRDOKUMENT

Strategi för näringslivsutveckling

KOMMUNALA STYRDOKUMENT

Åre kommun tog under 2013 och 2014 fram en strategi för näringslivsutveckling. Strategin beskriver kommunens inriktningsmål
för näringslivsutveckling ”ett bra företagsklimat och en hållbar
tillväxt” samt tydliggör vilka områden och åtgärder inom den
kommunala organisationen som är viktigast att prioritera för att
stärka företagande och skapa bättre förutsättningar för näringslivsutveckling. Ställningstaganden i den fördjupade översiktsplanen görs i enlighet med strategin för näringslivsutveckling.

Översiktsplan
Åre kommun antog 2017 en kommuntäckande översiktsplan. I
översiktsplanen anges våra viktigaste framtidsutmaningar, översiktsplanens målbild samt de strategiska utgångspunkter som även
den fördjupade översiktsplanen utgår från.

Fördjupad översiktsplan för Åre samhälle

Va-policy

Den fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle, antagen 2005,
har legat till grund för ställningstaganden rörande Åre. Planen
gäller fortsatt.

Kommunen har tagit fram ett utkast till VA-policy som i dagsläget
är under beredning inför antagande. VA-policyn är ett första steg
mot ett arbete med en VA-plan. I VA-policyn fastställs strategiska vägval, riktlinjer för hantering av olika VA-frågor. VA-policyn
ger stöd och vägledning för beslut i frågor om VA-utbyggnad och
annan myndighetsutövning i VA-relaterade frågor. Genom VA-policyn tydliggör kommunen sina ambitioner och sitt synsätt för
dricksvatten och spillvatten- samt dagvattenhantering, såväl inom

Fördjupad översiktsplan Fröå-området
Fördjupad översiktsplan Fröå-området, antagen 1997, har till viss
del legat till grund för ställningstaganden för Björnen och Sadeln
samt Björnen centrum.

BAKGRUND
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som utanför tätorter. Ställningstaganden i den fördjupade översiktsplanen görs i enlighet med VA-policyn.

som har störst bäring på den fördjupade översiktsplanen är:
›› Effektivisera energianvändningen med minst 30 procent jämfört med år 1990.
›› Offentlig verksamhet och offentligt ägda företag har ökat sin
beredskap kring klimatrelaterade risker

KOMMUNALA MÅL
2017 antog Åre kommun ”Riktlinjer för bostadsförsörjning
2017-2020”. Riktlinjerna innehåller bland annat uppgifter om
kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå dessa mål. Målen för
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet utgår bland
annat från planeringsstrategierna i den kommuntäckande översiktsplanen, vilka även används i den fördjupade översiktsplanen
för Åredalen. Strategisk bostadsplanering utifrån avvägningar mot
allmänna intressen (fördjupad översiktsplan) är ett av de redskap
som kommunen, enligt riktlinjerna, har att arbeta med när det
gäller bostadsförsörjning.

Regional utvecklingsstrategi (RUS)
”Jämtland/Härjedalen 2030 - Innovativt och attraktivt” är Jämtlands regionförbunds utvecklingsstrategi 2014 - 2030. Utvecklingsstrategin beskriver mål för länets tillväxt med fokus på smart
tillväxt, hållbar tillväxt och tillväxt för alla (ekonomisk, hållbar och
social tillväxt). Framförallt har strategins mål kring bebyggelseoch landsbygdsutveckling, energi, folkhälsa, näringsliv och infrastruktur lyfts in i arbetet med den fördjupade översiktsplanen.

Vision för Sverige 2025

REGIONALA OCH NATIONELLA MÅL

Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en vision för
Sverige 2025. Visionen baseras på en sammanställning av de nationella mål som rör samhällsplaneringen. Visionen är uppbyggd
av fyra megatrender och tolv Sverigebilder.

Åre kommun har valt ut följande nationella och regionala måldokument som särskilt viktiga för översiktsplaneringen:

Megatrenderna är stora pågående förändringar i samhället som
påverkar hela eller stora delar av världen. Trenderna påverkar oss
redan nu, men alla effekter märks inte än och det kan ta lång tid
innan de blir tydliga. Det är viktigt att ta hänsyn till framtida effekter eftersom samhällsbyggande är en lång process med byggnader och anläggningar som kan stå i hundra år eller mer. Boverket
nämner fyra megatrender i sin vision; globalisering, digitalisering,
urbanisering och ett förändrat klimat.

Klimatstrategi Jämtlands län 2018-2024
Klimatstrategin och dess åtgärdsplaner ska fungera som vägledning i omställningen till förnybar energi, ett energieffektivt
samhälle och till ett långsiktigt robust samhälle som kan hantera
sårbarheter och ta vara på möjligheterna i ett förändrat klimat.
Strategins vision är att Jämtlands län är en fossilbränslefri region
år 2030, en nationellt ledande exportör av förnyelsebar energi
samt att länet utvecklat ett långsiktigt robust samhälle.

Sverigebilderna är en vision för var Sverige bör vara år 2025 för
att nå de satta målen för ett hållbart samhälle till år 2050. De Sve-

Strategin anger sju målsättningar för år 2020. De målsättningar
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rigebilder som främst rör den fördjupade översiktsplanen är:
››
››
››
››
››
››
››

Skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden
Utveckla småorter och glesbygd hållbart
Bygg hållbart
Gynna besöksnäringen
Regional utveckling behöver utbyggd kollektivtrafik
Trygga rent vatten
Bevara tätortsnära natur, stränder och jordbruksmarker

Nationella och regionala miljömål
Det svenska miljömålssystemet innefattar 16 nationella miljökvalitetsmål samt ett generationsmål. Målen ger en långsiktig signal
till alla samhällets aktörer om vad regering och riksdag vill uppnå
med miljöpolitiken och dess integrering i andra politikområden.
Det regionala åtgärdsprogrammet för miljömålen utgår från de
nationella miljömålen. Länsstyrelsen i Jämtland har i programmet
identifierat sju prioriterade mål där länets aktörer kan kraftsamla
för att uppnå största möjliga miljönytta genom riktade åtgärder.
Till dessa prioriterade miljökvalitetsmål har utmaningar tagits
fram i ett regionalt åtgärdsprogram. Åre kommun har arbetat in
miljökvalitetsmålen i den fördjupade översiktsplanens ställningstaganden.

BAKGRUND

14

STRATEGISKA
UTGÅNGSPUNKTER
I avsnittet Strategiska utgångspunkter presenteras
tre framtidsutmaningar Åredalen står inför och målbilden för den fördjupade översiktsplanen. Till målbilden
kopplas fyra övergripande planeringsstrategier som
ligger till grund för de ställningstaganden som görs i
kommande avsnitt; Utvecklingsstrategier, Allmänna
intressen och Hur kan Åredalen växa.
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BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH
BOSTADSBEHOV I ÅREDALEN
Summa
2014 av 2014

Åredalen har en stark befolkningsutveckling. Av de som flyttar
till kommunen flyttar en stor andel till Åredalen, vilket delvis
kan tillskrivas den höga andelen säsongsarbeten och kortvariga
anställningar som finns här. Från 1:a januari 2014 till sista december 2017 växte Åredalen med 463 personer och stod för 64 % av
befolkningsökningen i kommunen. Åredalen har ett negativt flyttnetto till andra delar av kommunen och länet. Många väljer alltså
att flytta till Åre från andra delar av landet för att sedan flytta
vidare inom kommunen/länet. Här föds också många barn eftersom befolkningen är förhållandevis ung, speciellt åldersgruppen
26 till 35 år skiljer ut sig som högre än riksgenomsnittet.

2017 av 2018
Summa
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Befolkningsutveckling i Åredalen 2014-2017. Källa: Skatteverket 2018
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Tack vare Åredalens positiva befolkningsökning och tillväxt finns
en stor efterfrågan på bostäder. Åredalens befolkning består till
Summa
av 2014
stor
del av inflyttade unga vuxna. Fyra olika grupper kan urskiljas;
Summa
av
2018
säsongare, prova-på-familjer, nyanlända och studenter. Säsongare är sedan länge en stor grupp i Åredalen som under senare år
har utökats till att även innefatta sommarsäsongare då Åredalen
utvecklats till att även vara en sommar- och höstdestination. Fler
kan nu jobba i Åredalen på åretruntbasis. Prova-på-familjerna är
ofta unga vuxna med barn i förskole- och skolålder som vill testa
att leva ett liv i en mindre ort med närhet till naturen. Åre kommun har tagit emot många nyanlända de senaste åren, vilket har
varit ett stort tillskott för service- och besöksbranschen. På senare
år har även Åredalen lockat till sig fler studenter. Gemensamt för
dessa grupper är att de oftast letar efter bostäder att hyra, antingen av ekonomiska skäl eller på grund av att det är osäkert hur
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VÅRA VIKTIGASTE
FRAMTIDSUTMANINGAR

länge man planerar att bli boende i dalen.
Efterfrågan på permanentbostäder i Åredalen är hög och varierad.
Förutom en stor efterfrågan på mindre hyreslägenheter finns även
en stor efterfrågan på bostadsrätter i form av ettor till femmor,
radhus, parhus och villor anpassade för fastboende. I princip alla
boendeformer som är anpassade för permanentboende1 efterfrågas men speciellt parhus och radhus för yngre barnfamiljer är en
boendeform som det är brist på och därmed finns ett önskemål
om på bostadsmarknaden.
100+ år
95-99 år
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80-84 år
75-79 år
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65-69 år
60-64 år
55-59 år
50-54 år
45-49 år
40-44 år
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10-14 år
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Åldersfördelning riket, 2017.
Källa: SCB 2018

KLIMATET FÖRÄNDRAS
Under de senaste 100 åren har jordens klimat förändrats genom att medeltemperaturen har stigit i en snabbare takt än
tidigare. Enligt FN:s klimatpanel IPCC är det människans
utsläpp av växthusgaser som är orsak till klimatförändringen. Om utsläppen fortsätter som nu ökar risken för att jordens klimatsystem påverkas på ett farligt sätt.
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kvinnor
män

För Åre kommun kommer klimatförändringarna att få betydande
konsekvenser för bland annat besöksnäring och inflyttning, tekniska system, vattenkvalitet, areella näringar, folkhälsan och den
biologiska mångfalden.

Åldersfördelning Åredalen, 2017.
Källa: Skatteverket 2018

I Åre kommun är det förmodligen de indirekta följderna av jordens klimatförändringar som kommer att visa sig först. Transportkostnaderna kommer med all sannolikhet att bli högre på grund
av höjda bränslepriser och det ger en stor påverkan på en glest
bebyggd kommun vars basnäring turismen är beroende av långa
transporter. Det finns också en stor risk att den globala ekonomin påverkas av klimatförändringarna, vilket i sin tur kan påverka
människors vilja och möjligheter att lägga pengar på turism.
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Till slutet av seklet tros årsmedeltemperaturen i Jämtland komma
att öka med ca tre till fem grader, liksom vintertemperaturen som
även den tros öka med cirka tre till fem grader. Vi får en ökad nederbörd med fler kraftiga regn och antalet dagar med snö beräk-

5a Kommunal tomtkö

Antal i lägenhetskö (Åre och Duved) Årehus och antal i kommunal tomtkö 2017.
Källa: Årehus AB och Åre kommun 2017
1 sett till närhet till kommunikationer och service, tomtstorlek/rekreationsmöjligheter, antal rum,
rumsstorlekar och möjligheter till förvaring .
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nas att minska med 60-80 dagar2.

STRUKTUROMVANDLINGAR

Viktiga frågor för samhällsplaneringen

Globalisering och urbanisering är pågående världsomfattande trender som påverkar Åre kommun på olika sätt.

För att möta klimatutmaningen krävs två typer av handlingar:
klimatomställning - åtgärder för att minska klimatpåverkan och
klimatanpassningar. Samhällsplanering är ett viktigt verktyg för
båda typerna av åtgärder. Följande frågor är extra viktiga inför
framtiden:

Det finns en tydlig global trend i att inflyttning sker från glesbygden till tillväxtcentra där det finns en hög tillgänglighet till
arbetstillfällen och ett stort urbant utbud. Konkurrensen mellan
olika arbetsmarknadsregioner ökar. Glest befolkade områden
riskerar att förlora arbetstillfällen och invånare eftersom utbudet
av arbetsplatser inom ett rimligt pendlingsavstånd är litet. För Åre
kommuns del får detta till följd att redan glest bebodda områden
blir glesare och att det blir allt mer konkurrens om bostäder och
service i Åredalen.

›› Hur minskar vi det totala transportarbetet?
›› Hur kan vi göra transporter klimatneutrala?
›› Hur skapar vi energismarta samhällsstrukturer och hur anpassar
vi befintliga samhällsstrukturer så att de blir energieffektivare?
›› Hur ska vi anpassa bebyggelse och tekniska system så att strukturerna klarar ökade påfrestningar vid extrema väder?
›› Hur gör vi Åredalen attraktiv för företag i branscher som inte
är snöberoende?

Stora strukturomvandlingar har skett och sker inom de areella näringarna: produktionen kräver mindre arbetskraft och förädlingsprocesser flyttas långt från råvaruproduktionen. Marknaden för
råvaror och livsmedel är global, vilket får stor inverkan på lokala
ekonomier och även påverkar vårt landskap.

Viktiga frågor för samhällsplaneringen:
Samhällsplaneringen måste hantera följande utmaningar som följer på strukturomvandlingar:
›› Hur ska vi kunna behålla och utveckla servicenivån kopplat till
bebyggelse- och servicestruktur?
›› Hur ska vi motverka glesbygdens avfolkning och hur löser vi
kapacitetsproblem i de områden som har stor tillväxt?
›› Hur motverkar vi risken för segregation och polarisering i samhället?
›› Hur kan vi planera för att stärka folkhälsan?
2 Framtidsklimat i Jämtlands län – enligt RCP-scenarier, SMHI 2015
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MÅLBILD: ATTRAKTIVA OCH
LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA
SAMHÄLLSSTRUKTURER

UTVECKLA EN UNIK FJÄLLMILJÖ PÅ ETT
HÅLLBART SÄTT
Åre kommun har unika planeringsförutsättningar som både
är stora tillgångar och rejäla utmaningar. I kommunen har
vi ett fjällnära landskap som är ovanligt tillgängligt, vilket
också är en viktig anledning till att besöksnäringen har haft
jämförelsevis goda möjligheter till utveckling.

Vår målbild ska hjälpa oss att skapa en hållbar tillväxt och
är en förutsättning för att möta de framtidsutmaningar som
vi står inför. Målbilden kan ses som en pusselbit i vår vision:
”tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i en storslagen fjällmiljö”.

Den rådande utvecklingen går mot fler aktiviteter och evenemang
i fjällmiljö. Exploateringstrycket är högt i känsliga och skyddsvärda landskap och olika näringar, samhällsfunktioner och bevarandeintressen hamnar ofta i konflikt med varandra.

Definition av attraktionskraft

Viktiga frågor för samhällsplaneringen:

Åre kommun har för många människor en tydlig känslomässig
attraktionskraft, mycket tack vare sin identitet och sitt starka varumärke kopplade till landskapet, aktiviteter och besöksnäring. För
att komplettera denna typ av attraktionskraft behöver vi sträva
mot att även stärka vår funktionella attraktionskraft på ett långsiktigt sätt. Detta innebär att planera för samhällsstrukturer som ger
oss tillgång till effektiva transporter, arbeten, digital kommunikation, aktiviteter, boenden, bra utbildning och god service - både
idag och i framtiden3.

›› Hur hanterar vi målkonflikter mellan olika intressen?
›› Hur kan vi åskådliggöra och använda vårt unika landskap på ett
hållbart sätt?
›› Hur ska vi planera för att minska kapacitets- och tillgänglighetsbrister?
›› Hur skapar vi bostäder för permanentboende?
›› Hur ökar vi den långsiktiga kvaliteten på det som byggs?
›› Hur hanterar vi kumulativa (successivt adderade) effekter av
exploateringar?
›› Hur bevarar och utvecklar vi ett förändrat kulturlandskap?

Definition av hållbarhet
Med hållbara samhällsstrukturer menar vi ett inkluderande och
rättvist samhällsbyggande som bjuder in fler människor till att bo,
leva och verka i vår kommun utan att vi överutnyttjar eller förstör
miljön.
3 Inspiration till begreppen känslomässig och funktionell attraktionskraft är hämtad ur Regeringskansliets skrift ”Attraktionskraft för tillväxt och utveckling ” (2014)
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ÖVERGRIPANDE
PLANERINGSSTRATEGIER

Grunden för långsiktigt hållbar utveckling är att vi respekterar
gränserna för vad vår miljö tål. Utan en hållbar utveckling av
miljön kan vi inte åstadkomma en social hållbarhet. Ekologisk
och social hållbarhet är i sin tur premisser för att nå ekonomisk
hållbarhet. Långsiktig ekonomisk utveckling kan alltså inte nås till
priset av förstörd miljö eller ett segregerat och ojämlikt samhälle,
eftersom naturresurser och folkhälsa är förutsättningar för långsiktig tillväxt4.
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I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har fyra av planeringsstrategierna använts. Två planeringsstrategier, ”Se utvecklingsmöjligheterna i regionen” och ”Stärka befintliga bygder”, har
bedömts utgöra strategier för planering på en kommunövergripande och regional nivå. De har därför inte studerats och kartlagts utifrån de lokala förutsättningarna i Åredalen. De två planeringsstrategierna går att hitta i översiktsplanen för Åre kommun.
Nedan presenteras de planeringsstrategier som legat till grund för
arbetet med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen samt
de ställningstaganden som görs i den.
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Åre kommun har tagit fram sex övergripande planeringsstrategier som ligger till grund för våra ställningstaganden kring
allmänna intressen och utvecklingsprinciper. Strategierna
utgår från våra tre stora framtidsutmaningar och syftar till att
nå målbilden om attraktiva och långsiktigt hållbara samhällsstrukturer.
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A. Planera med fokus på
hållbar tillgänglighet
God tillgänglighet5 är en viktig tillväxt- och attraktivitetsfaktor. En
långsiktig planering för tillgänglighet
innebär att vi i framtiden har möjlighet
att röra oss inom, till och från kom5 Med tillgänglighet avses i detta sammanhang den lätthet med vilken nödvändiga eller önskvärda aktiviteter kan nås. Detta påverkas av var aktiviteterna är lokaliserade eller äger rum samt
hur väl dessa aktiviteter är länkade till transportsystemet.

4 Planetary boundaries: Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre
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munen på ett hållbart sätt och att vi maximerar möjligheterna att
skapa en stark och fungerande kollektivtrafik. Detta gör oss mindre beroende av fossila bränslen, vilket minskar vår miljöpåverkan
och gör att vi kan klara en klimatomställning på ett bra sätt. Vi
stärker också vår basnäring, besöksnäringen, som är beroende av
god tillgänglighet.

B. Skapa en attraktiv flerkärnighet
Bostadsförsörjning och tillgång till ett
attraktivt och ändamålsenligt boende är
en viktig utvecklings- och tillväxtfråga för
Åredalen eftersom bristen på bostäder
riskerar att bli en begränsning för tillväxt
och utveckling.

Att planera för ökad tillgänglighet utan bil är också positivt för
jämlikhet, integration, samt för barn och ungdomar. Bilfria kommunikationer minskar kapacitetsproblem i trafiksystemet (t.ex
brist på utrymme och parkeringar) och bostäder och arbetsplatser
som planeras med fokus på god tillgänglighet ger underlag för
fortsatta förbättringar av hållbara transporter.

Metoder:

›› Aktiv planering med satsningar på goda och attraktiva boendemiljöer med service, aktiviteter och mötesplatser i strategiska lägen
›› Aktiv bostadsförsörjning för alla skeden i livet, vilket möjliggör flyttkedjor och möter människors olika bostadsbehov
›› Goda kollektiva transportmöjligheter som möjliggör arbetspendling mellan olika samhällen

Metoder:

›› Hushålla med marken och skapa en effektiv markanvändning.
I stationsnära lägen bör förtätning av bebyggelsen uppmuntras i lämpliga lägen.
›› Områden med goda kollektivtrafikförhållanden ska prioriteras vid planläggning av nya bostäder och arbetsplatser.
(Detta betyder inte att ny bebyggelse inte kan tillkomma i lägen
med mindre goda kollektivtrafikförbindelser.)
›› Genom att kombinera permanentboendes och besöksnäringens behov av tillgänglighet och transporter skapas
tillräckliga underlag för att t ex öka kollektivtrafikens turtäthet,
vilket i sin tur förbättrar tillgängligheten.
›› För att skapa en hållbar tillgänglighet är det viktigt att skapa
fungerande stråk för gång- och cykeltrafik till och från stationer och busshållplatser.
›› God tillgänglighet kan också skapas genom satsningar på en väl
utbyggd digital infrastruktur.

C. Bygga robust
För att undvika naturolyckor och stora
framtida kostnader behöver vi satsa på att
redan idag skapa robusta samhällsstrukturer.
Tidiga investeringar och anpassningar kommer att göra att vi slipper eller minskar stora
utgifter för t.ex. ras, försämrad folkhälsa
eller översvämningar i framtiden. Genom
robusta samhällsstrukturer och klimatanpassning för minskad sårbarhet av både framtida och befintliga
exploateringar skapas resiliens6. Det innebär att samhällets har
en förmåga att förbereda sig för, klara av och återhämta sig från
klimatrelaterade förändringar.
6 MSB 2013
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Metoder:

Metoder:

›› Planera för att möjliggöra ett så energieffektivt byggande
som möjligt
›› Klimatanpassa byggnader och infrastruktur
›› Exploateringar och åtgärder som utförs i känsliga eller riskutsatta områden utförs med särskild försiktighet, speciellt
riskutsatta eller skyddsvärda områden bör inte exploateras
›› Riskbedömningar och åtgärder ska göras med en helhetssyn –
enskilda projekt måste sättas in i en helhet
›› Satsa på naturnära och lokala lösningar för dagvattenhantering
›› Integrera biologisk mångfald och ekosystemtjänster i planering och byggande
›› Planera med framförhållning: gör prognoser för vad som
kommer att behövas på sikt - inte bara för kraven i dagsläget

›› Väl underbyggda avvägningar mellan olika intressen vid exploateringar som påverkar areella näringar
›› Tydliga beskrivningar av vilka allmänna värden i landskapet
som är viktiga och vilka typer av verksamheter och åtgärder
som är lämpliga och bör prioriteras inom respektive område
›› Mer aktivt arbete med att synliggöra kulturlandskapet och
göra det till en attraktivitetsfaktor
›› Medvetet arbete kring vardagslandskap och vardagsrekreation i planeringen
›› Ökat fokus på att anpassa exploateringar och åtgärder till
landskapet
›› Visad hänsyn till befintlig bebyggelsetradition och bygdens
identitet vid byggnationer
›› Främjande av lokal livsmedelsproduktion

D. Se landskapets potential
Landskapet är viktigt för oss av kulturella,
sociala och miljömässiga skäl. Det är också
grunden för ekonomisk utveckling i form av
till exempel produktion, besöksnäring och
inflyttning. Landskapet är även betydelsefullt ur ett vardags- och folkhälsoperspektiv.
Detta synsätt har en tydlig koppling till den
europeiska landskapskonventionen.
Vi vill kunna synliggöra, nyttja och utveckla landskapet samtidigt
som vi också vill bevara viktiga värden. För att kunna göra detta måste vi arbeta med tydliga gränsdragningar, men också med
funktioner. Går landskapet inte att använda och bruka riskerar
många natur- och kulturvärden att gå förlorade.

STRATEGISKA FRÅGOR

22

UTVECKLINGSSTRATEGI
Avsnittet Utvecklingsstrategi utgör den mer strategiska delen av den fördjupade översiktsplanen. Här beskrivs långsiktiga intentioner, med grund i planeringsstrategierna. Områden, platser och stråk dit kommunen
framför allt vill kanalisera och främja utveckling lyfts
fram, liksom särskilt viktiga samband samt de områden
som i ett översiktligt perspektiv har de största naturoch rekreationsvärdena. Redovisningen är indelad i tre
teman: Bebyggelse, Transporter och Friluftsliv och
upplevelser. På utvecklingskartan visas en samlad bild
av kommunens utvecklingsstrategier.
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BEBYGGELSE
KÄRNA
Åre, Duved och Björnänge är markerade som kärnor. I dessa ser
kommunen möjligheter att skapa goda och attraktiva boendemiljöer med närhet till service, aktiviteter och mötesplatser i strategiska lägen. Genom att förtäta bebyggelsen i kärnorna skapas
underlag för handel, service och kollektivtrafik, vilket bidrar till en
långsiktigt hållbar samhällsstruktur i Åredalen.

Kärna

I Åredalen finns även två kärnor med turistisk inriktning, Björnen centrum och Rödkullen centrum. Dessa utreds i pågående detaljplaneprocesser. I planarbetena ingår att skapa attraktiva
centrummiljöer där service och skidsystemet möts.
I kärnorna bör det finns en blandning av byggnader, bostäder
och verksamheter. Målpunkter och mötesplatser bör samlas så att
viktiga funktioner återfinns nära varandra och är lätta att nå. Det
förenklar för boende och besökare när de ska ta sig mellan olika
målpunkter och minskar bilberoendet. En blandning av funktioner och bebyggelse skapar attraktiva platser.

UTVECKLINGSOMRÅDE
Utvecklingsområden är platser i strategiska lägen, utpekade för
förtätning och komplettering utifrån de övergripande planeringsstrategierna. Här ser kommunen möjligheter att skapa goda boendemiljöer samt möjligheter att kunna förbättra förutsättningarna
för kollektivtrafik. Utvecklingsområden utgör även platser som i
dagsläget utreds genom detaljplaneläggning. Service bör i första
Utvecklingsområde
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veckling i Åredalen bör de ytor som pekats ut som utvecklingsområden även utgöra LIS-områden. Inom dessa områden är det
främst fråga om strandskydd vid mindre vattendrag, ett begrepp
som används som en definition i miljöbalken för vattendrag som
är omkring två meter i bredd eller smalare. För dessa vattendrag är
det möjligt att i det enskilda fallet söka ett upphävande av strandskyddet. Enligt kommunens bedömning är upphävande av strandskydd för dessa mindre vattendrag inom utvecklingsområden
lämpligt att pröva som LIS-områden. En ändamålsenlig tätortsutveckling och tillskapande av större områden med bostäder, i enlighet med planeringsstrategierna, utgör ett stort allmänt intresse.

hand inte förläggas i utvecklingsområden, utan samlas i kärnorna
för att öka tillgängligheten till och underlätta för boende i Åredalen att ta sig till och från målpunkter.
Väster om Hamrebacken, fram till Mångåvägen, finns ett område där utbyggnad av bostäder kan vara möjligt att utreda.
I stråket från Duved till Ängarna finns goda möjligheter till
utveckling och förtätning utifrån de övergripande planeringsstrategierna hållbar tillgänglighet, en attraktiv flerkärnighet och bygga
robust. Här kan attraktiva boendemiljöer i form av både komplettering av enstaka friliggande hus samt utbyggnad av grupper med
nya byggnader skapas.

De föreslagna LIS-områdena1 bedöms vara förhållandevis begränsade till ytan, sett till Åredalen som helhet. De LIS-områden som
tillkommer för dessa små vattendrag får en begränsad påverkan på
strandnära miljöer kring små vattendrag i Åredalen som helhet.

Rödkullen utreds i en pågående planprocess där grundtanken
bygger på en inriktning med delområden med olika innehåll, täthet och bebyggelsetyper samt en variation av bostäder.
I Björnänge by finns möjligheter till förtätning med ny bebyggelse av olika typ och volym. Området är också lämpligt att förse
med fler målpunkter och samhällsservice såsom förskola, kopplat
till områdets kärna.

Inom LIS-områdena har friluftsliv generellt en begränsad betydelse för allmänheten. I Åredalen finns andra rekreations-, fjäll-,
och naturområden av väsentligt högre värde för det rörliga friluftslivet. Riksintresset för friluftsliv bedöms därför inte påverkas
av utpekandet av LIS-områden. Växt- och djurliv kring de mindre vattendragen bedöms inte påverkas nämnvärt. I varje enskilt
upphävande eller vid dispens ska en fri passage lämnas för både
friluftsliv och för att bevara goda livsvillkor för växt- och djurliv.

I Björnen och Sadeln finns möjlighet till mindre kompletteringar
i anslutning till befintliga områden. Utveckling av nya bostadsenheter eller parkeringar norr om Sadeln kan utredas men behöver
avvakta planeringen av Björnen centrum och kapacitet i infrastruktur.

I den kommunomfattande översiktsplanen anges att LIS-områden
inte är aktuellt vid Åresjön, Indalsälven. Den fördjupade översiktsplanen föreslår inget LIS-område vid Åresjön.

I industriområdet i Åredalens östra del finns möjligheter för utveckling av ytterligare verksamheter, både norr och söder om E14.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen

1 Rödkullen föreslås inte som ett LIS-område. Strandskyddade vattendrag inom det markerade
utvecklingsområdet för Rödkullen utreds inom befintliga detaljplaneprocesser, då det tidigare
bedömts att utbygganden är ett angeläget allmänt intresse.

För att möjliggöra en ändamålsenlig tätorts- och bebyggelseut-
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FRILUFTSLIV OCH UPPLEVELSER
I Åredalen finns ett fjällnära landskap som är ovanligt tillgängligt,
vilket är en viktig anledning till att besöksnäringen har haft goda
möjligheter till utveckling. Duveds spårområde, Ullådalen, Nationalarenan, Totthummeln, Åreskutans topp och Björnens spårområde utgör tätortsnära, lättillgängliga områden som har betydelse
för människors rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. Områdena är viktiga för besöksnäringen och Åredalens identitet. De
erbjuder bland annat möjligheter till vandring, längdskidåkning,
alpin skidåkning, cykling och till viss del ridning samt andra upplevelser, värden och aktiviteter som gör att besökare både lockas
till och väljer att återkomma till Åredalen och andra att välja att
bosätta sig här. Duveds spårområde, Ullådalen, Nationalarenan,
Totthummeln, Åreskutans topp och Björnens spårområde är alla
viktiga att ta hänsyn till i planeringen, både på grund av deras
betydelse för boende i dalen och för besöksnäringen.

Friluftsliv och
upplevelser

TRANSPORTER
GÅNG- OCH CYKELSTRÅK
Gång- och cykelväg,
befintlig
Gång- och cykelväg,
strategsik

Gång- och cykelväg,
planerad

UTVECKLINGSSTRATEGIER

Fokuset på gång- och cykeltrafikanter ska stärkas och stråk för
fotgängare och cyklister bör utvecklas. Gång- och cykelvägar är
viktiga verktyg för att binda samman kärnor och målpunkter i
dalgången och för att göra trafiksituationen tryggare för oskyddade trafikanter. Stråken ska fungera för både arbetspendling,
rekreation och besöksnäringens behov. Det ska vara enkelt att ta
sig genom dalgången till fots eller på cykel. På kartan finns både
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befintliga, planerade och strategiska gång- och cykelstråk markerade.

KOLLEKTIVTRAFIK
Förtätningar och kompletteringar bör göras i stations- och kollektivtrafiknära lägen i kärnorna. På så sätt kan kollektivtrafiken bli
mer tillgänglig. Närhet till kommunikationer bidrar till möjligheter
att röra sig inom och till och från kommunen på ett hållbart sätt
samt gör oss mindre beroende av fossila bränslen och minskar vår
miljöpåverkan. Bostäder i kollektivtrafiknära lägen är positivt för
jämlikhet, integration samt för barn och ungdomar.

Stationsläge

Området väster om Åre station bör på sikt utvecklas till ett nav
för dalgångens kollektiv-, transfer- och taxitrafik.

LIFTNODER
Vid framtida planering är det viktigt att se till att tillgängligheten
till skidområdena är god för kollektivtrafik och personbilar vid
skidsystemets största liftnoder med tillhörande parkeringar i accesspunkterna Duved, Tegefjäll, Nationalarenan, Rödkullen/Ullådalen, Kabinbaneområdet och Åre Björnen. Genom god tillgänglighet säkerställs att fler får tillgång till skid- och naturområden i
Åredalen, vilket stärker besöksnäringen.

Liftnod

FRAMTIDA LIFT/GONDOL
På sikt bör en liftanslutning mellan Tegefjäll och Rödkulleområdet
skapas. Detta skulle möjliggöra mer balanserade flöden av skidgäster och ett bättre utnyttjande av skidområdet som helhet. Läs
mer om den tänkta liftanslutningen under avsnittet ”Markanvändning, Rödkullen”.
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ALLMÄNNA
INTRESSEN
I avsnittet Allmänna intressen redovisas
värden, kvaliteter, risker och andra förhållanden som kommunen behöver ta hänsyn
till vid detaljplaneläggning och bygglovsprövning. Kommunens ställningstaganden
kring allmänna intressen utgår från översiktsplanens övergripande planeringsstrategier.
Avsnittet knyter an till plan- och bygglagens
bestämmelse att kommunen i översiktsplanen ska redovisa hur den avser att ta hänsyn
till allmänna intressen enligt andra kapitlet
plan- och bygglagen vid beslut om användningen av mark- och vattenområden. Många
av de ställningstaganden som görs i avsnittet
kommer från den kommuntäckande översiktsplanen.
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KULTURHISTORISKT
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LIFTNODER
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FUNKTION

RAVINER

STRUKTURELL
SKOG

INFLUENSOMRÅDE
SAMHÄLLSVIKTIG
FUNKTION

SKIDOMRÅDE

VIKTIG SILLUETT

32

33

ALLMÄNNA INTRESSEN

ALLMÄNNA INTRESSEN

BOSTÄDER, SAMHÄLLSSERVICE OCH
KOMMUNIKATIONER

bostäder bör primärt byggas i form av förtätningar och kompletteringar i kollektivtrafiknära lägen. Kommunen ser även att
det finns förutsättningar för att skapa goda bostadsmiljöer i
strategiska lägen längs stråket mellan Duved och Ängarna samt
i Björnänge.
›› Fokus på god tillgänglighet Bostadsbyggande med god tillgänglighet till gång-, cykel och kollektivtrafik bör främjas och
prioriteras.

Vid lokalisering av nya bostäder, infrastruktur och service
har vi stora möjligheter att minska vår framtida miljöpåverkan, förbättra folkhälsan och skapa ett attraktivare och mer
jämlikt samhälle med ökade chanser till tillväxt.

Riktlinjer för bostäder

Flera faktorer spelar in för att det ska vara möjligt att skapa attraktiva och goda bostadsmiljöer. Tillgång till bostadsnära natur
ger till exempel effekter på fastighetsvärde, folkhälsa och attraktivitet. Genomtänkt utformning och gestaltning skapar trevnad
i nya bostadsområden och belysning bidrar med en känsla av
trygghet.

BOSTÄDER
I Åredalen bör det finnas en blandning av boendemiljöer för att
möta olika önskemål. Den fördjupade översiktsplanen ger möjlighet att utveckla nya bostadsområden och förtätningar i främst
kärnorna och utvecklingsstråket, men den visar även på hur
gårdar i odlingslandskapet kan kompletteras. Kärnor och utvecklingsområden redovisas på utvecklingsstrategikartan och markanvändningskartan. I avsnittet ”Hur kan Åredalen växa?” finns även
rekommendationer för hur Åredalen kan utvecklas, område för
område.

›› Bostadsnära natur Hur den befintliga bostadsnära utemiljön
och naturen upplevs och används behöver uppmärksammas i
planarbeten. Den bostadsnära naturen och dess kopplingar till
tätortens grönstruktur och omland ska generellt identifieras och
beskrivas.
›› Friytor och lekplatser Friytor, utemiljöer, gemensamma ytor
och lekplatser ska beskrivas och eventuellt överenskommas i exploateringsavtal. Frågan ska vara en integrerad del i planarbetet.

Lokalisering av nya bostäder
›› Bostadsbyggande för tillgänglighet i flerkärnig ortsstruktur Kommunen bör i sitt bostadsbyggande aktivt verka för
att stärka en flerkärnig ortsstruktur. Kommunen bedömer att
framför allt Duved har särskilt goda förutsättningar för bostadsbyggande och möjligheter att skapa en hållbar tillgänglighet till målpunkter både i Åre och arbetstillfällen österut. Här
bör framförallt områden inom 1 500 meter från järnvägsstationen förtätas med bostäder. I Åre by finns en stor efterfrågan
på bostäder för permanentboende och säsongsarbetare. Nya
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›› Väg och trafik God vägdimensionering och trafiksäkerhet vid
tillfartsvägar behöver beaktas i planarbetet. Kopplingar till kollektivtrafik ska redovisas samt trafiksäkerhetshöjande kopplingar som mindre gångstigar undersökas.
›› Utformning Markanpassningar och god helhetsverkan, genomarbetade volymförslag och bärande gestaltningsidéer bör belysas
och eftersträvas i planarbetet. Förtätningar och nya utbyggnader
bör alltid göras med hänsyn till landskapsbilden och platsens
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identitet och karaktär.
›› Snöhantering Snöröjning och snöupplag i bostadsområden ska
övervägas i alla planarbeten.
›› Belysning i bostadsområden Kommunen bör alltid verka för
att gatubelysning ska anordnas vid nya bostadsområdesetableringar.

Bostäder för äldre och grupper med särskilda behov
Fram till 2026 förväntas befolkningen som är 65 år eller äldre öka,
vilket ställer krav på att tillskapa nya trygghetsboenden, servicebostäder och seniorboenden. En del av åldersgruppen bor kvar
i sitt ordinära boende när de blir äldre med stöd av hemtjänsten. I Åre kommun finns det även en liten grupp äldre som har
en annan hemkommun men som delar av året väljer att bo i sin
fritidsbostad och då har rätt till de beviljade insatser som hemkommunen har beslutat om. Att ha möjlighet att bo kvar i samma
ort som man bott i tidigare är en viktig faktor för att bibehålla sitt
sociala liv och trygghet.
›› Behov av bostäder Kommunen har estimerat att 50 lägenheter
för särskilt boende, 75 lägenheter för trygghetsboende och 10
lägenheter för boende för personer med psykisk funktionsvariation bör byggas.

Förväntad befolkningsutveckling 65 år och äldre, 2015-2026. Källa: Åre
kommun 2016

›› Kommunalt markförvärv kopplat till bostäder för grupper
med särskilda behov Kommunen bör i strategiska lägen köpa
in mark för att kunna tillgodose kommande behov av service-,
trygghets- och seniorboenden.
›› Lokalisering av särskilda typer av boenden Nya LSS-boenden, servicebostäder och seniorboenden bör alltid lokaliseras
till lägen med god tillgänglighet till kollektivtrafik och närservice, främst i Duved och Åre. Bostädernas närmiljö bör vara
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lättframkomlig och ha närhet till lämplig närrekreation. Bostädernas placering och utformning (t ex huskroppars orientering
och tillgång till skugga) bör göras med tanke på kommande
klimatförändringar eftersom äldre och sjuka personer är särskilt
känsliga vid värmeböljor. Beroende på verksamhet krävs olika
hög grad av lokaler och parkeringsplatser för anställda.

barn och ungdomar att ta sig till dessa platser på egen hand i så
stor utsträckning som möjligt. Inga barn ska behöva bli utanför sociala sammanhang på grund av dålig infrastruktur- och
tillgänglighetsplanering.
›› Närrekreation Vid nybyggnation av skolor eller förskolor
ska verksamhetens behov och tillgång till närrekreation vara
en viktig lokaliseringsfaktor. Befintliga skolors och förskolors
behov och tillgång till närrekreation bör kartläggas och skyddas
vid exploateringar. Detaljplaner eller bygglov som direkt eller
indirekt påverkar en skolas eller förskolas verksamhet eller förutsättningar ska alltid samrådas med skolans personal i ett tidigt
skede.

FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
På grund av den stora befolkningsökningen i Åredalen behövs fler
skol- och förskoleplatser. Förskolor och skolor är viktiga mötesplatser och bör lokaliseras till Duved, Åre och Björnänge för att
det ska vara enkelt och tryggt att gå, cykla och åka kollektivtrafik
till dem. Nya skolor bör även lokaliseras i närheten av befintlig
struktur för att möjliggöra att den infrastruktur som redan finns
(exempelvis vatten och avlopp, befintliga utfarter) används på ett
hållbart sätt. Möjligheten till närrekreation, utemiljöer och naturområden ska alltid vägas in vid nyetableringar av skolor och
förskolor.

›› Friytor vid förskolor och skolor Kommunen bör alltid verka
för att Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet
efterlevs.
›› Tillgodose kommunala behov vid etablering av skolor och
förskolor Då en brist på ’kulturhus’ och samlingslokaler har
identifierats i Åredalen är det viktigt att redan i ett tidigt skede
undersöka ifall det finns andra kommunala behov som kan tillgodoses i och med nya etableringar. Vid nybyggnad eller tillbyggnad av skolor och förskolor eller annan kommunal service
bör frågan alltid väckas.

›› Kommunalt markförvärv kopplat till förskolor och skolor
Kommunen bör köpa in mark i strategiska lägen för att kunna
tillgodose kommande behov av förskolor och skolor.
›› Planering av nya bostäder Behovet av nya skolor och förskolor ska beaktas i ett tidigt skede i planeringen av nya bostäder.

KOMMUNIKATIONER

›› Lokalisering av förskolor och skolor Förskolor och skolor
ska lokaliseras i strategiska lägen i anslutning till kollektivtrafik,
service och grönområden.

Åre kommun vill i sin planering stimulera gående, cyklande och
kollektivtrafik som färdsätt. Detta förutsätter att avstånden mellan målpunkter som hem, skola, handel, hållplats och arbetsplats
inte är för långa samt att vi skapar underlag för kollektivtrafik och
byggnationer av gång- och cykelvägar. Hushållens tillgång till bil
varierar i dalgången. Genom att komplettera bebyggelsen längs
med befintliga kollektivtrafikstråk och i kärnorna skapas större

›› Samordningsvinster En samordningsvinst med att etablera
skolor och förskolor i kärnor är att lokaler, lekplatser och eventuella bollplaner kan användas på kvällar och helger som samlingsplatser. Det är då extra viktigt att de lokaliseras till platser
inom gång- och cykelavstånd så att det finns möjlighet för äldre
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Duveds tätort

Björnänge - Såå
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underlag för kollektivtrafik, vilket möjliggör för de som inte har
tillgång till bil att ta sig till målpunkter.
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›› Sammanhängande gång- och cykelstråk Gång- och cykelvägar ska användas som ett strategiskt verktyg för att binda samman samhällen och stärka besöksnäringen. Den övergripande
planeringen ska därför sträva efter att skapa sammanhängande
stråk för gång- och cykeltrafik. Dessa stråk ska fungera för både
arbetspendling, rekreation och besöksnäringens behov.
›› Planering för framtida gång- och cykelmöjligheter Alla
planerings- och byggprocesser ska beakta och främja möjligheterna att tillskapa nya gång- och cykelvägar. Vid planeringen
av vägar för oskyddade trafikanter ska fokus alltid läggas på
stråkens målpunkter, genhet och kopplingar till andra gång- och
cykelstråk. Särskilt viktigt är detta vid passager över eller under
barriärer som Mittbanan och E14. Lokalisering och anläggning
av vägar och bebyggelse ska helst inte medföra att barriärer
skapas som tvingar fram omvägar för fotgängare eller cyklister.
Gång- och cykelvägar ska placeras, underhållas och gestaltas så
att de upplevs som trygga och säkra.
›› Säkra kopplingar till kollektivtrafik Vid etableringar av nya
bostadsområden i närheten av väg 638 eller E14 bör det alltid i
detaljplanearbetet studeras hur oskyddade trafikanter kan ta sig
till närmaste busshållplats.

Åre tätort, västra Åre tätort, västra
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Kollektivtrafik
›› Underlag busstrafik Kommunen ska genom sin planering av
bostäder och arbetsplatser verka för att underlaget för den kollektiva busstrafiken blir så stort som möjligt.
›› Busshållplatser Om en större exploatering skall göras i närheten av väg 638 eller E14 bör Länstrafiken alltid kontaktas för
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att undersöka möjligheterna att tillskapa eller eventuellt flytta
busshållplatser med syftet att skapa en god tillgänglighet till
kollektivtrafik.

Parkeringar
›› Parkeringsanläggningar Större parkeringsanläggningar placeras i logistiskt fördelaktiga lägen i Åre centrum, Björnen och
Rödkullen. För att minska söktrafik och kanalisera trafikflöden
bör enstaka allmänna parkeringsplatser undvikas i Åre centrum.

›› Samordna busstrafiken med besöksnäringen Den lokala
busstrafiken ska i så stor utsträckning som möjligt samordnas
med besöksnäringens behov av transporter. Till exempel kan
bussar och turer anpassas så att även skidgäster kan nyttja lokaltrafiken.

›› Parkeringsnorm Åre samhälle Parkeringsnorm från FÖP Åre
samhälle (2005) ska fortsatt vara utgångspunkten vid beräkning av parkeringsbehov i hela Åredalen. Parkering ska lösas på
egen fastighet. Fastighetsägaren eller exploatören är skyldig att
anordna långsiktigt hållbara parkeringslösningar med tillräckligt
antal parkeringsplatser i enlighet med parkeringsnormen. På sikt
kan kravet om att kunna lösa parkeringsbehovet enligt normen
omvandlas till en flexiblare parkeringsnorm som möjliggör bättre gemensamma lösningar. Avsteg från parkeringsnormen ska
då vara väl motiverade med hänsyn till platsens och omgivningens förutsättningar, rådande parkeringssituation samt tillgång
till kollektivtrafik.

Bilvägnät
›› Prioriterade åtgärder bilvägnät Åre kommun bedömer att
följande åtgärder på och utmed bilvägnätet är särskilt viktiga för
att höja trafiksäkerheten och trafiksystemets funktion:
››
››
››
››
››

korsning Björnänge (Fröåvägen - E14)
oövervakade järnvägsövergångar
korsning Ullådalsvägen - E14
vägrummet och korsningar utmed E14 i centrala Åre
E14 säkerhetshöjande åtgärder vid infarten till Continental
Inn

›› Parkering i centrala Åre Parkering är ytkrävande och i takt
med att centrala Åre utvecklas och förtätas ökar konkurrensen
om byns ytor. Markparkering ska därför undvikas och vid nya
exploateringar bör parkering istället anordnas i underjordiska parkeringsgarage. Vid förtätningar bör det eftersträvas att
fastighetsägare löser sina parkeringsbehov tillsammans i gemensamma parkeringsanläggningar. En samordnad parkeringslösning underlättar samnyttjande av bilplatserna för boende,
anställda och besökande.

›› Utfarter mot E14 Kommunen bör genom planläggning och
bygglovsprövningar verka för att förbättra trafiksäkerheten genom att minska antalet befintliga mindre utfarter mot E14 samt
göra befintliga in- och utfarter säkrare.
›› Åre bykärna (området mellan Åre torg och korsningen St Olavs väg-Årevägen) ska göras fri från allmän biltrafik.

›› Parkeringar vid evenemang Vid större evenemang bör större
parkeringar vid accesspunkter till skidområdet (till exempel Duved och Björnen) användas och besökare ges möjlighet att åka
buss från parkering till evenemanget. På så sätt är det möjligt att
undvika köbildning och trängsel i Åre by.

›› Väghållaransvar Större vägar som förbinder samhällen bör
vara statliga och ha Trafikverket som väghållare. För genomfartsvägar och vägar mellan bostadsområden bör kommunen ha
väghållaransvar. Mindre vägar inne i bostadsområden har oftast
liten allmännytta och bör därför ägas av vägsamfälligheter.

ALLMÄNNA INTRESSEN

›› Bussparkeringar I Åredalen är det betydelsefullt att tillskapa
parkeringar och uppställningsplatser för bussar, då en del av
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besökarna i dalen kommer med buss. En buss tar vid parkering
betydligt mer yta i anspråk än en vanlig personbil vilket gör att
parkeringarna behöver styras till lämpliga platser med tillräckligt
stora ytor. Utöver stora ytor, där flera bussar kan parkera samtidigt, behöver bussparkeringarna även lokaliseras till platser
som medger dygns- och veckovilotider för förarna. Till exempel
behöver det vara möjligt för förarna att kunna förflytta sig från
parkeringen till fots eller med kollektivtrafik, då samma förare
inte får flytta på bussarna under vilotiden. Det ska även vara
möjligt att ansluta el till fordonen. Lämpliga ytor för bussparkering skulle till exempel kunna vara i bullerutsatta lägen eller
andra ytor där bostäder inte bör uppföras på grund av olägenheter. I Duved, Vik, östra delen av Så samt utanför FÖP-området mot Undersåker bör det vara möjligt att hitta ytor där
bussparkeringar skulle kunna tillskapas.

PLANERING FÖR UTVECKLING AV
NÄRINGSLIVET
Kombinationen attraktiv miljö och goda möjligheter till
företagande gör att Åredalen präglas av ett stort antal egna
företagare och en kultur av starkt entreprenörskap. Samhällsplanering för utveckling av näringslivet bör fokusera på
att stärka vår attraktivitet för besökare och boende.

BESÖKSNÄRING
Besöksnäringen är den absolut största näringen i Åredalen, sett
till utbetalda löner. Besöksnäringen delas in i flera underkategorier; aktiviteter, logi, restaurang och nöje, handel, fastigheter och
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uthyrning, transport och övrigt. De olika delarna av besöksnäringen kan ibland konkurrera med varandra. Till exempel aktiviteter
mot logi; upplevelsen av orörd fjällmiljö i längdspåret gentemot
möjligheten till ski in-ski out-boende. Besöksnäringen rapporterar
inte om någon brist på antalet turistiska boenden, utan snarare ett
problem med att få rotation på alla de bäddar som av olika anledningar ‘står kalla’ under säsongen.

Skidområdet

Skidområdet

›› Skidområdet är en strategiskt viktig yta i Åredalen. I FÖP-arbetet har skidområdet avgränsats till pistområden, ytor för liftar
samt ytor där emellan. Områdesbestämmelser bör tas fram för
Åre skidområde, med syfte att bygglovbefria vissa mindre åtgärder i skidsystemet.

Liftnoder

Liftnoder

›› Det är av vikt att vid framtida planering se till att tillgängligheten till skidområdena är god för kollektivtrafik och personbilar
vid skidsystemets största liftnoder med tillhörande parkeringar i
accesspunkterna Duved, Tegefjäll, Nationalarenan, Rödkullen/
Ullådalen, Kabinbaneområdet och Åre Björnen.

Planeringsinsatser för utveckling av en hållbar
besöksnäring
›› Diversifiering med året-runtfokus Med ett varierat innehåll
blir turismen fortsatt utvecklingsbar och även mer attraktiv som
produkt i ett förändrat klimat. Kommunen bör därför arbeta
för att främja utvecklingen av verksamheter som breddar och
diversifierar besöksnäringen på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt, gärna med ett året-runtfokus.
›› Levande landskap Kommunen ska verka för att stärka lokala
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areella näringar som bidrar till att hålla landskapet hävdat och
öppet, vilket är viktigt för en breddad turistisk verksamhet med
året runt-fokus.
›› Turism kopplad till areella näringar Kommunen ser positivt
på åtgärder som verkar för att utveckla turistiska verksamheter
som är kopplade till areella näringar. Detta kan t ex vara utveckling av hästnäring, gårdsförsäljning, boende på lantgård eller
utveckling av samisk naturturism.

Stora arrangemang
›› Planering av stora arrangemang Stora arrangemang och
event kopplade till besöksnäringen är mycket viktiga för näringslivets och Åredalens tillväxt. Planering av större arrangemang bör utgå från hur stora flöden av människor, avfall,
avloppsvatten, fordon med mera som kan hanteras utifrån lokal
kapacitet hos infrastruktur och kommunikationer. Kommunens
generella inställning är att arrangemang och event bör lokaliseras så att de utnyttjar och om möjligt stärker befintliga strukturer och system.
›› Konflikter med markägare Utvecklingen av destinationer,
evenemang och friluftsupplevelser som produkt förutsätter att
arrangörer, destinationsbolag och andra aktörer har möjlighet
att nyttja mark för till exempel spår, leder och pister. Kommunen förordar att nyttjandeavtal sluts mellan markägare och
arrangör/ledansvarig.

LOKALISERING AV VERKSAMHETER OCH HANDEL
Under de senaste åren ses en trend där kunskapsbaserade näringar
växer, i form av tech-företag och etablerandet av universitetsutbildning i Åre. Näringar som främst är i behov kontorslokaler.
Besöksnäringen kan ses som en areell näring, då naturen och
upplevelsen av landskapet är en stor del av produkten. De olika
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Definitioner av olika typer av handel1
›› Detaljhandel: handel där varor kan köpas enskilt (till skillnad från partihandel)
›› Dagligvaruhandel: butiker som främst
säljer dagligvaror (t ex livsmedel och
hygienartiklar)
›› Sällanköpshandel: Övrig handel kan
delas in i fyra olika huvudbranscher;
kläder, hemutrustning, fritidsvaror och
byggvaror. Sällanköpshandel kan även
delas in i shopping och volymhandel:
›› Shopping: Sällanköpshandel (inom
främst kläder, skor och heminredning)
med inslag av oplanerad handel kombinerat med upplevelser.
›› Volymhandel: Skrymmande sällanköpsvaror med stort ytkrav per försåld
enhet, kräver hämtning med bil.
1 Handelspolicy för Falkenbergs kommun,
2013

grenarna inom besöksnäringen och andra näringar har olika typer
av lokal- och lokaliseringsbehov. Till exempel behövs lokaler för
restauranger och nöjen och kontorslokaler i kärnorna och fordons- och maskinförvaring i ytterområden.
›› Lokalisering av verksamhetslokaler Möjligheterna att skapa
blandad bebyggelse med verksamhetslokaler (butik-, serviceoch kontorslokaler) i bottenvåning bör alltid studeras i centrala
lägen i kärnorna.
›› Lokalisering av dagligvaruhandel Ny dagligvaruhandel
och shopping bör i första hand placeras så att handeln stärker
befintliga kärnor och ökar attraktiviteten och servicenivån även
för människor som inte har tillgång till bil.
›› Lokalisering av sällanköpshandel Sällanköpshandel och
volymhandel bör lokaliseras till området Så industriområde (se
under avsnittet Hur kan Åredalen växa?) samt öster om planområdet för den fördjupade översiktsplanen.
›› Närhet till kollektivtrafik Nyetableringar eller omlokaliseringar av personal- och besöksintensiva verksamheter bör ske i
lägen med god tillgång till kollektivtrafik.
›› Lokalisering av logistik- och företagsområden Nya logistikanläggningar och företag med skrymmande verksamheter bör
lokaliseras till transportmässigt gynnsamma lägen där de inte
riskerar att störa omgivningen visuellt eller funktionsmässigt.
›› Lokalisering av verksamheter med omgivningspåverkan
Verksamheter med liknande påverkan på omgivande miljö bör
om möjligt placeras nära varandra.
›› Planläggning och VA-anslutningar Tillkommande företagsområden bör detaljplaneläggas och lokaliseras så att anslutning
till verksamhetsområde för vatten och avlopp kan göras.
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Högre utbildning
›› Fler studenter på Campus Åre Lärcentrum I Åre kommuns
och Åre Destinations gemensamma målbild ska Campus Åre
Lärcentrum växa till 1 000 studenter år 2035. Ett ökat antal
studenter i Åre ställer höga krav på att mängden hyresbostäder
ökar. Kommunens bostadsförsörjningsprogram behöver därför
förhålla sig till vårt framtida behov av bostäder för studenter.

LANDSKAPET
VIKTIGA SILUETTER OCH LANDMÄRKEN

Viktig siluett

›› Siluetter och landmärken Topografin och naturen är grunden
för Åredalens identitet och bidrar till läsbarheten hos dagens
landskap. På några enstaka platser inom området för den fördjupade översiktsplanen finns fortfarande mycket typiska
landskapssiluetter och topografiska landmärken bevarade. På
dessa platser är fjällets naturliga sluttning ner mot älven och
sjön fortfarande synlig. Siluetterna och landmärkena utgör viktiga ”hållpunkter” i landskapet och bidrar till igenkänning och
orienterbarhet både i nutid och historiskt sett. Det är av vikt att
denna funktion inte förvanskas. Exempel på viktiga landmärken
är Mullfjället, Tyskhuvudet, Mörvikshummeln, Kläppen, Vakthögen, Karolinermonumentet i Duvedsbyn och kombinationen
av Totthummeln, Högåsen och Vik.

Landmärke

REKREATIONSOMRÅDEN
›› Rekreationsområden Duveds spårområde, Ullådalen, Nationalarenan, Totthummeln, Åreskutans topp och Björnens
spårområde är alla markerade som viktiga rekreationsområden.

43

Rekreationsområden

ALLMÄNNA INTRESSEN

ALLMÄNNA INTRESSEN

Dessa bedöms vara tätortsnära, lättillgängliga områden som har
betydelse för människors rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. De är därför viktiga att bevara och utveckla. Rekreationsområdena ingår i områden av riksintresse för friluftslivet och
skyddas enligt miljöbalken 3 kapitlet 6 §. De ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön och
negativt påverka allmänhetens tillgång till rekreationsområdena.

KULTURHISTORISKT VÄRDEFULLA OMRÅDEN

Kulturhistoriskt värdefullt område

›› Kulturhistoriskt värdefulla områden Kulturhistoriskt värdefulla områden är viktiga både ur en kulturhistorisk aspekt och
ett landskapsbildsperspektiv. Kulturhistoriskt värdefulla landskapsrum är områden som fortfarande visar historiska dimensioner i landskapet. Här samspelar historisk bebyggelse med
öppna landskap på ett sätt som ger en inblick i och möjlighet
att förstå delar av Åredalens historia. Tillsammans skapar de
den unika bilden av Åredalen. Områdena är viktiga för Åredalens identitet, boendemiljön, attraktiviteten och besöksnäringen.
De kulturhistoriskt värdefulla områdena ingår i områden av riksintresse för kulturmiljövården och skyddas enligt miljöbalken 3
kapitlet 6 §. Områdena ska så långt möjligt skyddas från förändringar som påtagligt kan påverka upplevelsen av det öppna
odlingslandskapet och landskapsbilden.

Tillkommande bebyggelse i odlingslandskapet och
kulturhistoriskt värdefulla områden
›› Placering i landskapet Bebyggelse har historiskt sett placerats
till de platser i landskapet som har varit enklast att bebygga och
inte varit lika lämpliga som omkringliggande mark till att bedriva jordbruk. I Åredalen finns två typiska gårdsplaceringar. På
grund av topografin har äldre bebyggelse ofta placerats på rad
som radbyar på hyllor i landskapet eller i gårdsgrupperingar på
platåer i det sluttande och öppna odlingslandskapet. Vid komplettering av bebyggelse i kulturhistoriskt intressanta områden
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ska den historiska bebyggelsestrukturen följas. För ny bebyggelse ska flacka platser, som inte kräver stora ingrepp, väljas för att
byggnaderna ska uppfattas som anpassade till terrängen. Byggnader bör placeras på den jämnaste delen av tomten. Schaktning och utfyllnad ska undvikas.
›› Placering på tomt På en typisk gårdsgruppering i Åredalen
har huvudbyggnaden, som ofta är en parstuga i två våningar,
en central plats i husgruppen. Ofta finns en eller två flygelbyggnader till huvudbyggnaden. Den bebyggelsestruktur som
råder på platsen ska styra hur nya byggnader placeras på tomten. Byggnader bör till exempel inte placeras på ett sätt som
avviker från omkringliggande bebyggelse. Genom att placera
byggnader enligt samma principer som omgivande bebyggelse
och gårdar är det lättare att få den nya bebyggelsen att passa in
med den äldre. Huvudbyggnad och ekonomibyggnad kan till
exempel placeras i vinkel för att skapa gårdsformationer. Nya
byggnader bör även placeras i anslutning till befintliga vägar så
att nya tillfartsvägar kan undvikas. Byggnadernas proportioner,
fasadmaterial, kulör och tak ska också anpassas efter befintlig
bebyggelse.

KULTURMILJÖ
›› Användning av värdefull bebyggelse Byggnader som är
särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt får enligt plan- och bygglagen inte
förvanskas. Kulturhistoriskt intressanta byggnader bör främst
värderas utifrån sina möjligheter att åskådliggöra samhällets och
landskapets historia samt dess funktioner. Kommunen betonar
möjligheterna att aktivt använda byggda strukturer med kulturhistoriskt värde. Användningen av den bebyggda miljön ska, så
långt möjligt, anpassas efter dess kulturhistoriska värde.
›› Skydd av värdefull bebyggelse Bebyggelse som är särskilt
viktig att bevara med hänsyn till antikvariska kvaliteter och/
eller förståelsen av landskapets utveckling ska skyddas genom
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Exempel på befintliga gårdsbildningar

Exempel på kompletteringar av gårdsbildningar

Kringgård grupperingar
Ekonomibyggnad
konverteras till
bostadshus

Ekonomibyggnad
konverteras till
bostadshus + ny
ekonomibyggnad
som formar ny
gårdsbildning

Mangårdsbyggnader med flyglar
Mangårdsbyggnader
med flyglar kompletteras
med nytt bostadshus för
att skapa en kringgårdsbildning
Mangårdsbyggnad med
flygel kompletteras med
ny bostadsbyggnad

Radby
Ekonomibyggnad
konverteras till
bostadshus och byn
kompletteras med
bostadshus och
ekonomibyggnad

Bostadshus
Ekonomibyggnad
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rivningsförbud/skyddsbestämmelser (q) och/eller varsamhetsbestämmelser (k) i detaljplan eller områdesbestämmelser.
›› Fornlämningar, byggnadsminnen och kulturlämningar
Byggnadsminnen och såväl kända som okända fornlämningar är
skyddade i Kulturmiljölagen. Samma sak gäller kulturlämningar som skyddas enligt Skogsvårdslagen (§ 30). I Åredalen finns
fyra byggnadsminnen som speglar den tidiga fjällturismen. Är
det möjligt bör fornlämningar, byggnadsminnen och kulturlämningar lyftas fram och utnyttjas som en resurs för att förstå
landskapets och samhällets utveckling.

STRUKTURELL SKOG
›› Betydelsefull skog Strukturell skog är skog och skogsområden som har betydelse ur ett landskapsbildsperspektiv. Skogen
kan till exempel fylla en funktion som avskärmning invid och
mellan bebyggelseområden, forma tydliga element och avgränsningar mellan olika miljöer och då den växer på höjder
bidrar den till karaktärsskapande siluetter. Inom området för
den fördjupade översiktsplanen är stora områden med bebyggelse dolda från vägar och andra stråk av en buffertzon av träd.
Detta bidrar till att Åredalen fortfarande uppfattas som grön
och bitvis oexploaterad trots extensiv och tät utveckling på flera
platser. Den skog som ligger på de lägre fjällens höjder bidrar
till att bilda en siluett som förstärker upplevelsen av topografin.
Strukturell skog är skogsområden som anses särskilt värdefulla.

Strukturell skog

JORDBRUKSMARK
›› Ianspråktagande av jordbruksmark I miljöbalken finns
regler för hushållande av mark- och vattenområden. Det är till
exempel bara tillåtet att bygga på jordbruksmark under vissa
förutsättningar. Jordbruksmark utgör en platsbunden naturresurs som tar lång tid att skapa och har stor betydelse för landskapsbilden. Med ökad nederbörd och temperaturökning kan
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klimatet för odling i Jämtland komma att bli ännu bättre än i
dag, samtidigt som förutsättningarna för andra platser kan bli
sämre. Behovet av livsmedels- och energiproduktion kan öka i
framtiden, även om ekonomiska intressen saknas i dag. Det är
därför viktigt att se på jordbruksmarken som en platsbunden
naturresurs och bevara den1.
Åre kommun är generellt restriktiv med att tillåta exploatering
inom eller i anslutning till jordbruksmark (åkermark eller naturbete) eftersom det riskerar att påverka möjligheterna att bedriva
ett fungerande jordbruk idag och i framtiden. Jordbruksmark
bör därför endast tas i anspråk i lägen där exploatering går att
motivera utifrån ett starkt allmänt samhällsintresse. För att få ta
jordbruksmark i anspråk får det inte heller finnas några alternativa lokaliseringar för den tänkta åtgärden. I bedömningen
av lokalisering av ny bebyggelse bör platsernas läge, närhet till
befintlig service och teknisk infrastruktur som vägar, vatten och
avlopp, och samnyttjande vägas in.

har ett antal utvecklingsområden samt kärnor pekats ut, där
kommunen vill främja bebyggelseutvecklingen genom förtätning och komplettering. Några av de utpekade områdena ligger
delvis på jordbruksmark.
Genom att förtäta och tillåta att jordbruksmark tas i anspråk i
strategiska lägen (utvecklingsområden och kärnorna Duved och
Björnänge), är det möjligt att bevara större arealer jordbruksmark i lägen som inte anses lika strategiska för service och
bostadsbyggande utifrån planeringsstrategierna. För service kan
det till exempel innebära att centralt belägen jordbruksmark
i Duved eller Björnänge tas i anspråk för att utveckla förskolor. På så sätt är det möjligt att lokalisera service i närheten av
befintlig service och att utnyttja den struktur som redan finns i
områdena. Det kan till exempel innebära att den nya åtgärden
kan använda befintlig gata för utfart eller att det finns möjlighet
att ansluta till kommunalt verksamhetsområde för vatten och
avlopp. Samma förhållningssätt kring samnyttjande av infrastruktur bör tillämpas vid utveckling av bostäder. För att bostäder ska ses som ett allmänt intresse krävs dock att det är fråga
om utveckling av större områden. Enstaka tomter utgör inte ett
allmänt intresse.

Kommunen ser följande tre skäl till att ianspråkta eller bygga i
direkt anslutning till jordbruksmark:
›› Planläggning av bostäder eller personalintensiv verksamhet i
lägen med mycket god tillgänglighet i förhållande till kollektivtrafik
›› Mark som har mycket begränsat odlingsvärde i kombination
med begränsat bebyggelsetryck samt liten betydelse för upplevelsen av landskapsbilden.
›› Byggnation som är av stort allmänt intresse för kommunens
utveckling.
›› Jordbruksmark i utvecklingsområden och kärnor I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har bedömningar och
avvägningar gjorts med utgångspunkt i de övergripande planeringsstrategierna, de allmänna intressena och platsers lägen
kopplade till den befintliga samhällsstrukturen. Utifrån detta

Att lokalisera service och bostäder i centrala, strategiska lägen
har betydelse för en långsiktigt hållbar samhällsstruktur i Åredalen och för dalens attraktivitet.
Jordbruksmark utpekad som kulturhistoriskt värdefull inom
utvecklingsområdena bör inte tas i anspråk för bebyggelse. För
jordbruksmark som ligger utanför utpekade utvecklingsområden och kärnor anger översiktsplanen försiktighet i enlighet
med miljöbalken.
›› Närhet till djurhållning Eftersom förutsättningarna vad gäller

1 Länsstyrelsen Jämtland, 2014
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störningar och spridning av allergener och lukt från djur och
gödsel skiljer sig åt mellan olika platser bör riktlinjer för ett
minsta avstånd mellan bostäder och jordbruksmark/djurhållning bedömas av miljöavdelningen från fall till fall.

FJÄLLANDSKAPET
›› Kanalisering, periodisering och zonering av intressen Planområdet för den fördjupade översiktsplanen ligger inom betesområde för rennäringen. Med hänsyn till renarnas betesro bör
kanaliseringar, periodiseringar och zoneringar vid behov göras
av verksamheter och intressen inom renskötselområden som är
frekvent utnyttjade för rekreation och friluftsliv.

VATTEN
Vattenskyddsområde

Vattenskyddsområde

›› Skydd av vattentäkt Kommunen anser att det är mycket angeläget att bibehålla en hög kvalitet på dricksvattnet. Intresset
av att skydda vattentäkter ska väga mycket tungt vid prövning
av ärenden som gäller nyttjande av mark och vatten. Endast
begränsad, kompletterande bebyggelse kan prövas genom detaljplan inom primärt vattenskyddsområde. Detta gäller områdena kring Englandsvikens vattentäkt. Kommunen bör i vissa
lägen överväga att investera i mark för att skydda viktiga vattentäkter från negativ påverkan från t ex avverkningar.

Planering av dricksvatten och avlopp
›› Vatten och avlopp utanför detaljplan Inför detaljplanering
eller utbyggnad av samlad bebyggelse, utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA, ska en utredning tas fram av exploatören som visar hur områdets dricksvattenförsörjning och
avloppsvattenhantering ska lösas långsiktigt.
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Fördröjningsmagasin i form av dammar och våtmarker
krävs när infiltration och trög avledning inte ger tillräcklig
utjämning av dagvattnet. Dammar kan ha olika utformning
och konstrueras antingen genom grävning eller genom att
en lågpunkt vallas in. Ur naturvårdssynpunkt är det önskvärt
med grunda dammar med en stor yta och flacka strandzoner.
I sådana system gynnas övervattensvegetation såsom vass om
inte slänterna kläs med sten och makadam. Om det finns
vegetation längs stränderna minskar risken för oönskad
algblomning i dammarna. Ett basflöde med ursprung i
jordbruksdräneringar kan också bidra till att ett bättre
förhållande mellan näringsämnena kväve och fosfor uppnås,
vilket minskar risken för blomning av blågröna alger.

säkerhet som innefattar riktad information till de boende.
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Principer för öppen dagvattenavledning (enligt
Stahre 2004)

Lokalt omhändertagande

Principer för öppen
dagvattenavledning
(enligt Stahre 2004)

Planering av dagvatten

Fördröjning invid källan
Trög avledning

Fördröjningsmagasin

Privat mark, lokalt

Allmänplatsmark

Öppen dagvattenhantering

Illustration: Länsstyrelsen i Skåne län

›› Ledningsrätt, servitut och u-områden Där det saknas ledningsrätt, servitut eller u-område skall det upprättas för kommunala VA-ledningar.

›› Omhändertagande av dagvatten Dagvatten bör fördröjas eller omhändertas så nära källan som möjligt. Omhändertagandet
får dock inte ske på sådant sätt att grundvattnet förorenas eller
byggnader och anläggningar riskerar att skadas.
›› Krav vid detaljplanering Vid detaljplanering ska kommunen
5vid behov ställa krav på dagvattenhanteringen.
›› Områden för öppen hantering av dagvatten I detaljplaner
ska grönområden och gröna stråk för öppen hantering och
infiltration av dagvatten avsättas i tillräcklig grad och prioriteras
framför underjordisk dagvattenhantering.
›› Dagvatten vid bygglov I samband med bygglovshantering ska
kommunen verka för att fastighetsägare i redan exploaterade
områden med dagvattenproblematik förbättrar dagvattenhanteringen.
›› Dagvattenhantering under byggskedet Kommunen ska
sträva efter att styra exploateringsåtgärder så att påverkan på
recipienter för dagvatten minimeras.

SÄKER SAMHÄLLSBYGGNAD
Samhällsviktig funktion

SAMHÄLLSVIKTIGA FUNKTIONER
Samhällsviktiga funktioner är anläggningar som är av stor bety-
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delse för service och teknisk försörjning. Ny bostadsbebyggelse
bör inte lokaliseras till områden där störningar från befintliga
verksamheter riskerar att uppstå. Åre kommun tillämpar inte fasta
skyddsavstånd för miljöfarliga eller störande verksamheter utan
gör bedömningar av lokala förutsättningar från fall till fall. Vid
bedömning av lämpliga skyddsavstånd bör höjd tas för respektive
verksamhets behov av framtida expansion. Ny bostadsbebyggelse
bör undvikas i områden nära verksamheter som kan avge emissioner, buller, vibrationer, störande trafik eller lukt.

NATUROLYCKOR
Raviner
En förstudie och översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och
slänter i morän och grov sedimentjord har gjorts av SGI på uppdrag av MSB. Karteringen slutfördes under 2018. Undersökningen
avser bebyggda områden i eller nedanför raviner eller slänter i
morän och grov sedimentjord där förutsättningar för slamströmmar, erosion och ras bedöms föreligga. I de områden på hänsynskartan där raviner markerats finns ett vidare utredningsbehov av
stabilitet och avrinningsförhållanden. Exploateringar i dessa områden är i många fall olämpliga. Den översiktliga karteringen ska
användas som ett underlag för att avgöra vidare utredningsbehov
vid handläggning av detaljplaner, förhandsbesked och bygglov i
dalgången.

Raviner

Ras, skred, slamströmmar och erosion
Alla åtgärder, byggnationer och detaljplaner i områden med höga
risker för ras, skred, erosion och slamströmmar bör kunna visa
mer detaljerade geotekniska och hydrologiska förutsättningar samt
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vilka skred- och sedimentationsförebyggande åtgärder som ska
utföras i exploateringsskedet, såvida det inte bedöms helt onödigt.
Alla plan- och byggprojekt ska också kunna redovisa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering.
›› Krav på utredningar Vid planläggning av ny bebyggelse eller
nya verksamheter ska utredningar av mark- och vattenförhållanden inom och i anslutning till det aktuella planområdet tas fram.
Stabilitetsförhållanden och geotekniska förutsättningar ska
kartläggas enligt IEG rapport 4:2010 alternativt IEG rapport
6:2008 samt SGI rapport 68, såvida det inte bedöms vara onödigt. En analys ska också göras av omgivningspåverkan:
›› finns det risker för påverkan från omgivande områden?
›› hur ska den föreslagna exploateringen utformas och utföras
för att inte påverka omgivningens geotekniska och hydrologiska förhållanden negativt?
›› Krav på dimensionering Vid planering, nyanläggning och
förvaltning av anläggningar och vägar ska höjd alltid tas för hur
extrema vattenflöden kan påverka anläggningen (erosion, dämningseffekter och andra skador) i framtiden.
›› Avvägning vid behov av förstärkningsåtgärder Exploateringsprojekt som förutsätter mycket omfattande förstärkningsåtgärder bör endast tillåtas då projektets genomförande innebär
stor samhällsnytta.
›› Anpassningar till översvämningsrisker Översvämningsrisker
ska alltid vägas in vid planläggning och behandling av förhandsbesked och bygglov.
›› Samhällsviktiga verksamheter ska lokaliseras till plats över
flödesnivån Qmax. De befintliga samhällsviktiga verksamheter som ligger under Qmax ska säkerställas.
›› Övrig bebyggelse ska lokaliseras till plats över flödesnivån Q
1000.
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›› Verksamheter som behöver ligga vid vatten samt kompletteringsbebyggelse till befintlig huvudbyggnad kan ligga på plats
under flödesnivån Q 1000.
›› Lägsta golvnivå (FG) i golv med brunn ska vara minst en
halvmeter över flödesnivån.

Skogsbruk i brant terräng
I de områden och på platser som pekats ut på hänsynskartan som
viktiga siluetter eller rekreationsområden samt i anslutning till de
raviner som har karterats i SGI:s utredning bör skogsavverkning,
trakthyggesavverkning, undvikas med avseende på topografin och
den risk för ras, skred och erosion avverkningar i dessa områden
kan medföra. Ras, skred och erosion kan skada den bebyggda miljön eller vattendrag och därigenom recipienten Natura 2000-området Åresjön.
I de områden som pekats ut som viktiga siluetter och rekreationsområden har skogsmarkerna även mycket stora frilufts- och
upplevelsevärden. På till exempel Totthummeln, Högåsen och
Mullfjället har skogen en funktion för landskapsbilden då den är
väl synlig från dalgången. Fjällets skogssidor bidrar till hur både
besökare och boende uppfattar Åredalen och samt till igenkänning och orienterbarhet både i nutid och historiskt sett.

VÄG OCH JÄRNVÄG
Byggande vid järnvägen
Vid järnvägsanläggningar finns fasta säkerhetsavstånd som ska
hållas byggnadsfria. Avstånden finns där för att säkerställa järnvägens funktion och möjliggöra för underhåll av anläggningen.
De byggnadsfria avstånden presenteras nedan. Många gånger kan
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större säkerhetsavstånd krävas med hänsyn till buller, vibrationer,
risk för olyckor med farligt gods samt urspårning. Platsens lokala
förutsättningar kan dock motivera ett kortare skyddsavstånd, till
exempel i Duved, Åre och Björnänge samt i stråket mellan Duved
och Ängarna. Eventuella avsteg från de generella skyddsavstånden
behöver utredas i planprocessen med förslag på lämplig anpassning och skyddsåtgärder för bebyggelse.
›› Öppen uppställningsplats för fordon (parkering) får inte förläggas närmare spårmitt än 15 meter. Körytan inom parkeringsområdet får dock förläggas 10 meter från spårmitt.
›› För ny bebyggelse gäller ett så kallat observationsavstånd
på 30-50 meter från järnvägen. Inom detta område bör ny
bebyggelse och fastighetsbildning prövas särskilt. Byggnation
inom 30 meter från järnväg bör därmed ske i samråd med
Trafikverket.
För väg och gång- och cykelbanor vid järnväg gäller följande:
›› Om kontaktledningsstolparna står mellan spåret och vägen
ska minimiavståndet från spårmitt till vägkant vara 8 meter.
›› Om kontaktledningsstolparna står på andra sidan järnvägen
ska minimiavståndet från spårmitt till vägkant vara 5 meter.

Risk för olyckor med farligt gods.
›› Skyddsavstånd Åre kommun avser generellt beakta fasta
skyddsavstånd mellan transportleder med farligt gods och planerad bebyggelse där så möjligt. Platsens lokala förutsättningar
kan dock motivera ett kortare skyddsavstånd, t.ex. i Duved, Åre
och Björnänge samt i stråket mellan Duved och Ängarna.

E14
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›› Avsteg från skyddsavstånd I Åredalen finns en problematik
med att både järnvägen och E14 är transportleder för farligt
gods. Med de terrängförhållanden som råder inom dalgången
är det svårt att uppfylla de generella riktlinjer som finns, där
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bostäder ska placeras minst 70 meter från riskkällan. Stora delar
av den bebyggelse som finns i dalgången ligger helt eller delvis
inom 70 meter från transportlederna. Kommunen bedömer att
om det är möjligt att via åtgärder minska risknivån till en nivå
som är godtagbar för bostäder, kan dessa placeras närmare
riskkällan än 70 meter. Vad som är ett lämpligt skyddsavstånd
utreds i planprocessen med hänsyn till platsens förutsättningar
och allmänna och enskilda intressen.

Vibrationer
›› Tillämpning av riktvärden för vibrationer Ny bebyggelse ska
planeras så att gällande riktvärden för vibrationer uppnås.
›› Krav på analys av vibrationsnivåer Vid planering eller byggande i närheten av Mittbanan bör en analys av framtida vibrationsnivåer alltid göras, såvida det inte bedöms helt onödigt.
Prognosticerade siffror för trafikering år 2040 ska användas.

›› Krav på riskanalys En enkel riskbedömning bör göras vid
planläggning eller bygglovsprövning inom 150 meter från leder
som är utpekade för transporter av farligt gods. Inom 50 meter
från farligt godsled bör en mer detaljerad riskanalys tas fram för
bebyggelse där människor uppehåller sig längre tid. Prognosticerade siffror för trafikering år 2040 samt känslighetsanalys för
Mittbanan ska användas.

MILJÖKVALITETSNORMER
Sverige har miljökvalitetsnormer för att uppnå miljömålen.
Miljökvalitetsnormerna definieras i 5 kap Miljöbalken. Syftet
är att reglera lägsta godtagbara miljökvalitet inom ett geografiskt område. Idag finns miljökvalitetsnormer för buller-,
luft- och vattenkvalitet. Enligt plan- och bygglagen ska det
framgå av översiktsplanen hur miljökvalitetsnormerna följs.

Trafikbuller
›› Tillämpning av riktvärden för buller Vid planering och byggande ska de nationella riktvärdena för maximalt och ekvivalent
buller tillämpas.

Vatten
›› Miljökvalitetsnormer för ytvattenförekomster Sex vattendrag
i Åredalen har enligt VISS (vatteninformationssystem Sverige)
preliminära statusklassningar problem med att nå upp till miljökvalitetsnormerna. Statusen för vattendragen får inte försämras
eller påverkas negativt. För att vattenkvaliteten inte ska bli sämre är det viktigt att arbeta med dagvattenhantering, riskutredningar och bra vatten- och avloppslösningar vid detaljplanering
och bygglov.

›› Krav på bulleranalys I samband med planering eller bygglovsgivning för bostäder bör en analys av framtida bullervärden i
förhållande till planerad bebyggelse tas fram om det inte kan
anses onödigt med hänsyn till bullersituationen2. Bulleranalysen
bör vid behov även utreda lämpliga bulleråtgärder. Prognosticerade siffror för trafikering år 2040 känslighetsanalys för Mittbanan ska användas.

Buller
2 Från och med den 2 januari 2015 ska bullervärden vid behov anges i planbeskrivning till detaljplan eller i bygglov. Bullervärdena ska alltså inte alltid anges, utan bara när det är nödvändigt. Om bullerberäkningen är korrekt utförd kan en tillsynsmyndighet inte påverka de fastställda
bullervärdena vid en senare prövning. (4 kap 33 a § PBL för detaljplan och 9 kap 40 § PBL för
bygglov)

›› Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller omfattar de större kommunerna med fler än 100 000 invånare. I kommuner med färre än 100
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000 invånare ska kommunen sträva efter att begränsa buller.
Detta styrs av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Vid
planering och byggande ska de nationella riktvärdena för maximalt och ekvivalent buller tillämpas. I samband med planering
eller bygglovsgivning för bostäder bör en analys av framtida
bullervärden i förhållande till planerad bebyggelse tas fram om
det inte kan anses onödigt med hänsyn till bullersituationen.

Utomhusluft
›› Miljökvalitetsnormer för utomhusluft Åre kommun ska arbeta för att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft ska nås i alla
delar av kommunen. För att kunna göra detta måste resurser
läggas på övervakning av luftkvaliteten i utsatta lägen. Genom
att stänga av centrala Åre och västra delen av Årevägen från
allmän biltrafik kan luftkvaliteten i lokala problempunkter i Åre
förbättras. För att förbättra luftkvaliteten på ett mer generellt
plan ska Åre kommun genom sin planering arbeta för att öka
andelen gång- och cykel och kollektivtrafik samt förenkla omställningen till fossilfria fordon.
›› Vedeldning kan ge stor lokal påverkan på luftkvaliteten i samlad bebyggelse. Åre kommun behöver genomföra mätningar av
luftkvaliteten på utvalda ställen för att kunna avgöra om vedeldning innebär hot mot målet att uppnå miljökvalitetsnormerna
för utomhusluft.
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RIKSINTRESSEN
Riksintresseområdena har sin bakgrund i den fysiska riksplaneringen och syftar till att skydda ett område, en plats eller enstaka objekt som anses vara av stort nationellt intresse.
Riksintressesystemet tillämpas huvudsakligen av tre olika
aktörer: ansvariga statliga myndigheter pekar ut områden av
riksintressen, kommunen ska visa hur man tänker tillgodose
riksintressena i den översiktliga planeringen och detta bevakas i sin tur av länsstyrelsen. Riksintressen skyddas enligt
hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlen i miljöbalken.

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE ENLIGT 3 KAPITLET
MILJÖBALKEN
Riksintresseområden för kommunikationer
E14: Sundsvall -Riksgränsen: Väg E14 ingår i det av EU utpekade Trans European Transport Network, TEN-T. Vägarna som
ingår i TEN-T är av särskild internationell betydelse. Väg E14 går
mellan Sundsvall och norska gränsen.
Mittbanan och de aktiva järnvägsstationerna Åre och Duved Mittbanan ingår också i det av EU utpekade Trans European
Transport Network, TEN-T.
Kommunens syn på riksintresseanspråken

En viss konfliktsituation råder mellan intressena av E14 och
Mittbanan som godskorridorer och behoven av lokal utveckling,
förtätning och trafiksäkerhet.

E14
Mittbanan

›› Åre kommuns inställning är att riksintresseanspråken ska
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skyddas så långt det är möjligt. Dock vill kommunen särskilt
framhålla intresset av att utveckla områdena utmed E14 mellan
Såå och Ullån; med koppling till riksintresset för friluftsliv, den
lokala och regionala utvecklingen samt trafiksäkerheten bör detta område på sikt omgestaltas med ett större fokus på bymiljön
och tillgängligheten till områdets turismanläggningar.

Riksintresseområden för naturvården
Beskrivning hämtade från Länsstyrelsens värdetexter:

Åreälven – Medstugan Älvdal, Odlingslandskap
Riksintresse naturvården

Kommunens syn på riksintresseanspråket

›› Kommunen har inte något avvikande anspråk kring område av
riksintresse för naturvården enligt 3 kap miljöbalken. Samtliga
ärenden ska hanteras med hänsyn till riksintresseområdets värden och innehåll.

Riksintresseområden för kulturmiljövården
Motiveringar och uttryck hämtade från Länsstyrelsens värdetexter:

Åredalen Z32 a) Älvdalsbygd: öppet odlingslandskap väster och
sydost om Åre, 1800-talsbebyggelse b) turistorten Åre: den tidiga
turismens byggnader, stråk järnvägsstation - park - bergbanan Fjällgården och parken - klockstapeln och Åre kyrka, Tottens by.

Riksintresse kulturmiljövården

Forsa - Duved Z33 Odlingslandskap: 1800-talsbebyggelse, öppet
jordbrukslandskap på Indalsälvens norra sida, Duveds skansanläggning med Karolinermonument.
Fröå Z35 Gruvmiljö: Gruvschakt, slagghögar, gruvdamm, vattenkonst, gruvrelaterad bebyggelse och anläggningar.
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Kommunens syn på riksintresseanspråken

De områden som är utpekade som riksintressen för kulturmiljövård berör till stor del det öppna odlingslandskapet. Denna typ
av landskap är satt under stort hot från strukturomvandlingar i
jordbruket som bidrar till minskad hävd med påföljande igenväxning. En utmaning är därför att kunna bibehålla riksintressenas
värden, trots dessa omvandlingar. Riksintressena är också hotade
av exploateringar, vilket ger kumulativa förändringar som på sikt
riskerar att påverka riksintressena påtagligt. Riksintressena bör
väga tungt mot motstående intressen. Ingrepp och åtgärder ska,
så långt möjligt, göras på sådant sätt att riksintressenas värden,
karaktärer eller betydelser inte påtagligt skadas.
›› Kommunen har inte några avvikande anspråk vad gäller något
område av riksintresse för kulturmiljövården, men vill betona
att riksintresseområdenas innehåll och värdetexter bör ses över
för att bättre kunna användas vid avvägningar mellan olika
intressen.

Riksintresseområden för friluftslivet
Värdeomdömen hämtade från Länsstyrelsens registerblad:

Åreskutan FZ6 Lättåtkomligt naturområde med utmärkta förutsättningar för skidsport och vandring.
Sylarna FZ7 Klassiskt turist- och friluftsområde med utmärkta förutsättningar för friluftsliv som nyttjas av ett stort antal
människor såväl vinter som sommar i form av många olika friluftsaktiviteter.

Riksintresse Åreskutan
Riksintresse Sylarna

Kommunens syn på riksintresseanspråken

Områdena av riksintresse för friluftslivet enligt 3 kap miljöbalken
är under revidering.
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›› Åre kommun anser att riksintresseområdena bör delas in i bättre avgränsade områden med tydliga fokus på vilka värden och
värdekärnor som riksintresset avser att skydda. Det är också
önskvärt med en vägledande beskrivning för att underlätta vägningen mot andra riksintressen och övrigt som gör anspråk på
markanvändning inom området.
›› Generellt anser Åre kommun att värdetexterna för riksintresseanspråken för både Åreskutan och Sylarna bör betona områdenas höga tillgänglighet. Detta bör också få genomslag i avvägningar mot andra allmänna intressen, t ex riksintresseområdena
för kommunikationer.

Riksintresse för rennäringen
Planområdet för den fördjupade översiktsplanen är beläget söder
om riksintresseområdet för Kalls sameby. Områden av riksintresse
för rennäringen är strategiska platser som flyttleder, svåra passager, uppsamlingsplatser och kalvningsområden samt betesområden. Riksintressen redovisas som kärnområde, strategiska platser
och funktionella samband.
Riksintresse rennäring

Kommunens syn på riksintresseanspråket

›› Åre kommun anser att riksintresseanspråken för rennäringen är
rimliga.

Riksintresseområden för totalförsvaret
›› Riksintresset för totalförsvarets militära del (3 kap 9 § andra st
miljöbalken) kan i vissa fall redovisas öppet i översiktsplanen,
i andra fall inte. Dels finns områden i form av övnings- och
skjutfält och flygflottiljer som redovisas öppet, dels områden
som av sekretesskäl inte kan redovisas öppet. De senare har
oftast koppling till spanings-, kommunikations och underrättelsesystem. Huvuddelen av Sveriges kommuner är i olika
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omfattning berörda av riksintresset. I Åre kommun finns inga
riksintressen som redovisas öppet. Inom kommunen kan det
generella riksintresset framför allt påverkas av uppförandet av
höga byggnadsobjekt såsom master och vindkraftverk. Därför
bör Försvarsmakten kontaktas i tidigt skede i sådana plan- och
bygglovsärenden. Hela landets yta är samrådsområde för objekt
högre än 20 m utanför och högre än 45 m inom sammanhållen
bebyggelse. Det innebär att alla ärenden avseende höga objekt
måste skickas på remiss till Försvarsmakten. Informationen
används också som förberedelse för införandet av höga objekt i
landets flyghinderdatabas.

OMRÅDEN AV RIKSINTRESSE ENLIGT 4 KAPITLET
MILJÖBALKEN
I miljöbalkens fjärde kapitel har särskilda geografiska områden pekats ut som riksintressen. Inom dessa områden får exploateringar
och åtgärder endast ske om de inte möter något hinder enligt anspråkens beskrivningar och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.
Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.

Riksintresseområde för det rörliga friluftslivet
Hela Åredalen är utpekat som riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap 2 § miljöbalken. Här ska turismens och friluftslivets (främst det rörliga friluftslivet) intressen särskilt beaktas vid
exploateringar.

Riksintresse rörligt friluftsliv

Kommunens syn på riksintresseanspråket

›› Kommunen har inte några avvikande anspråk kring något
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område av riksintresse för det rörliga friluftslivet enligt 4 kap
miljöbalken. Samtliga ärenden ska hanteras med hänsyn till riksintresseområdets värden och innehåll.

Riksintressen för skyddade vattendrag
I Åreälven (inklusive tillhörande käll- och biflöden) får inte vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för
kraftändamål utföras.
Kommunens syn på riksintresset
Riksintresse skyddade vattendrag

›› Åre kommun motsätter sig utbyggnad av vattenkraft i Åreälven och har därmed inte några avvikande anspråk kring något
område av riksintresse för skyddade vattendrag enligt 4 kap
miljöbalken.

NATURA 2000-OMRÅDEN ENLIGT 7 KAPITLET 27 §
MILJÖBALKEN
Natura 2000 är ett nätverk inom EU som syftar till att skydda och
bevara den biologiska mångfalden. Områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000, vilket innebär
att de klassas som områden med särskilda skydds- eller bevarandevärden. Områdena kan vara utpekade utifrån fågeldirektivet
(SPA) eller habitatdirektivet (SCI). Åtgärder som riskerar att på ett
betydande sätt påverka ett Natura 2000-område kräver tillstånd
från Länsstyrelsen enligt 7 kap 28 a§ miljöbalken.
Kommunens syn på Natura 2000-området
Natura 2000
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›› Åreälvens Natura 2000-område har sannolikt påverkats av tidigare exploateringar i Åredalen och verksamheter på Åreskutan.
Vattenkvaliteten och tillståndet i Åreälven/Åresjön är också till
en del oklart. Åre kommun behöver både i prövning av bygglov
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och i planprocessen för nya detaljplaner tillgodose att en bra
och systematisk planering av dagvatten klaras. Ett lokalt omhändertagande av dagvatten behöver eftersträvas som ett led
i att minimera flöden av dagvatten och risker med sedimenttransport och slamning, kopplat både till Åreälven och dess
biflöden. Planarbeten behöver redogöra för hur en bra dagvattenhantering kan lösas för respektive detaljplan. I genomförandet av detaljplaner, det vill säga i bygglovskedet, behöver kommunen tillgodose att dagvattenhantering och skyddsåtgärder för
att minimera byggslam, erosion och sedimenttransport från ett
exploateringsområde efterlevs. Kommunen ska också bedriva
en systematisk tillsyn av dagvattenanläggningar och sedimentationsdammar.
›› Åre kommun vill betona vikten av att väga in inte bara exploateringars påverkan på vattenkvaliteten, utan även om att utreda
vilka effekter skogsbruk och naturliga sedimentationsprocesser
ger på Åreälven. Problembilden kring Åreälvens vattenkvalitet
är mycket komplex och så omfattande att Åre kommun behöver
stöd för att kunna ta fram och bedöma relevant underlagsmaterial. Utredningen av kumulativ påverkan på Åreälven är en
angelägen framtidsfråga för Åre kommun. En stor del av kommunens utveckling sker i Åredalen och det är viktigt att skyddet av Åreälvens miljö går att förena med en fortsatt tillväxt i
dalgången.
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