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HUR KAN
ÅREDALEN VÄXA?
Avsnittet knyter an till kraven att översiktsplanen ska
redovisa grunddragen i användningen av mark- och
vattenområden. Planläggningen ska också främja en
ändamålsenlig struktur.
På Användningskartan redovisas kommunens förslag
på användning för de områden som ingår i den fördjupade översiktsplanen. Under Områdesutveckling
finns beskrivningar av varje område samt rekommendationer för hur de kan utvecklas.
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DELOMRÅDEN
›› Sällbacken
›› Duvedsbyn
›› Duved
›› Mullfjället
›› Tege - Ängarna
›› Gräftan - Ullån
›› Rödkullen
›› Åre skidområde
›› Åre
›› Björnänge och Svedje
›› Björnänge By
›› Björnen centrum
›› Björnen och Sadeln
›› Så
›› Sätteråsen
›› Så industriområde
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SÄLLBACKEN
Sällbacken, delområdet norr om E14 fram till Mångån i öster,
karaktäriseras av flackt skogslandskap som sluttar åt söder. Området utgörs av Duved by och Forsa bys historiska utmarker. I
södra delen mot E14 finns bebyggelse och öppna landskapsrum
med gårdsmiljöer och blandad bebyggelse. Det öppna landskapet
mot söder utgör en bevarad helhetsmiljö där odlingslandskap och
äldre bebyggelse förstärker varandra och bidrar till ett upplevelsevärde. I skogsmarkerna norr om de öppna landskapsrummen
återfinns Duveds spårområde. Spårområdet med stigar och leder
har ett högt värde för friluftslivet med god tillgänglighet och en
tätortsnära koppling. Tillfart till befintlig bebyggelse utgörs av ett
antal mindre enskilda anslutningar till E14. Det finns ingen intern
allmän väg annat än tillfartsvägar till fastigheterna.

Områdets förutsättningar
Kompletteringar av bebyggelse bör inte inkräkta visuellt på upplevelsen av skogen från spårområdet/skidspåren. Skogsbrynet mot
det öppna odlingslandskapet är viktigt att bevara.
Geotekniska förutsättningar och möjligheter till enskilda lösningar
av vatten och avlopp behöver beaktas i området. En utbyggnad av
kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp förbättrar
möjligheter för att åstadkomma nytillkommande bebyggelse.
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Områdets potential
Området har kapacitet för nytillkommande bebyggelse i små
klungor som är anpassade till terrängen i lägen där höjdernas
skogssiluetter och väl exponerade skogsbryn inte bryts. I området
finns även potential för nya mindre exploateringar längre upp i
skogen.

Riktlinjer för utveckling
›› Vid nytillkommande bebyggelse ska landskapet och terrängen
beaktas.
›› Ny bebyggelse kan tillåtas som komplettering av befintliga områden eller invid befintliga gårdar.
›› Längre upp i området kan ny bebyggelse i mindre grupper, väl
anpassade till terrängen, tillåtas.
›› Ny bebyggelse bör inte inverka visuellt på upplevelsen från
spårområdet.
›› Ny mer omfattande bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Verksamhetsområden för detta ska utökas i takt
med utbyggnad av nya områden.
›› Tillkommande bebyggelse kan prövas genom förhandsbesked
och bygglov. Planläggning ska alltid övervägas vid hantering av
bygglov och förhandsbesked, sett till områdets utveckling och
den föreslagna åtgärdens omfattning, lokalisering och egenskaper.
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DUVEDSBYN
Duvedsbyn kännetecknas av ett öppet odlingslandskap och fritt
liggande gårdar. Området är flackt och stundtals böljande och
sluttar svagt åt söder, med undantag för Karolinermonumentet
som på sin kulle utgör ett tydligt landmärke. Från väster utgörs
området av skogsmark med gläntor som mot öster övergår i öppet
jordbrukslandskap med gårdsmiljöer. Bebyggelsen är glest placerad och samlad i kluster som vuxit upp runt äldre gårdar i historiska lägen med hävd från första halvan av 1800-talet. Gårdarna
är småskaliga med byggnader om högst två våningar, ofta traditionella i sin utformning. I odlingslandskapet finns fritt liggande
lador och byggnader kopplade till äldre tiders jordbruk. I sydväst,
vid Åreälven, återfinns lämningar från en skansanläggning.

Områdets förutsättningar
Duvedsbyn ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården, vilket skyddas genom miljöbalkens 3 kapitel 6 §. Riksintressets kärna är odlingslandskapet, 1800-talsbebyggelsen och lämningarna efter Duveds skans.
Området är känsligt för tillägg som förändrar eller bryter mot
platsens specifika förutsättningar och egenskaper så som det öppna odlingslandskapet, fritt liggande bebyggelse i gårdsformationer
och miljöns skala och karaktärsdrag. Området är även känsligt för
dominerande nutida tillägg, till exempel modernistiskt utformad
arkitektur, byggnader över två våningar, fasader med stora fönsterpartier samt kontors- och verksamhetsbebyggelse.
I Duvedsbyn finns arealer brukad jordbruksmark. De areella näringarna är viktiga att beakta vid avvägningar mellan olika
intressen. Jordbruksmark är inte lämpligt att ta i anspråk för ny
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bostadsbebyggelse.

›› Bebyggelse bör undvikas inom jordbruksmark.

En bäckravin i området finns med i en förstudie och översiktlig
kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov
sedimentjord. I och i närheten av bäckravinen bedöms förutsättningar för slamströmmar, erosion och ras föreligga. Detta bidrar
till att det finns ett vidare utredningsbehov av stabilitet och avrinningsförhållanden.

›› All nybyggnation och tillbyggnad samt komplementbyggnader,
ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt i miljön.
Placeringen i landskapet, det befintliga bebyggelsemönstret,
byggnadens skala och proportioner, byggnadshöjd, materialval,
färgsättning och utformning i övrigt ska samverka och vara
lämpliga med platsens förutsättningar. Stor hänsyn ska tas till
det öppna odlingslandskapet och landskapsbilden.

Områdets potential

›› Tillkommande bebyggelse kan prövas genom förhandsbesked
och bygglov

I området finns vissa möjligheter till enstaka kompletteringar i
gårdslägen1. Dessa ska anpassas efter områdets och den äldre
bebyggelsens karaktär. Upplevelsen av det öppna odlingslandskapet, den lokala bebyggelsetraditionen samt platsens historia och
identitet kan stärkas genom att äldre bebyggelse återanvänds och
underhålls samt genom att komplementbyggnader och anläggningar som är viktiga för jordbruket tillåts.
De areella näringarna är viktiga att beakta vid avvägningar mellan
olika intressen. Möjligheterna att hålla landskapet öppet genom
jordbruk bör tillvaratas. Kulturlandskapet i området bör synliggöras och användas som en attraktivitetsfaktor. Jordbruksmark är
inte lämpligt att ta i anspråk till ny bostadsbebyggelse.

Riktlinjer för utveckling
›› Tillkommande bebyggelse, så som enstaka hus i anknytning
till befintliga gårdsbildningar och bebyggelsegrupperingar, ska
anpassas till landskapet och den riksintressanta miljön.
›› Byggnader kopplade till jordbruksverksamhet är viktiga att tillåta för att den historiska verksamhetskontinuiteten ska bestå.
1 se mer under rubriken ”Tillkommande bebyggelse i odlingslandskapet och kulturhistoriskt
värdefulla områden” i avsnittet ”Allmänna intressen”.
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DUVED
Duved är ett relativt flackt område på södra sidan av E14. Området karaktäriseras av en blandad bebyggelse av villor från olika
perioder och större byggnader i form av flerbostadshus samt servicebyggnader så som Duveds skola och Duvedshallen. Ett antal
äldre byggnader finns bevarade i främst den östra delen av Duved.
Dessa utgörs bland annat av Åre kyrka, församlingshemmet och
Fjällportens pensionats huvudbyggnad. I Duved finns god tillgång
till service i form av bland annat livsmedelsaffär, kyrka, detaljhandel och tillgång till skidspår och skidsystemet via en knapplift. I
området finns även kommunal service i form av skola, idrottshall,
äldreboende och förskola. Ett flertal bussar och tåg stannar i Duved dagligen. De flesta centrumfunktionerna finns längs Duveds
huvudgata, Karolinervägen.

Områdets förutsättningar
En del områden i Duved har hög grundvattennivå och oklara geotekniska förhållanden. Vid planläggning och byggande i området
måste hänsyn tas till detta och de geotekniska förutsättningarna
utredas. Även hantering av dagvatten är viktigt att ta i beaktning.
Detta för att undvika en negativ påverkan på Åreälven och natura
2000-området. Ett antal bäckraviner och moränslänter i området
finns med i en förstudie och översiktlig kartering av stabiliteten i
raviner och slänter i morän och grov sedimentjord. I och i närheten av dessa bäckraviner och moränslänter bedöms förutsättningar för slamströmmar, erosion och ras föreligga. Detta bidrar till
att det finns ett vidare utredningsbehov av stabilitet och avrinningsförhållanden.
Utbyggnad i Duved bör begränsas till området mellan E14 och
Mittbanan. Ytterligare byggnation söder om Mittbanan bör und-
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vikas för att minska antalet passager över järnvägen samt för att
stora delar av detta område ligger inom 100- och 1000års flödet
för Indalsälven.

därför lämplig att ta i anspråk för annan markanvändning. Inom
Åredalen finns få motsvarande områden för bostadsbebyggelse
och samhällsservice som kan tillgodose planeringsstrategierna ur
allmän synpunkt på ett tillfredställande sätt.

Områdets potential

Riktlinjer för utveckling

Duved bedöms ha potential till att utvecklas till ett starkare servicecentrum med betydligt fler fastboende. I Duved finns goda möjligheter att förtäta med olika typer av bebyggelse som kan tillgodose ett flertal olika behov och frambringa flyttkedjor. I framtida
planering bör det strävas efter att skapa en centrumgata med en
blandning av arbetsplatser, verksamheter och servicefunktioner.
Karolinervägen och Stinsvägen har potential att förtätas och bilda
denna centrumgata. Vid Karolinervägen ska möjligheten att placera nya byggrätter mot gata för att skapa ett tydligt gaturum utredas vid planläggning. Vid den äldre bebyggelsen bör nyproduktion
anpassas i skala och utformning för att inte påverka kulturmiljön
negativt.

›› En varierad bostadsbebyggelse ska eftersträvas. I centrala lägen,
längs Karolinervägen och Stinsvägen, bör möjligheterna att
skapa bostäder med verksamheter i bottenplan alltid studeras.
Vid planering av nya bostadsmiljöer är det av stor vikt att goda
utemiljöer säkerställs.
›› Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Verksamhetsområden för detta ska utökas i takt med utbyggnad
av nya områden.
›› Ny bebyggelse ska anpassas till kulturhistoriskt värdefulla miljöer och byggnader.
›› En strukturplan/program för centrala Duved bör tas fram för
att utreda och förstärka funktioner, rörelsemönster och tillgänglighet

För att stärka kopplingarna till övriga regionen och främja arbetspendling med tåg bör en pendlarparkering anläggas vid järnvägsstationen i Duved.

›› Ny bostadsbebyggelse söder om järnvägen bör ej tillåtas på
grund av de geotekniska förutsättningarna, närheten till järnvägen samt risk för översvämning.

I södra Duved finns planlagda områden som inte har bebyggts.
Gällande detaljplaner tillåter i huvudsak villabebyggelse. En högre
täthet kan övervägas här men kräver ändring av detaljplaner.

›› Etablering av ny bebyggelse bör planläggas alternativt lokaliseras inom gällande detaljplaner

Nya bostäder och förskola är ett väsentligt samhällsintresse.
Utifrån Åre kommuns övergripande planeringsstrategier bedöms
Duved som lämpligt att förtäta eftersom det uppfyller strategierna
om hållbar tillgänglighet, en attraktiv flerkärnighet och bygga robust. Mot bakgrund av att Duved kan bedömas klara planeringsstrategierna och att det finns behov av fler bostäder och en förskola i området anses en del jordbruksmark i de centrala delarna
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MULLFJÄLLET
Delområdet Mullfjället karaktäriseras av mycket brant terräng,
där delar är av alpin karaktär. Den branta terrängen genomkorsas
av vattendrag och bäckraviner. Områdets västra delar präglas av
liftsystemet och det finns stigar och leder i området som helhet.
Tegefjäll, som ingår i området, är ett av Åredalens större bostadsområden med god tillgänglighet till skidsystemet. Ullådalen, i
områdets nordöstra del, är en viktig utgångspunkt för bland annat
vandring och turåkning. Området bjuder på ett fjällandskap som
är lättillgängligt för många.

Områdets förutsättningar
Landskapet är känsligt för tillkommande bebyggelse eftersom
stora delar karaktäriseras av orörd fjällnatur och är väl exponerat.
Fjällens siluett har avgränsat landskapet mot himlen sedan urminnes tider och utgör en inramning som bidrar till en stark helhetsverkan. Det storslagna fjällandskapet och fjällets siluett har ett
stort värde för Åredalens identitet. Fjällområdet mellan Mullfjället
och Ullådalsvägen är ett viktigt friluftsområde och tål inga ytterligare kompletteringar av fritidshus. Delområdet är exponerat, särskilt mot Åredalen österut. Landskapsbilden bör beaktas, särskilt
att inga åtgärder utförs som bryter eller påverkar trädgränsen och
kalfjällets siluett.
Mullfjället ligger inom två större områden av riksintresse för
friluftslivet, vilka skyddas genom miljöbalkens 3 kapitel 6 §. Det
riksintressanta värdet ligger främst i att området är lättåtkomligt
med utmärkta förutsättningar för bland annat skidåkning, vandring och friluftsliv samt att det kan nyttjas året runt av ett stort
antal människor.
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Ett antal bäckraviner och moränslänter i området finns med i en
förstudie och översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och
slänter i morän och grov sedimentjord. I och i närheten av dessa
bäckraviner och moränslänter bedöms förutsättningar för slamströmmar, erosion och ras föreligga. Detta bidrar till att det finns
ett vidare utredningsbehov av stabilitet och avrinningsförhållanden i området. Områdets svåra terräng bör beaktas. Geotekniska
förutsättningar behöver utredas i samband med planläggning av
nya områden eller eventuell komplettering av befintliga. Det är av
vikt att skapa hållbara lösningar.

platsen därför lämplig att ta i anspråk för annan markanvändning.
De markområden vid Hamrebacken som omfattas av strandskydd
bör kunna bedömas vara av angeläget allmänt intresse för att kunna bebygga med bostäder.
På sikt bör en liftanslutning mellan Rödkulleområdet och Tegefjäll
skapas. Det skulle bidra till ett bättre utnyttjande av skidområdet
som helhet och möjliggöra mer balanserade flöden av skidgäster.

Riktlinjer för utveckling
›› Vid Duveds skidbackar, väster om Hamrebacken och längs med
Mångåvägen kan ett utbyggnadsområde för bostäder utredas.

Tillgängligheten till skidområdet samt tur- och vandringsleder är
mycket bra eftersom det finns flera parkeringsmöjligheter i anslutning till viktiga accesspunkter. Att skidåkningen och friluftslivet är
så lättillgängligt är av stort värde för området.

›› Det är begränsade möjligheter för tillkommande bostadsbebyggelse i området som helhet. Landskapet och dess långsiktiga
attraktivitet som orörd och storslagen fjällmiljö bör beaktas. I
höglänt terräng kan endast enstaka bebyggelse med funktion
för skidsystemet eller rekreation tillåtas. I Ullådalen kan ny bostadsbebyggelse inte tillåtas.

Områdets potential
Sammantaget finns det begränsade möjligheter för tillkommande bebyggelse inom området. Områdets förutsättningar bedöms
som svåra att klara utifrån planeringsstrategier och landskapets
känslighet. Vid Duveds skidbackar, väster om Hamrebacken finns
ett område där utbyggnad av bostäder kan vara möjligt att utreda.
Tegefjäll ovan E14 kan eventuellt kompletteras men i begränsad
omfattning. Komplettering av bebyggelse i eller med koppling till
Duveds semesterby behöver utredas genom planläggning.

›› Tegefjäll ovan E14 kan eventuellt kompletteras men i begränsad
omfattning. Geotekniska förutsättningar, terränganpassning och
påverkan på landskapsbilden behöver beaktas.
›› Komplettering av bebyggelse i eller med koppling till Duveds
semesterby behöver utredas. Geotekniska förutsättningar,
terränganpassning samt tillfartsväg är faktorer som behöver
beaktas.
›› Ny bebyggelse ska anpassas efter terrängens lutning, höjdskillnader bör tas upp av suterrängvåningar

Nya bostäder är ett väsentligt samhällsintresse. Utifrån Åre kommuns övergripande planeringsstrategier bedöms en del av området Mullfjället, väster om Hamrebacken, som lämpligt att förtäta
eftersom det uppfyller strategierna om hållbar tillgänglighet, en
attraktiv flerkärnighet och bygga robust. Mot bakgrund av att området vid Hamrebacken bedöms klara planeringsstrategierna anses

›› Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Verksamhetsområden för detta ska utökas i takt med utbyggnad
av nya områden.
›› Etablering av ny bebyggelse bör planläggas alternativt lokalise-
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ras inom gällande detaljplaner

TEGE – ÄNGARNA
Området Tege - Ängarna sträcker sig från Tegebacken i väst till
strax väster om Kläppen och avgränsas av Åreälven i söder och
E14 i norr. Området kännetecknas av ett varierat landskap, med
öppen bebyggd mark i väster, odlingsmark och större sammanhängande skogsområden med mindre gläntor och hustomter
åt öster. Bebyggelsen i väster ligger tätt. I öster ligger den mer
utspridd men samlad i kluster. Bebyggelsen är varierad i ålder, typ
och karaktär och består av villor och flerfamiljshus i ett eller två
plan. Karaktärsskapande drag för området är främst de öppna odlingsytorna med sina små lador söder om Årevägen, Tegeforsen,
älven och tjärnarna söder om järnvägen. I stora delar av området
finns även siktlinjer med Åreskutan som fond. Från väg 638 upp
till Tegefjäll löper en knapplift som under högsäsong kopplar ihop
området norr om E14 med området söder om E14.

Områdets förutsättningar
Den sammanhängande serie av små öppna landskapsrum som
finns i områdets västra del är känslig för förändringar. Området
runt Tegeforsen är känsligt för bebyggelse i skala över två våningar, då högre bebyggelse kan komma att påverka kontakten med
forsen. Exponerade landskapsrum och särskilt värdefulla kulturhistoriska områden, till exempel Lundsängarna, bedöms ha ett
högt skyddsvärde.
Ett antal bäckraviner och moränslänter i området finns med i en
förstudie och översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och
slänter i morän och grov sedimentjord. I och i närheten av dessa
bäckraviner och moränslänter bedöms förutsättningar för slam-
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strömmar, erosion och ras föreligga. Detta bidrar till att det finns
ett vidare utredningsbehov av stabilitet och avrinningsförhållanden.

integrerat i all ny planering i området.

Riktlinjer för utveckling
›› Ny bostadsbebyggelse söder om järnvägen bör ej tillåtas på
grund av de geotekniska förutsättningarna, risk för översvämning, närheten till järnvägen samt svårighet att anordna tillfartsväg.

Områdets potential
I området finns potential för förtätning och komplettering. Väster
om Tegeforsen kan komplettering i form av enstaka friliggande
hus göras. Öster om forsen finns en större potential för grupper
av ny bebyggelse i samma skala som befintlig bebyggelse, men
även för kompletteringar till befintliga strukturer. Öster om Tegeforsen kan även en högre täthet prövas.

›› Strandskyddade områden och jordbruksmark föreslås kunna tas
i anspråk för bostadsbebyggelse. Exponerade landskapsrum och
särskilt kulturhistoriskt värdefulla områden ska inte exploateras.
›› Lundsängarna är ett kulturhistoriskt värdefullt ladu- och jordbrukslandskap och ska därför inte bebyggas.

Nya bostäder är ett väsentligt samhällsintresse. Utifrån Åre kommuns övergripande planeringsstrategier bedöms området Tege
– Ängarna som lämpligt att förtäta eftersom det uppfyller strategierna om hållbar tillgänglighet, en attraktiv flerkärnighet och
bygga robust. Mot bakgrund av att stråket Tege-Ängarna kan
bedömas klara planeringsstrategierna anses en del jordbruksmark
därför lämplig att ta i anspråk för annan markanvändning. Inom
Åredalen finns få motsvarande områden för bostadsbebyggelse
som kan tillgodose planeringsstrategierna ur allmän synpunkt på
ett tillfredställande sätt. De markområden i stråket Tege – Ängarna som omfattas av strandskydd bör tillika kunna bedömas vara
av angeläget allmänt intresse för att kunna bebygga med bostäder,
något som inte kan tillgodoses utanför området.

›› Ny bebyggelse ska anpassas efter terrängens lutning, höjdskillnader ska tas upp av suterrängvåningar.
›› Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Verksamhetsområden för detta ska utökas i takt med utbyggnad
av nya områden.
›› Etablering av ny bebyggelse bör planläggas alternativt lokaliseras inom gällande detaljplaner

Tege-Ängarna är ett av de områden som bedöms ha hög potential
för att tillskapa boendemiljöer för permanentbostäder, speciellt
utifrån planeringsstrategin hållbar tillgänglighet. En gång- och
cykelväg planeras mellan Ullån och Duved. Vid nya exploateringar
är det därför viktigt att anslutningar till gång- och cykelvägen skapas. Tillgänglighet och tydliga stråk för fotgängare behöver vara
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GRÄFTAN – ULLÅN
Området sträcker sig från väster om Kläppen, upp till Gräftan
och fram till Kallströms lägda i öster. Det avgränsas av Åreälven i
söder och av Ullådalsvägen i norr. Inom området finns flera olika
landskapstyper i form av skog, odlingsmarker, våtmarker och bostadsområden. Landskapet är delvis kuperat och har från norra till
södra delen en kraftig lutning och nivåskillnader. I området söder
om järnvägen finns tjärnar och ett våtmarkslandskap. Vid Kläppen
finns en karaktärsfull öppen och obebyggd åsformation som utgör
ett tydligt landmärke. Bebyggelsen är varierande och består bland
annat av flerbostadshus, villagator, äldre gårdsbebyggelse och enstaka fritidshus. Bebyggelsen är uppförd i en till två våningar.

Områdets förutsättningar
Området omfattas av det primära och sekundära vattenskyddsområdet för Englandsviken och Långnäset. Intresset av att skydda
vattentäkter ska väga tungt vid prövning av ärenden som gäller
nyttjande av mark och vatten. Endast begränsad, kompletterande bebyggelse kan prövas genom detaljplan inom primärt vattenskyddsområde samt i närområdet till större vattentäkter utan
vattenskyddsområde.
Gräftan och Ullån ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården, vilket skyddas genom miljöbalkens 3 kapitel 6 §. Riksintressets kärna är odlingslandskapet och 1800-talsbebyggelsen
på gårdar och i odlingsmarken. Riksintresset ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som kan skada natur- eller kulturmiljön.
Inom området finns flera äldre gårdsmiljöer med småskalig bebyggelse. Högen, radbyn i områdets norra del och stora delar av
området mellan Ullån och Kallströms lägda bedöms vara särskilt
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kulturhistoriskt värdefulla områden.

›› Inom Kläppen och Hembygdsgårdsområdet bör ny planläggning undvikas med hänsyn till landskapsbilden och det primära
vattenskyddsområdet.

Ett antal bäckraviner och moränslänter i området finns med i en
förstudie och översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och
slänter i morän och grov sedimentjord. I och i närheten av dessa
bäckraviner och moränslänter bedöms förutsättningar för slamströmmar, erosion och ras föreligga. Detta bidrar till att det finns
ett vidare utredningsbehov av stabilitet och avrinningsförhållanden.

›› Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Verksamhetsområden för detta ska utökas i takt med utbyggnad
av nya områden.
›› Etablering av ny bebyggelse bör planläggas alternativt lokaliseras inom gällande detaljplaner
›› I odlingslandskapet öster om Ullåvägen fram till Bräckebäcken kan enstaka kompletteringar i gårdslägen göras. Dessa ska
anpassas till landskapet och den riksintressanta miljön. I detta
område kan tillkommande bebyggelse prövas genom förhandsbesked och bygglov.

Söder om Kläppens stugby finns ett landmärke, en öppen och
obebyggd åsformation, som är väl exponerad från stora delar av
Åredalen. Ny bebyggelse bör undvikas i närheten av landmärket.

Områdets potential

›› Tillkommande bebyggelse, så som enstaka hus i anknytning
till befintliga gårdsbildningar och bebyggelsegrupperingar, ska
anpassas till landskapet och den riksintressanta miljön.

Inom området mellan Ullån och Kallströms lägda samt runt Högen finns endast begränsade möjligheter till ny bebyggelse. Norr
om E14, vid Gräftan, är det möjligt att utreda om kompletteringar
till befintliga villagator kan göras. Terrängen och möjligheten till
åtkomst med god vägstandard är avgörande för eventuell utveckling vid Gräftan. I kulturhistoriskt värdefulla områden samt exponerade landskapsrum bör ny bebyggelse undvikas.

Riktlinjer för utveckling
›› Ny bostadsbebyggelse söder om järnvägen bör ej tillåtas på
grund av de geotekniska förutsättningarna, vattenskyddsområdet, närheten till järnvägen samt risk för översvämning.
›› Intresset av att skydda vattentäkter ska väga tungt vid prövning
av ärenden som gäller nyttjande av mark och vatten. Endast
begränsad, kompletterande bebyggelse kan prövas genom detaljplan inom primärt vattenskyddsområde samt i närområdet
till större vattentäkter utan vattenskyddsområde.
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RÖDKULLEN
Områdets utbredning längs med Ullådalsvägen sträcker sig strax
ovanför E14 i söder upp mot Ullådalsliften i norr och inkluderar
området vid Rödkullens centrum, Buustamon och parkeringsytorna söder om Ullådalsstugan. Ett planbesked gavs 2017 för planläggning av Rödkullen. Planbeskedet bygger på en inriktning med
delområden med olika innehåll, täthet och bebyggelsetyper. Högst
exploateringsgrad föreslås i Rödkullen centrum. I centrum avses
lägenheter, kommersiella lokaler, gästservice och parkeringar i en
relativt tät bystruktur. I övriga områden föreslås en variation av
bostäder. Rödkullen föreslås också innehålla lokaler för drift och
underhåll av skidsystemet samt parkering.

Områdets förutsättningar
För att projektet ska vara genomförbart krävs att en Natura
2000-prövning klaras. Detta innebär att projektet kan genomföras
utan negativ påverkan på Åresjön, vilket även ska redovisas i en
miljökonsekvensbeskrivning. En mycket hög ambitionsnivå med
dagvattenhantering och ett miljöanpassat genomförande måste
genomsyra hela projektet.
Särskilt värdefulla områden såsom bäckar, våtmarker och myrar,
orkidéområden och andra områden med skyddade arter bör i möjligaste mån undantas från exploatering.
Påverkan på landskapsbilden behöver beaktas i planeringen, vilket
är särskilt viktigt i de övre områdena som ligger i blickfånget från
rekreationsområdet Ullådalen. Landskapsbilden bör beaktas när
vägar planeras och hur bebyggelseområdet kan komma att uppfattas från dalgången. Bestämmelser för byggnaders utformning och
anpassning till omgivning behöver studeras noggrant.
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Ett antal bäckraviner och moränslänter i området finns med i en
förstudie och översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och
slänter i morän och grov sedimentjord. I och i närheten av dessa
bäckraviner och moränslänter bedöms förutsättningar för slamströmmar, erosion och ras föreligga. Detta bidrar till att det finns
ett vidare utredningsbehov av stabilitet och avrinningsförhållanden.

På sikt bör ett gång- och cykelstråk skapas mellan Rödkullen och
Åre. Detta skulle skapa en bättre tillgänglighet mellan olika målpunkter och bidra till en ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.
Nya bostäder är ett väsentligt samhällsintresse. Utifrån Åre kommuns övergripande planeringsstrategier bedöms området Rödkullen som lämpligt att förtäta eftersom det uppfyller strategin om en
attraktiv flerkärnighet. Mot bakgrund av att området Rödkullen
bedöms klara planeringsstrategin anses platsen därför lämplig att
ta i anspråk för annan markanvändning. De markområden som
omfattas av strandskydd bör kunna bedömas vara av angeläget
allmänt intresse för att kunna bebygga med bostäder.

Rödkullen ligger inom två större områden av riksintresse för
friluftslivet, vilka skyddas genom miljöbalkens 3 kapitel 6 §. Det
riksintressanta värdet ligger främst i att området är lättåtkomligt,
med utmärkta förutsättningar för bland annat skidåkning, vandring och friluftsliv samt att det kan nyttjas året runt av ett stort
antal människor.

På sikt bör en liftanslutning mellan Rödkulleområdet och Tegefjäll
skapas. Det skulle bidra till ett bättre utnyttjande av skidområdet
som helhet och möjliggöra mer balanserade flöden av skidgäster.

Tillgängligheten till skidområdet samt tur- och vandringsleder är
mycket bra eftersom det finns flera parkeringsmöjligheter i anslutning till viktiga accesspunkter. Att skidåkningen och friluftslivet är
så lättillgängligt är av stort värde för området.

Riktlinjer för utveckling
›› I centrum ska en högre täthet eftersträvas. Viktiga funktioner
och kopplingen till skidområdet ska studeras.

Områdets potential
Rödkullen är en pågående planeringsprocess där ett stort utredningsmaterial har tagits fram. Kommunen lämnade ett nytt planbesked 2017 utifrån en master plan som upprättats för utbyggnadsområdet.

›› Särskilt värdefulla områden bör i möjligaste mån undantas från
exploatering.
›› Påverkan på fjällmiljön och landskapsbilden behöver beaktas i
planeringen. Ny bebyggelse ska anpassas efter landskapsbilden,
terrängens lutning och höjdskillnader.

Boendeområdena ska planeras med ski in/ski out och rekreationsmöjligheter. Skog och annan värdefull natur ska integreras
i boendeområdena. Både vegetation och hela naturområden bör
sparas för möjligheten att kunna skapa miljöer som är attraktiva,
både för boende och besökare. Det kan även bidra till en hållbar
dagvattenhantering och en minimerad påverkan på värdefull natur.

›› Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Verksamhetsområden för detta ska utökas i takt med utbyggnad
av nya områden.
›› Nya bostäder ska planeras med möjlighet till ski in/ski out.
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›› Möjligheterna att koppla samman Rödkullen med Åre genom
stråk för gång och cykel bör studeras i samband med planläggning
›› På sikt bör en liftanslutning mellan Rödkullen och Tegefjäll
skapas.

ÅRE SKIDOMRÅDE
Skidområdet karaktäriseras av mycket brant terräng av alpin
karaktär med pister och liftsystem. Bäckraviner och tät granskog
ger en dramatisk inramning till fjällsidan. Den högre terrängen
utgörs av ett fjällandskap med fjällskog och kalfjäll. I skidsystemet
finns bebyggelse med restaurangverksamheter och byggnader med
koppling till lift- och skidanknuten service.

Områdets förutsättningar
Mörvikshummeln och siluetten av de tre höjderna Totthummeln,
Högåsen och Vik utgör topografiska landmärken. Landmärkena är
mycket känsliga för ny bebyggelse, avverkning, vägar eller andra
anläggningar och verksamheter som riskerar att störa, skymma
eller bryta deras karaktäristiska profiler.
Tillägg som saknar samband med rekreationsverksamheten riskerar att påverka miljöns attraktionskraft negativt. Skidbackarna
och de milsvidda utsikterna från fjällen är Åres produkt, det är
vad besökarna vill uppleva. Området är känsligt för åtgärder som
begränsar utsikter och upplevelsen av orörd fjällnatur.
Ett antal bäckraviner och moränslänter i området finns med i en
förstudie och översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och
slänter i morän och grov sedimentjord. I och i närheten av dessa
bäckraviner och moränslänter bedöms förutsättningar för slam-
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strömmar, erosion och ras föreligga. Detta bidrar till att det finns
ett vidare utredningsbehov av stabilitet och avrinningsförhållanden.

›› I skidområdet är ny bostadsbebyggelse inte lämpligt.

Ett avverkat område på Totthummeln, strax ovanför Tottens by,
har markerats i SGI:s och MSB:s förstudie och översiktliga kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord. Avverkningen höjer grundvattennivån, koncentrerar
och leder om ytvatten. Intensiv eller långvarig nederbörd kan höja
grundvattenytan och utlösa ras som påverkar husen nedanför avverkningsytan. Behov av detaljerad utredning föreligger. Slänterna
bör hållas under kontroll och mer avverkning på Totthummeln
undvikas.

›› Avverkningar eller nya exploateringar för boenden öster om
Rödkulleområdet, över Mörvikshummeln och Totthummeln,
till Björnens skidområde är olämpliga i avvägning mot allmänna
intressen samt att områdets branta terräng kan medföra risker
med erosion, ras och skred.

›› Ny bebyggelse behöver anpassas noga och placeras varsamt i
förhållande till topografin och landskapet.

›› Områdesbestämmelser bör tas fram för Åre skidområde, med
syfte att bygglovbefria vissa mindre åtgärder i skidsystemet.

Åre skidområde ligger inom två större områden av riksintresse för
friluftslivet, vilka skyddas genom miljöbalkens 3 kapitel 6 §. Det
riksintressanta värdet ligger främst i att området är lättåtkomligt
med utmärkta förutsättningar för bland annat skidåkning, vandring och friluftsliv samt att det kan nyttjas året runt av ett stort
antal människor.

Områdets potential
I området finns begränsade möjligheter för tillkommande bostadsbebyggelse. Enstaka tillkommande bebyggelse intill skidsystemen med anknytning till rekreation kan tillåtas. Stor vikt bör
läggas på utformning och markanpassning med hänsyn till barmarkssäsongen.

Riktlinjer för utveckling
›› Enstaka bebyggelse kopplat till skidsystemet eller rekreation
kan prövas.
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