KONSEKVENSBEDÖMNING
Konsekvensbedömningen är en samlad analys av hur
den fördjupade översiktsplanen påverkar sociala och
samhällsekonomiska faktorer. Bedömningen av dessa
utgår bland annat från de nationella folkhälsomålen och
framtida kostnader och påverkan på näringsliv. Hur planen påverkar miljömässiga faktorer redovisas i bilagan
Miljökonsekvensbeskrivning.
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BAKGRUND
En fördjupad översiktsplan är ett strategiskt dokument som
visar hur vi vill att Åredalen ska utvecklas i ett långsiktigt
perspektiv. Översiktsplanen är en viktig del i kommunens
hållbarhetsarbete; de samhällsstrukturer vi bygger idag kommer att få stor betydelse för vilka förutsättningar Åredalen
och dess invånare har att må bra och utvecklas i framtiden.
Lagstiftningen säger att en miljöbedömning behöver genomföras
för en översiktsplan och att den ska dokumenteras i en miljökonsekvensbeskrivning (MKB). Åre kommun har valt att bedöma
sociala och samhällsekonomiska faktorer för sig i en konsekvensbedömning. De miljömässiga faktorerna bedöms i en egen bilaga,
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Konsekvensbedömningen är ett beslutsunderlag inför antagandet av den fördjupade översiktsplanen och den underlättar också
kommunens fortsatta arbete med planhandlingens genomförandedel: vilka delar i planen är viktiga att följa upp i det kommunala
arbetet och vilka delar riskerar att bli svåra att genomföra?
Eftersom planförslaget är strategiskt uppbyggt och handlar mer
om förhållningssätt än exakt markanvändning är det svårt att
bedöma precisa konsekvenser av översiktsplanens genomförande.
I konsekvensbedömningen bedöms istället planens inriktning i ett
större sammanhang och hur den kan komma att påverka folkhälsan och vår framtida samhällsutveckling beskrivs.
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Metod
Bedömningarna har gjorts löpande under framtagandet av planförslaget. Bedömningen av påverkan på sociala faktorer har från
början utgått från de nationella folkhälsomålen som sedan har
definierats och delat upp för att de ska kunna bedömas ur ett
översiktsplaneperspektiv.
Bedömningen av planförslagets påverkan på utveckling och samhällsekonomi är indelad i hur planen bedöms ge förutsättningar
för tillväxt och utveckling, vilka investeringsbehov som finns för
att kunna genomföra planens strategier samt en mycket översiktlig
bedömning av framtida löpande kostnader för drift och underhåll.

Jämförelse mellan planförslag och nollalterantiv
En konsekvensbeskrivning ska innehålla alternativ till planförslaget. De konsekvenser som bedöms uppstå om det föreliggande planförslaget genomförs jämförs med alternativets bedömda
konsekvenser.
Planförslaget jämförs med ett slags nollalternativ, vilket motsvarar
en framtida utveckling utan styrning av en fördjupad översiktsplan
för Åredalen. Nollalternativets bedömda konsekvenser redovisas
under varje rubrik, efter bedömningarna av planförslagets påverkan på de olika hållbarhetsfaktorerna.
Här beskrivs kortfattat huvuddragen i det föreliggande planförslaget och nollalternativet:
Sammanfattning av föreliggande förslag till fördjupad översiktsplan

Planförslaget utgår från fyra planeringsstrategier vilka bildar
grund för planens ställningstaganden kring allmänna intressen och
utveckling av områden:
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Planförslaget innebär att den kommuntäckande översiktliga planeringen bryts ner och anpassas till Åredalen. Kravet på detaljplaneläggning innan bygglov försvinner i en del områden (Sällbacken, Duvedsbyn, Ullån, Björnänge och Svedje, Så och Sätteråsen).

lingen styrs på så vis indirekt mot en allt större täthet i centrala
Åre och relativt utspridd bebyggelse i resten av kommunen. Nästan allt kapital för utveckling hamnar i Åredalen där stora privata
investeringar görs.

Planera med fokus på hållbar tillgänglighet Planförslaget ser
tillgängligheten till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar som
strukturbildande vid etablering av nya bostäder och verksamheter.

Liten kommunal reglering Kommunen ställer få krav på gemensamma lösningar utan låter respektive projekt/fastighetsägare lösa
frågor kring vatten och avlopp (VA), transportinfrastruktur och
gestaltning.

Planera för flerkärnighet Planförslaget innebär en aktivare planering för bostadsförsörjning, kollektivtrafik och attraktiva boendemiljöer.

Detaljplanekrav Detaljplanekravet fortsätter att gälla, vilket innebär att all ny bebyggelse bör planläggas innan bygglovb ges. Det
innebär att det är svårt att utveckla de kulturhistoriskt intressanta
områdena och odlingslandskapet då de större exploateringar som
krävs för att finansiera en detaljplan inte kan komma till stånd i
dessa områden.

Bygg robust Planförslaget ställer bland annat krav på riskutredningar och dagvattenhantering vid exploateringar.
Se landskapets potential Planförslaget motverkar etablering av
ny bebyggelse i odlingslandskapet och ställer ökat fokus på landskapsanpassning i särskilt skyddsvärda områden.
Sammanfattning av nollalternativet

Nollalternativet innebär att den fördjupade översiktsplanen för
Åredalen inte genomförs och att planområdet utvecklas utan påverkan av den strategiska planeringen i den fördjupade översiktsplanen. Nollalternativet utgörs av en utveckling som utgår från
den kommuntäckande översiktsplanen från 2017:
Händelsestyrd utveckling Alternativet utgår från att rådande utveckling fortsätter, till viss del opåverkad av översiktlig planering.
Centralisering och utspridning Äganderätten, det vill säga
respektive fastighetsägares rätt att utveckla sin fastighet, betraktas i nollalternativet som mycket stark i förhållande till allmänna
intressen. Utvecklingen regleras i mycket hög grad av marknaden
och respektive fastighetsägares exploateringsvilja. Samhällsutveck-
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Hur påverkar nollalterantivet sociala faktorer i samhället
Förutsättningar för jämlikhet, jämställdhet
och olika åldersgrupper samt delaktighet och
inflytande i samhället
++Goda förutsättningar för täta funktionsblandade
miljöer med mötesplatser i Åre by.
-- Höga markpriser och begränsad mängd hyresbostäder gör att många människor utesluts från
bostadsmarknaden i Åredalen.
-- Risk för stort bilberoende då service placeras
utanför kärnorna. Detta får till följd att människor
måste ta bilen för att kunna ta sig till och från,
vilket är negativt för ekonomisk och social jämlikhet, jämställdheten mellan män och kvinnor
samt ungdomar och äldre. Strukturer utan goda
förutsättningar för kollektivtrafik försämrar också
möjligheterna för nyanlända och unga att transportera sig.
-- Med service utanför kärnorna kan till exempel
barns rörelsemönster bli annat än vuxnas. Barn
och vuxna får därför inte lika mycket naturlig
kontakt som om barnens målpunkter hade legat i
närheten av vuxnas.

KONSEKVENSBEDÖMNING
HUR PÅVERKAR PLANFÖRSLAGET SOCIALA
FAKTORER I SAMHÄLLET?
Förutsättningar för jämlikhet, jämställdhet och olika
åldersgrupper samt delaktighet och inflytande i
samhället
Nuläge

Åredalen är till viss del planerad för människor som har obegränsad tillgång till biltransporter. Detta påverkar i hög grad mobiliteten för de grupper i samhället som inte kan eller får köra bil. Med
minskad mobilitet följer försämrade möjligheter för medborgarna
att ta sig till aktiviteter, socialt umgänge, utbildning, service och
arbetsplatser, vilket i sin tur ger försämrad delaktighet, folkhälsa,
integration, kommunal utveckling och ekonomi.

Förutsättningar för god psykosocial hälsa

Planförslagets innebörd

++Goda förutsättningar att skapa underlag för aktiviteter och mötesplatser i Åre by.

Nya bostäder i tillgängliga lägen är positivt för jämlikheten
och delaktigheten Planförslaget innebär att en högre andel av
bostadsbyggandet bör ske i lägen med god tillgång till kollektivtrafik och stråk för gång- och cykeltrafik. Detta ger egentligen bättre
förutsättningar och högre attraktivitet för alla medborgare, men
gynnar särskilt ekonomiskt och socialt svaga, nyanlända, kvinnor,
barn och äldre. Det främjar också allas deltagande i samhället och
kan på så vis stärka demokratin.

-- En utspridd struktur gör att möjligheterna att
skapa mötesplatser och möten mellan människor
försämras i områden utanför Åre by.

Förutsättningar för fysisk aktivitet
-- Utspridd bebyggelse och service gör att förutsättningarna för kollektivtrafik och byggnationer av
nya gång- och cykelvägar blir svårare att finansiera eftersom de långa avstånden gör att fler väljer
bilen. Detta leder sannolikt till att den fysiska
aktiviteten och därmed folkhälsan försämras.
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Flerkärnighet gynnar valfrihet Med en flerkärnig struktur blir
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det lättare att möjliggöra olika typer av boenden för människor
med skilda anspråk och behov. Detta gynnar alla samhällsgrupper.

hållning ska bedömas från fall till fall. Jordbrukets intressen bör
prioriteras utanför utvecklingsområden och kärnor och nivån för
vad som får anses vara acceptabla störningar från jordbruk och
djurhållning måste vara högre i ett traditionellt jordbrukslandskap.
Utspridd bebyggelse i jordbrukslandskapet bör undvikas, vilket
också minskar riskerna för störningar från djurhållning.

Risker för olyckor och sjukdomar
Planförslagets innebörd

Högre krav på utredningar av risker Planförslaget ställer tydligare krav på utredningar kring ras, skred och slamströmmar. Detta
ger minskade risker för naturolyckor. Samtidigt kan ökade förtätningar i sin tur ge ökade risker för skred, även om planförslaget
anger att de mest riskfyllda områdena inte ska exploateras.

Förutsättningar för god psykosocial hälsa
Planförslagets innebörd

Samlad bebyggelse ger förutsättningar för bättre hälsa Planförslaget innebär att tillkommande bebyggelse framförallt ska ske
i samlade sammanhang, främst i kärnor och utvecklingsområden.
Detta ger förutsättningar för sociala kontakter, vilket är mycket
viktigt för den psykosociala hälsan hos människor. Samlad bebyggelse ger också större möjligheter att ordna aktiviteter och mötesplatser.

Förtätningar kan ge högre lokala risker Förtätningsprincipen
innebär också att kommunen tillåter bebyggelse i lägen där riskerna för väg- och järnvägsolyckor och olyckor med farligt gods är
större, bullret högre och luftkvaliteten sämre (vilket kan framkalla
eller förvärra sjukdomar). Dessa risker är emellertid förhållandevis
låga sedda ur ett nationellt perspektiv.
Motverkade barriäreffekter Planförslaget anger att kommunen i sin planering och i samband med exploateringar ska verka
för att barriäreffekter utmed kommunens större vägar ska avhjälpas. Kommunen ska också undvika att planera så att risk för
spårspring över Mittbanan uppstår genom att bostadsbebyggelse
söder om järnvägen undviks. Dessa ställningstaganden är viktiga
för att minska olycksrisker och skapa trygghet och säkerhet i samhället - framförallt för barn och unga.

En högre täthet på bostäder leder till att fler människor rör sig
på samma plats. Detta gynnar spontana möten. Att se och möta
andra människor leder till tillit, socialt kapital och ökad tolerans
för olikheter. Kopplingarna mellan människor från olika grupper
stärks.

Åtgärder av trafikfarliga miljöer Planförslaget anger ett antal
trafikmiljöer där åtgärder bör vidtas för att minska risken för trafikolyckor. Merparten av dessa åtgärder är Trafikverkets ansvar.

Åre kommun har i dagsläget relativt dåliga förutsättningar för vardagsmotion eftersom vi har begränsad kollektivtrafik och mycket
få gång- och cykelvägar. Många medborgare har däremot nära till
rekreationsmiljöer.

Förutsättningar för fysisk aktivitet
Nuläge

Påverkan från djurhållning Planförslaget anger att riktlinjer
för ett minsta avstånd mellan bostäder och jordbruksmark/djur-
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Planens innebörd

Fokus på kollektivtrafik och gång- och cykelvägar Planförslaget innebär att förutsättningarna för att skapa tillgänglighet till
kollektivtrafik ska vara en viktig utgångspunkt vid planering av
nya samhällsstrukturer. Nya bostäder ska alltså i så hög utsträckning som möjligt ha god tillgänglighet till kollektivtrafik. Eftersom
resor med kollektivtrafik oftast innebär att människor går eller
cyklar till och från bussen eller tåget genererar kollektivtrafik högre fysisk aktivitet än persontransporter med bil. Samlad bebyggelse ger också bättre förutsättningar för att kunna finansiera nya
gång- och cykelvägar.
Planförslaget pekar ut planerade och strategiska sträckningar för
gång- och cykelvägar. Tillgänglighet till promenadstråk, cykelvägar
och grönområden kan sänka trösklarna till fysisk aktivitet i vardagen vilket har positiv påverkan på folkhälsan.
I planen anges även områden för friluftsliv och upplevelser.
Områdena är tätortsnära och lättillgängliga. Det är av vikt att
bostadsområden och deras närmiljö kan erbjuda tillgänglighet till
hälsofrämjande miljöer och aktiviteter.
Planen bedöms ha en positiv inverkan för barn och unga. Förbättrad kollektivtrafik samt gång- och cykelvägar ökar förutsättningarna för barn och unga att kunna ta sig till förskola, skola, fritidsaktiviteter, mötesplatser och grönområden. Mer vardagsmotion leder
till bättre fysisk hälsa hos barn och unga.
Lokaliseringar av aktivitetsanläggningar i tillgängliga lägen
Planförslaget anger att nya lokaler och lekplatser för barn och
unga bör lokaliseras i gång- och cykelnära lägen med tillgång till
kollektivtrafik, vilket främjar tillgänglighet och fysisk aktivitet.
Tillgång till närrekreation Tillgången till närrekreation ska vara
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en lokaliseringsfaktor vid nybyggnationer av skolor och förskolor
och bedömningar av närrekreation ska alltid göras vid planering
av nya bostäder. En god förskole- och skolmiljö är viktigt för barn
och ungas hälsa och trygghet.

Hur påverkar nollalterantivet utveckling
och samhällsekonomi?
Förväntad befolkningsutveckling

HUR PÅVERKAR PLANFÖRSLAGET UTVECKLING
OCH SAMHÄLLSEKONOMI?

Initialt sker en mycket positiv befolkningsutveckling i Åredalen. Det är rimligt att anta att denna
utveckling på sikt hämmas av bostadsbrist, prisläge
och minskad tillgång till arbetstillfällen.

Näringsliv och exploatering

Förutsättningar för tillväxt och utveckling
Förväntad befolkningsutveckling

Befolkningstillväxten förväntas vara fortsatt positiv i Åredalen.
I dagsläget är det rimligt att anta att befolkningstillväxten i viss
mån hejdas av den befintliga bostadsbristen i Åredalen. Skapandet
av fler bostäder i en flerkärnig struktur kan bredda och utveckla
bostadsmarknaden positivt.
Planförslaget har svårt att möta det stora trycket på att omvandla permanentboende till fritidsboenden, något som är tydligt i
Åredalen. En tilltagande utveckling av besöksnäringen riskerar att
ytterligare förstärka denna tendens.

Stora satsningar på Åre by kan ge ökad tillväxt i det
lokala näringslivet och möjligheter till klusterbildningar och diversifiering inom olika branscher. Det
finns en risk för homogena satsningar på vinterbaserad besöksnäring, vilket gör Åredalen sårbar på
längre sikt.
Kravet på att all etablering av ny bebyggelse i
Åredalen bör planläggas kvarstår i nollalternativet. Detta kan ses som ett hinder för utvecklingen
eftersom även mindre kompletteringar och enstaka
byggnader behöver planläggas. Kostanden för
planläggning istället för bygglov kan bidra till ett
motstånd hos privatpersoner mot att exploatera i
Åredalen.

Förutsättningar för näringsliv och exploatering
Område för verksamheter I planförslaget pekas ett område i
östra delen av Åredalen ut för verksamheter, handel och industriändamål. Det innebär att nya företag kan etablera sig i dalen och
befintliga företag kan expandera.
Förtätning av Åre by och Duved Förtätningar av Åre by och
Duved kommer sannolikt att leda till att näringslivet och centrumhandeln gynnas. Fler bostäder i centrala Åre, Duved och i centrumnära lägen ger ett större kundunderlag. I planen föreslås att
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möjligheterna att skapa bostäder med verksamheter i bottenplan
alltid ska studeras i centrala lägen, både i Åre och Duved samt att
Åre bykärna (området mellan Åre torg och korsningen St Olavs
väg-Årevägen) ska göras bilfri. Fler och centrala lokaler för verksamheter och butiker samt ett bilfritt centrum kan ha en positiv
effekt på handeln i Åre by.
Utveckling av verksamheter och diversifiering av besöksnäringen Planförslaget anger att kommunen ska arbeta för att främja utvecklingen av verksamheter som breddar och diversifierar
besöksnäringen på ett socialt och miljömässigt hållbart sätt, gärna
med ett året runt-fokus. En breddning och diversifiering av besöksnäringen kan påverka både den och handel i Åredalen positivt
eftersom turister då kommer till Åredalen året runt.
Restriktioner kring exploateringar Planförslaget anger att
tillkommande bebyggelse i huvudsak bör ske som förtätningar
och kompletteringar till befintlig bebyggelse och pekar också ut
ett antal områden där stora restriktioner kring byggnationer gäller.
Detta kan innebära att utvecklingen upplevs som styrd samt att
individuella utvecklingsmöjligheter och äganderätt begränsas.
Att undvika exploatering av till exempel områden med attraktiv
landskapsbild behöver dock inte bara vara ekonomiskt ofördelaktigt, utan kan tvärtom stärka den totala ekonomiska utvecklingen
på sikt. Bostadsnära natur kan ge positiva effekter på fastighetsvärde och attraktivitet.
Ökat värde på mark i utpekade områden Utpekande av utvecklingsområden för bostäder styr utvecklingen och tillskapar ekonomiska intressen inom dessa områden.
Lättnader i detaljplanekravet Kravet på detaljplaneläggning
innan bygglovsgivning försvinner i en del områden (Sällbacken,
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Duvedsbyn, Ullån, Björnänge och Svedje, Så och Sätteråsen). Möjligheten att kunna göra enstaka kompletteringar eller förtätningar
genom bygglov utan att behöva planlägga innan är dels billigare
för privatpersoner och kan dels bidra till fler mindre exploateringar.

Hur påverkar nollalterantivet utveckling
och samhällsekonomi? (fortsättn.)
Investeringsbehov

Investeringsbehov

++Liten initial kostnad för VA -kollektivet, litet behov
av kommunalt investeringsutrymme.

Infrastruktur

-- På sikt riskerar kommunen att få ta över många
VA -anläggningar i dåligt skick på grund av bristande miljöhänsyn, vilket är mycket kostsamma
investeringar.

Utvidgning av kommunala verksamhetsområden för VA
Planförslaget anger att områden som idag är enskilda eller samfällda VA-lösningar på sikt ska anslutas till det allmänna nätet och
omfattas av verksamhetsområde för VA. Detta innebär investeringskostnader för VA-kollektivet vad gäller ledningsdragningar,
kapacitetshöjningar eller nybyggnationer av anläggningar samt
inlösen av befintliga anläggningar. Långsiktigt ger dock utökade
verksamhetsområden också högre intäkter till VA-kollektivet.

++Låga initiala kostnader för dagvattenhantering.
-- Risk för mycket höga framtida kostnader i samband med skred, slamströmmar och förelägganden.
-- Höga kostnader för tillskapande av parkeringar i
Åre by.
++Låga kostnader för investeringar i gång- och
cykelinfrastruktur.

Planförslagets strävan efter att skapa en mer sammanhållen samhällsstruktur är ekonomiskt gynnsamt för VA-kollektivet, eftersom täta strukturer ger en mer kostnadseffektiv utbyggnad av
vatten och avlopp än anslutningar av gles bebyggelse.

-- Höga investeringskostnader för busstrafik i Åre
samhälle.

Anslutningar till kommunalt vatten och avlopp Planförslaget
innebär ett krav på att nya exploateringar ska anslutas till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Det kan påverka
den allmänna viljan att investera och bygga eftersom det kortsiktigt kan innebära längre processer.

-- Stora behov av investeringar i bostadsbyggande
i Åre by.

-- Betydande behov av klimatanpassningar i Åre by
kräver stora investeringar.
-- Mycket höga kostnader för markförvärv i Åre by.

Samordningsvinster Planförslaget innebär att förutsättningar för
samordningsvinster ökar genom förtätning. Vid lokalisering av ny
bebyggelse och utbyggnad av service ska platsers läge, närhet till
teknisk infrastruktur som vägar, vatten och avlopp vägas in. Att
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nya exploateringar kan ansluta till och använda sig av den struktur
som finns på platsen är ekonomiskt gynnsamt, då nya vägar eller
större utbyggnader av vatten och avlopp inte behöver göras.
Klimatanpassningar Att vid detaljplaneläggning avsätta ytor
för lokal dagvattenhantering är en klimatanpassningsåtgärd som
kostar pengar i form av färre säljbara byggrätter och därmed
sämre exploateringsekonomi för framtida exploateringsområden.
Alla klimatanpassningar bedöms dock löna sig på sikt eftersom de
framtida uteblivna kostnaderna för samhället är mycket större än
investeringskostnaderna.
Tillskapande av nya parkeringar Planförslaget pekar på att parkeringsgarage på sikt måste skapas i Åre by. Investeringarna kan
åtminstone delvis finansieras genom intäkter från prissättning av
allmänna parkeringar.
Kommunala investeringar krävs också för att skapa pendlarparkeringar i Åre.
Nya gång- och cykelstråk Planförslaget pekar på att fler lokala
gång och cykelstråk bör tillskapas. Detta kräver allmänna resurser
alternativt finansiering inom ramen för privata exploateringsprojekt. Planerade gång- och cykelstråk utmed E14 och väg 638 finansieras av Nationella transportplanen respektive Länstransportplanen.
Förstärkt infrastruktur för busstrafik Den planerade omställningen till en ökad andel kollektiva resor kräver framtida investeringar i busshållplatser och en knutpunkt för buss- och transfertrafik i Åre.
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Bostäder
Markförvärv och detaljplaneläggning Investeringsutrymme
krävs för markförvärv och detaljplaneläggning framförallt i centrala Åre och området mellan Duved och Åre.

Drift och underhåll

Bostadsbyggande Finansiering av bostadsbyggande krävs i första hand i Åre, Duved och stråket mellan Tege – Ängarna.

-- En fortsatt inaktiv bostadsförsörjning riskerar
att skapa utträngningseffekter där fler och fler
bosätter sig permanent i bostäder i turistområden med dålig tillgänglighet. Detta kan föra med
sig ökade kommunala kostnader för service (t ex
skoltransporter).

Förtätning kan innebära bättre ekonomi för exploateringar då små
eller mindre investeringar i infrastruktur krävs i områden som
redan är exploaterade.

Service
Investering i mark för framtida service Investeringsbehov för
mark för framtida service finns i Åre, Duved och Björnänge.
Kostnader för nya förskolor Kommunens befolkningsmål och
prognosticerade utveckling innebär att kommunen kommer att ha
ökade behov av förskoleplatser i Åredalen, vilket kräver investeringar i planläggning och utbyggnad av nya förskoleavdelningar.

++Relativt låga kostnader för drift av gång- och
cykelvägar.

-- Höga kostnader för parkeringsanläggningar i Åre
by.
-- Höga löpande kostnader för tillsyn av enskilda
VA-anläggningar och gemensamhetsanläggningar.
-- Relativt låga kostnader för drift av kommunala
bostäder
-- Mycket höga kostnader för skoltransporter. Höga
kostnader per resenär för kollektivtrafik.
-- Höga framtida kostnader för serviceboenden och
hemvård.

En ökad befolkning kan även leda till att det behövs fler platser i
grundskola och gymnasium. Även vårdcentral och äldreboenden
kan påverkas. Detta kan innebära att investeringar behöver göras
för till exempel planläggning och utbyggnad av befintliga verksamheter.
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ORDFÖRKLARINGAR
Accesspunkt Område för angöring till t.ex. ett skidområde.
Areell näring Näring som använder biologiska och naturgeografiska resurser på
land eller vatten. Exempel på areella näringar är jordbruk, rennäring, skogsbruk,
vindbruk och fiskodling.
Barriär Struktur som innebär ett mentalt eller fysiskt hinder – t ex en älv utan bro
eller en hårt trafikerad väg som skiljer olika bostadsområden åt.

Infrastruktur samhällsanläggningar som t ex vägar, VA-anläggningar och bebyggelse.
Klimatanpassning Anpassningar av samhället för att bättre klara ett förändrat
klimat.
Klimatomställning Planering av samhället för att möjliggöra en minskad användning och ett lägre beroende av ämnen som påverkar klimatet negativt.
Klusterbildning Förtätning av t.ex. företagsetableringar inom en viss bransch
inom ett avgränsat geografiskt område.
Kollektivtrafik är passagerartrafik som är tillgänglig för allmänheten

Biologisk mångfald, biodiversitet Variationsrikedomen bland levande organismer.

Kommersiell service Service som omsätter pengar och vars avsikt är att ge intäkter (t.ex. butikverksamhet).

Bostadsförsörjningsprogram Ett bostadsförsörjningsprogram beskriver
kommunens inställning till och handlingsplan för sin framtida bostadsförsörjning.

Kommunal service Den service en kommun kan erbjuda sina medborgare (t.e.x.
förskoleverksamhet, skoltransporter och äldrevård).		

Bygglov är ett tillstånd att bygga nytt, bygga om, bygga till eller ändra användningen av en byggnad eller en anläggning.
Dagvatten ytavrinnande regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda
ytor eller genom genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter eller
reningsverk.
Detaljplan anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur
mark- och vattenområden får användas.
Diversifiering Att skapa bredd och olikheter				
Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det
vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor.
Farligt gods är ett samlingsbegrepp för ämnen och föremål som har sådana farliga egenskaper att de kan orsaka skador på människor, miljö eller egendom, om de
inte hanteras rätt under en transport.

Kulturlandskap Ett landskap som mer eller mindre starkt påverkats av människans aktivitet.
Kumulativa effekter Den samlade effekten av pågående, tidigare och framtida
verksamheter/åtgärder på miljön i ett område.
LIS Landsbygdsutveckling i strandnära läge. Strandnära områden som pekas ut
som viktiga för landsbygdsutvecklingen och därför kan få lättnader i strandskyddet.
LSS-boende (insats enligt LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.
Miljöbalken Svensk miljölagstiftning.
Miljökvalitetsmål 16 mål för miljöns kvalitet som antagits av Riksdagen.

Grundvatten kallas det vatten som utgör den underjordiska delen av vattnets
kretslopp i naturen.

Miljökvalitetsnorm (MKN) Angivna föreskrifter kring kvalitet på mark, vatten, luft
eller miljön i övrigt. MKN finns idag för utomhusluft, omgivningsbuller, fisk och
musselvatten, havsmiljön, yt- och grundvattenförekomster samt förvaltningen av
kvaliteten på vattenmiljön.

Hydrologi Läran om vattenförhållanden.

Mobilitet Rörlighet
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Natura 2000-område Utpekade skydds- eller bevarandevärda områden som
anses vara värdefulla ur ett EU-perspektiv.

(2010:900)
Sediment Bergarter som avsätts och samlas på havs- och sjöbottnar. Består oftast
av slam, grus och lera.

Närrekreation Fritidsaktivitet som utförs i närheten av bostadsområdet under en
begränsad tid.

Servicebostad Boendeform för människor med funktionsnedsättning.

Områdesbestämmelser Möjlig reglering av bebyggelse som inte är detaljplanerad. Används oftast när kommunen vill reglera en befintlig bebyggelse på olika
sätt (t.ex. kulturhistoriskt intressanta miljöer).

Ski-in-ski-out Planering av backar, liftar och bostäder som möjliggör att skidgästen kan åka skidor direkt till och från boendet till skidområdet utan att transportera sig längre sträckor till fots eller med bil/buss.

Parkeringsnorm Kommunens regelverk för hur parkering ska ordnas vid ny- eller
ombyggnation. Anges vanligen som antal bilpaltser per lägenhet eller kvadratmeter bruttoyta.

Skred Jord som rör sig snabbt över en eller flera glidytor när hållfastheten i marken försämras.
Slam Restprodukt från reningsverk, alternativt sediment vid geologiska processer.

Plan- och bygglagen reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande.

Slamström vattenmättade jordmassor från ett högt beläget moränskred som
strömmar nerför långa och branta slänter.

Planläggning Upprättande av en detaljplan.

Strandskydd Skydd av strandmiljöers värden för friluftslivet samt djur- och växtliv.
Gäller normalt sett 100 meter på ömse sidor om strandlinjen.

Q1000 Tusenårsflöde för vatten - det vill säga en vattennivå som statistiskt sett
nås en gång per tusende år.

Tillgänglighet Möjligheterna att komma till och från en plats.

Ras En massa av sand, grus, sten eller block eller en del av en bergslänt som kommer i rörelse.
Regional utvecklingsstrategi (RUS) Regional strategi som beskriver mål för länets
ekonomiska, miljömässiga och sociala tillväxt.
Renskötselområde De områden i Sverige där renskötel får bedrivas.
Riksintresse Område, plats eller enstaka objekt som är skyddat och anses viktigt
ur nationell synvinkel.
Riktvärden Med riktvärde menas ett värde som, om det överskrids, medför
skyldighet för verksamhetsutövaren att vidta åtgärder så att värdet kan innehållas.
Robusthet Minimerad sårbahet vid t.ex. klimatförändringar.
Samhällsstruktur Hur samhället är organiserat vad gäller lokalisering av t.ex.
bostäder, befolkning, infrastruktur och arbetsplatser.
Sammanhållen bebyggelse Bebyggelse på tomter som gränsar till varandra eller skiljs åt endast av en väg, gata eller parkmark enligt gällande PBL
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Kompletteringsbebyggelse till kulturbebyggelsen i Jämtlands län, 1985, Länsstyrelsen i Jämtlands
län
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