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ÅRE
Åre präglas av den turistiska utveckling som skett i anslutning till
Åreskutan sedan järnvägen kom till dalgången 1882. Byn kännetecknas av en blandad bebyggelse från olika tidsåldrar. I Åre finns
god tillgänglighet till kommersiell och kommunal service. Åres
tågstation ligger relativt centralt i området och byn trafikeras dagligen av både tåg och buss.

Områdets förutsättningar
Vid planläggning i området är hantering av dagvatten viktigt att ta
i beaktning. Detta för att undvika en negativ påverkan på Åresjön. Andra faktorer som behöver tas hänsyn till och utredas vid
planläggning och byggande är grundvattennivåer och geotekniska
förutsättningar. 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.
Åre ligger inom område av riksintresse för kulturmiljövården, vilket skyddas genom miljöbalkens 3 kapitel 6 §. Riksintressets kärna
är den tidiga turismens byggnader, den medeltida kyrkan samt
Tottens by. Särskilt intressanta byggnader, strukturer och landskapselement bör lyftas fram och utnyttjas som historieberättare
och karaktärselement. Framför allt gäller detta områdena kring
Åre kyrka, Grottan, axlarna Bergbanan - stationen och parken
- kyrkan, Tottens by med Tottlägdan, Vakthögen samt de äldre
hotellbyggnaderna som finns i centrala Åre.
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Vägrummet och korsningar utmed E14 i centrala Åre behöver
studeras för förbättrad trafiksäkerhet och trafikflöden. Förutsättningarna för att kunna ta sig fram till fots eller på cykel varierar i
Åre på grund av topografin och avsaknaden av gc-vägar. Tillskapandet av nya gång- och cykelvägar är viktigt för att binda ihop
olika flöden och delar av byn samt för att höja trafiksäkerheten för
oskyddade trafikanter.

anordnas i underjordiska parkeringsgarage, om geotekniskt möjligt. 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.

Områdets potential

Åres strandområde bör utvecklas som rekreations- och aktivitetsområde. En strandpromenad som ansluter till framtida järnvägsövergångar bör skapas.

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

I Åre finns potential för förtätning. Centrala Åre ska planeras och
gestaltas så att bykärnan får en stadsliknande karaktär. På vissa
platser i Åre by kan högre bebyggelse prövas. I centrala Åre kan
både flerfamiljshus med turistisk inriktning och för fastboende
utvecklas. Förtätning ska alltid göras med hänsyn till landskapsbilden och ortens identitet och karaktär.

Riktlinjer för utveckling
›› Förtätning ska alltid göras med hänsyn till landskapsbilden och
ortens identitet och karaktär. Hänsyn ska tas till topografin,
äldre bebyggelse samt siktlinjer både upp mot fjället och ner
mot dalen.

Planeringen bör sträva efter att forma attraktiva allmänna platser
och tydliga gaturum. Möjligheterna att skapa blandad bebyggelse
med bostäder och handel/icke störande verksamheter i bottenvåning bör alltid studeras i centrala lägen. Åre bykärna (området
mellan Åre torg och korsningen St Olavs väg-Årevägen) ska göras
fri från allmän biltrafik.

›› Den fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle, antagen
2005, gäller fortsatt. De ställningstaganden som gjorts i den
fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle ska alltid beaktas
vid handläggning av detaljplaner och bygglov. Mindre avsteg
kopplat till till exempel gestaltning och täthet kan göras, men
om avsteg är möjligt behöver bedömas i det enskilda fallet.

Den fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle, antagen 2005,
gäller fortsatt. De ställningstaganden som gjorts i den fördjupade
översiktsplanen för Åre samhälle ska alltid beaktas vid handläggning av detaljplaner och bygglov. Mindre avsteg kopplat till till exempel gestaltning och täthet kan göras, men om avsteg är möjligt
behöver bedömas i det enskilda fallet.

›› Trafikflöden behöver studeras noggrant. Utrymme för fotgängare och cyklister ska beaktas vid planering. Tillgänglighet och
tydliga stråk för fotgängare behöver vara integrerat i all ny planering i Åre samhälle. Åre bykärna ska göras fri från biltrafik.
›› Planeringen bör alltid sträva efter att skapa attraktiva allmänna
platser och tydliga gaturum. I centrala lägen, längs Stationsvägen och Årevägen, bör möjligheterna att skapa bostäder med
verksamheter i bottenplan alltid studeras

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
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›› Ny bebyggelse ska anpassas efter terrängens lutning, höjdskillnader bör tas upp av suterrängvåningar.
›› Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
›› Etablering av ny bebyggelse bör planläggas alternativt lokaliseras inom gällande detaljplaner

BJÖRNÄNGE OCH SVEDJE
Björnänge och Svedje karaktäriseras av ett öppet landskap som
sluttar, på flera ställen med brant lutning, ner mot Åresjön. I norr
avgränsas området av ett större skogsområde som skiljer odlingslandskapet från Björnens/Sadelns modernare bebyggelse och i
söder avgränsas området av E14. I Björnänge och Svedje finns en
tydlig äldre bebyggelsestruktur med gårdsmiljöer. En stor del av
bebyggelsen ligger i historiska lägen från tidigt 1800-tal och framåt. I odlingslandskapet och intill nyare bebyggelse finns ängslador
bevarade. Dessa är viktiga representanter för äldre tiders lantbruk.
I områdets nordvästra del finns området Högen med omgivande
före detta odlings- och slåttermark. Högen är väl exponerat i landskapet för de som kommer till dalen via E14 österifrån.

Områdets förutsättningar
Björnänge och Svedje 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.
Landskapets koppling till historien ger en tydlig bild av den lokala
bebyggelsetraditionen, jordbruket samt bygdens identitet. De
övre historiskt välbehållna delarna av området är känsliga för
brutna siktlinjer och samband över sjön. Området ska skyddas
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mot sådant som kan påverka möjligheten att förstå och uppleva
den riksintressanta miljön, landskapet och bebyggelsetraditionen.
Området är känsligt för dominerande nutida tillägg, till exempel
modernistiskt utformad arkitektur, byggnader över två våningar,
fasader med stora fönsterpartier samt kontors- och verksamhetsbebyggelse.

försvåra hästsportsarenans verksamhet.
Möjligheterna att koppla samman Björnänge och målpunkter som
hästsportarenan med E14 och Björnänge By genom stråk för gång
och cykel bör studeras.

Områdets potential

De nordvästra delarna av området, runt Högen, är särskilt känsliga för dominerande nutida tillägg. Både det öppna landskapet och
topografin är starkt exponerade och viktiga för miljöns historiska
läsbarhet. Ingen ny bebyggelse bör därför tillkomma nordväst om
bilvägen som går upp mot Högen (mitt emot reningsverket). Fjällsluttningen utgör en viktig siluett i landskapet och ska så långt
möjligt skyddas från åtgärder som kan påverka den.

I området finns vissa möjligheter till enstaka kompletteringar i
gårdslägen och i närheten av befintliga bebyggelsegrupperingar2.
Dessa ska, till skala, läge och placering anpassas efter områdets
och den äldre bebyggelsens karaktär och bebyggelsemönster.
Kulturlandskapet bör synliggöras och användas som en attraktivitetsfaktor. Upplevelsen av det öppna odlingslandskapet, den lokala bebyggelsetraditionen samt platsens historia och identitet kan
stärkas genom att äldre bebyggelse återanvänds och underhålls.

Skogsridån i områdets norra del har en viktig funktion för upplevelsen av landskapet och landskapsrummet samt som avskärmning mot Björnen och Sadeln. Exploateringar får inte göras på ett
sätt som skadar skogsridåns funktion.

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

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.

›› 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. Hänsyn ska tas till det
öppna odlingslandskapet och landskapsbilden.

I området ligger Åre hästsportarena. Eftersom förutsättningar vad
gäller störningar och spridning av allergener och lukt från djur
och gödsel skiljer sig åt mellan olika platser tillämpar Åre kommun inga fasta riktlinjer för avstånd mellan bostäder och djurhållning. Ett minsta avstånd bedöms av miljöavdelningen från fall till
fall. Bostäder bör dock inte placeras inom ett avstånd som kan

›› Bebyggelse bör undvikas inom jordbruksmark.
›› Skogsridån i områdets norra del ska skyddas från ingrepp då
2 se mer under rubriken ”Tillkommande bebyggelse i odlingslandskapet och kulturhistoriskt
värdefulla områden” i avsnittet ”Allmänna intressen”.
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den har en viktig funktion för upplevelsen av landskapet. Exploatering som bryter skogens front eller siluett är inte lämplig.
›› Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
›› Tillkommande bebyggelse kan prövas genom förhandsbesked
och bygglov.

BJÖRNÄNGE BY
Området sluttar mot Indalsälven och Mittbanan i söder och avgränsas av E14 i norr. I den västra delen finns Vikverket samt ett
antal flerbostadshus och jordbruksmark. I den centrala delen av
området finns villabebyggelse och kommersiell service i form av
livsmedelsbutik och bensinstation samt Åre chokladfabrik. Den
östra delen av området består av jordbruksmark och där finns
även ett Karolinermonument.

Områdets förutsättningar
Vid livsmedelsbutiken råder en otydlig trafiksituation då det är
en målpunkt för både de boende i området men även för boende
och gäster i Björnen/Sadelnområdet. Korsningen mellan E14 och
Fröåvägen bedöms inte vara trafiksäker, då den har kapacitetsproblem under högsäsong. Korsningens utformning och kopplingen
till verksamheterna i området utgör också ett problem. Hänsyn
behöver tas till detta vid utveckling av området.
I Björnänge finns även ett antal mindre privata vägar som ansluter mot E14 och området vid livsmedelsbutiken. Dessa mindre
vägar bidrar till den otydliga trafiksituationen i den norra delen av
området och även längs E14. Möjligheterna att minska avstånden
genom att skapa en ny anslutning till området, som möjliggör att
boende kan ta sig till E14 utan att behöva nyttja korsningarna
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i Vik eller Så, bör utredas. En ny gemensam anslutning kan då
ersätta de mindre privata vägarna.

Björnänge som omfattas av strandskydd bör tillika kunna bedömas vara av angeläget allmänt intresse för att kunna bebygga med
bostäder eller kommunal service, något som inte kan tillgodoses
utanför området.

Möjligheterna att binda ihop Björnänge genom gång- och cykelvägar mellan bostadsområden och viktiga målpunkter bör studeras.
Gång- och cykelvägar är viktigt för att kunna skapa och leda olika
flöden samt för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter.

Möjligheten att etablera en tågstation i Björnänge bör studeras.
En station skulle vara positivt både för arbetspendling och besöksnäring.

Reningsverket är en samhällsviktig funktion. För att säkerställa reningsverkets funktion och undvika störningar från verksamheten
ska ny bebyggelse inte placeras i närheten av detta.

Riktlinjer för utveckling
›› En varierad bostadsbebyggelse ska eftersträvas. Vid planering
av nya bostadsmiljöer är det av stor vikt att goda utemiljöer
säkerställs.

Områdets potential

›› Ny bebyggelse ska anpassas efter terrängens lutning, höjdskillnader bör tas upp av suterrängvåningar.

I Björnänge finns möjlighet till förtätning. Vid förtätning eller
planering av ny bebyggelse bör en variation av volymer och byggnadstyper eftersträvas som passar olika hushåll. I Björnänge är
en stor andel av invånarna permanentboende. För att främja den
utvecklingen är det viktigt att skapa utemiljöer för ett flertal olika
behov.

›› 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 intressanta miljöer och byggnader.

Nya bostäder och förskola är ett väsentligt samhällsintresse.
Utifrån Åre kommuns övergripande planeringsstrategier bedöms
området Björnänge som lämpligt att förtäta eftersom det uppfyller strategierna om hållbar tillgänglighet, en attraktiv flerkärnighet
och bygga robust. Mot bakgrund av att Björnänge kan bedömas
klara planeringsstrategierna och att det finns behov av en förskola i området anses en del jordbruksmark i den östra delen därför
lämplig att ta i anspråk för annan markanvändning. I den västra
delen bedöms ny bostadsbebyggelse kunna tillkomma. Inom
Åredalen finns få motsvarande områden för bostadsbebyggelse
och samhällsservice som kan tillgodose planeringsstrategierna ur
allmän synpunkt på ett tillfredställande sätt. De markområden i

›› Reningsverket är en samhällsviktig funktion. Ny bostadsbebyggelse är inte lämplig där störningar från reningsverkets verksamhet riskerar att uppstå.
›› Strandskyddade områden och jordbruksmark föreslås kunna tas
i anspråk för bostadsbebyggelse och kommunal service. Exponerade landskapsrum och särskilt kulturhistoriskt värdefulla
områden ska inte exploateras.
›› Etablering av ny bebyggelse bör planläggas alternativt lokaliseras inom gällande detaljplaner
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BJÖRNEN CENTRUM
I området finns centrumfunktioner med inriktning på turismnäringen såsom livsmedelsaffär, sportaffär och skiduthyrning. I
Björnen centrum finns även restauranger, parkeringar, center för
längdskidåkning samt skidtorg för alpin skidåkning. Området kännetecknas av en relativt storskalig bebyggelse som är förhållandevis gles och i huvudsak nybyggd. Genom Björnen centrum går
Fröåvägen som passerar över Lokattliften via en viadukt. Området
är relativt flackt och innehåller ett antal släpliftar. Till området
finns goda ski in/ski out möjligheter.

Områdets förutsättningar
Björnen centrum är en viktig målpunkt i Åredalen och skidsystemet. Området har en problematisk trafiksituation under högsäsong, då kapacitetsproblem uppstår i korsningen mot E14 och
köer uppstår på Fröåvägen. Trafiksituationen begränsar området
från att utvecklas. För att möjliggöra en utbyggnad är korsningen
mot E14 nödvändig att åtgärda.

Områdets potential
En detaljplan för ett nytt centrum i Björnen är under upprättande.
I planarbetet ingår att utreda en ny trafiklösning samt skapa en
tydligare trafik- och centrummiljö. Flöden inom Björnens centrum är viktiga att utreda, så som placering av skidtorg, parkeringar och övriga målpunkter samt hur dessa förhåller sig till varandra.
Planeringen ska sträva efter att minska antalet trafikrörelser i
området. Det ska vara möjligt att ta sig runt i centrumet utan att
behöva använda bil.
Området bedöms ur en gestaltningssynpunkt klara en hög täthet
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då kringliggande bebyggelse har ett lågt kulturvärde. I planarbetet är det viktigt att skidtorgets och skidsystemets funktion och
utveckling säkerställs. I området finns det potential att skapa en
attraktiv centrummiljö där olika aktiviteter och centrum möts.
Ytan för Björnen centrum bör inte sträcka sig längre norrut än till
parkeringen för Åre XC Arena.
Nya bostäder är ett väsentligt samhällsintresse. Utifrån Åre kommuns övergripande planeringsstrategier bedöms området Björnen
centrum som lämpligt att förtäta eftersom det uppfyller strategin
om en attraktiv flerkärnighet. Mot bakgrund av att området Björnen centrum 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.

Riktlinjer för utveckling
›› En högre täthet än i övriga Björnen/Sadeln kan tillåtas. Möjligheterna att skapa bostäder med verksamheter i bottenplan bör
övervägas
›› Nya bostäder ska planeras med möjlighet till ski in/ski out.
›› Trafikflöden och hur dessa skiftar mellan hög- och lågsäsong
behöver utredas. Möjligheterna att koppla samman Björnen
centrum med Björnänge genom stråk för gång och cykel bör
studeras.
›› Påverkan på fjällmiljön och landskapsbilden behöver beaktas i
planeringen. Ny bebyggelse ska anpassas efter landskapsbilden,
terrängens lutning och höjdskillnader.
›› Etablering av ny bebyggelse bör planläggas alternativt lokaliseras inom gällande detaljplaner
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BJÖRNEN OCH SADELN
Björnen och Sadeln utgör Åredalens största fritidshusområde.
Landskapet i området är kuperat med flera branta sluttningar.
Björnen och Sadelns bebyggelseområde avgränsas mot söder och
dalgångens jordbrukslandskap genom en bevarad skogsridå. Runt
bebyggelseområdet finns bland- och barrskog med myrmarker
mot norr och nordost. Strax norr om Björnen centrum börjar
Björnens spårområde med sträckning förbi och omkring Fröåtjärn. Lift- och skidområdet är till viss del integrerat inom området. En stor del av bebyggelsen, framför allt i Sadeln, har ski in/
ski out.

Områdets förutsättningar
Trafikkapaciteten och utbyggnaden av Björnen centrum utgör en
begränsning för vidare utveckling av bostäder och skidåkarparkeringar i området. Väganslutningar, kapacitet genom centrum och
våtmarker är aspekter som behöver studeras. Området är i behov
av gång- och skidvägar och stråk från området ner till Björnänge
bör studeras. För att förbättra trafikflödet till och från Björnen
och för att skapa en säker åtkomst för räddningstjänsten behöver
en ny väganslutning från E14 till Björnen skapas.
Fjällmiljön och utblickar mot södra sidan av Åredalen och
Åreskutan är viktiga att bevara. Landskapsbilden är av stor betydelse, men också god bebyggelsestruktur med bra tillgänglighet till
transporter och skidvägar. Stor vikt bör läggas på markanpassning
med särskild hänsyn till barmarkssäsongen. Den naturmark som
omger Fröåvägen bör i största möjliga mån bevaras för att behålla
karaktären av att byggnader och väg i området ligger i ett fjällandskap. Området för Sadeln bör inte sträcka sig norr om Fröåvägen.
Björnen bör inte utvecklas norr om Järvenliften.
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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. 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.

Utveckling av bostadsenheter väster om Sadelexpressen, omkring
Högåsen, är olämplig i avvägning mot allmänna intressen, landskapsbild och områdets svåra terräng.
På sikt bör ett gång- och cykelstråk skapas mellan delområdet och
Björnänge. Detta skulle skapa en bättre tillgänglighet mellan olika
målpunkter och bidra till en ökad trafiksäkerhet för oskyddade
trafikanter.

Riktlinjer för utveckling

Björnen och Sadeln 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.

›› Skidåkarparkering eller utbyggnader av boendeområden behöver utredas närmare och utifrån en helhet för hela området,
inklusive Björnen centrum.
›› Komplettering av bebyggelse i området behöver invänta utbyggnad av Björnen centrum.
›› Påverkan på fjällmiljön och landskapsbilden behöver beaktas i
planeringen. Ny bebyggelse ska anpassas efter landskapsbilden,
terrängens lutning och höjdskillnader.

Områdets potential
Björnen och Sadeln har varit föremål för diskussioner om förtätning och utökning. Några större utbyggnadsområden bedöms
svårt att tillskapa mot de naturgivna planeringsförutsättningarna,
framför allt topografin och myrmarker. Mindre kompletteringar
bör vara möjligt att studera 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. Markområdena norr
om Sadeln är fragmenterade av myrområden, vilket behöver tas i
beaktande. Kompletteringar i mindre bebyggelsegrupper kan vara
möjligt i både Björnen och Sadeln. Större utbyggnader ska utredas
genom programarbete.

›› Fjällens skogsklädda siluett bör inte brytas och de högsta lägena
bör inte bebyggas. Ny bebyggelse bör inte tillkomma söder om
den befintliga exploateringen i Sadeln och Björnen eftersom
en höjdrygg passeras och bebyggelsen blir synlig från Åredalen
och bryter en fjällsiluett.
›› Nya bostäder ska planeras med möjlighet till ski in/ski out.
›› Möjligheterna att koppla samman Björnen och Sadeln med
Björnänge genom stråk för gång och cykel bör studeras
›› Etablering av ny bebyggelse bör planläggas alternativt lokaliseras inom gällande detaljplaner
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SÅ
Delområdet Så utgör entré till Åredalen för de bil- och tågresenärer som kommer österifrån. Området kännetecknas av stora
öppna odlingsmarker, jordbruk, spridd bebyggelse och friliggande
ängslador. Det öppna odlingslandskapet ger långa siktlinjer, både
mot vattnet och upp längs sluttningarna och bidrar till att området
är visuellt exponerat från övriga Åredalen. Bebyggelsen i området
är relativt spridd och utgörs av äldre gårdsmiljöer och ekonomibyggnader. Byggnaderna är företrädesvis uppförda i två våningar
och vid gårdsmiljöerna har nyare byggnader tillkommit.

Områdets förutsättningar
Så 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.
Landskapets koppling till historien ger en tydlig bild av den lokala
bebyggelsetraditionen, jordbruket samt bygdens identitet. Hänsyn
ska tas till detta vid om-, till- och nybyggnation.
Området ska skyddas mot sådant som kan påverka möjligheten
att förstå och uppleva den riksintressanta miljön, landskapet och
bebyggelsetraditionen. Området är känsligt mot tillägg som bryter
siktlinjer mot och från vattnet och från övriga Åredalen. Området
är även känsligt för dominerande nutida tillägg som saknar samband med pågående lantbruk, till exempel modernistiskt utformad
arkitektur, byggnader över två våningar, fasader med stora fönsterpartier samt kontors- och verksamhetsbebyggelse.
I Så finns stora arealer brukad jordbruksmark. De areella näringarna är viktiga att beakta vid avvägningar mellan olika intressen.
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Jordbruksmark är inte lämpligt att ta i anspråk för ny bostadsbebyggelse.
I området ligger ett större jordbruk. Eftersom förutsättningar vad
gäller störningar och spridning av allergener och lukt från djur
och gödsel skiljer sig åt mellan olika platser tillämpar Åre kommun inga fasta riktlinjer för avstånd mellan bostäder och djurhållning. Ett minsta avstånd bedöms av miljöavdelningen från fall till
fall. Bostäder bör dock inte placeras inom ett avstånd som kan
försvåra bondgårdens verksamhet.

Områdets potential
I området finns vissa möjligheter till enstaka kompletteringar i
gårdslägen3. Dessa ska anpassas efter områdets och den äldre bebyggelsens karaktär. Upplevelsen av det öppna odlingslandskapet,
den lokala bebyggelsetraditionen, platsens historia och identitet
kan stärkas genom att äldre bebyggelse återanvänds och underhålls.
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.

Riktlinjer för utveckling
›› Tillkommande bebyggelse, så som enstaka hus i anknytning
till befintliga gårdsbildningar och bebyggelsegrupperingar, ska
anpassas till landskapet och den riksintressanta miljön.
›› Bebyggelse bör undvikas inom jordbruksmark.
3 se mer under rubriken ”Tillkommande bebyggelse i odlingslandskapet och kulturhistoriskt
värdefulla områden” i avsnittet ”Allmänna intressen”.
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›› All nybyggnation och tillbyggnad samt komplementbyggnader
ska placeras och utformas på ett sätt som är lämpligt i miljön.
Placeringen på tomt, i gårdslägen, anpassningen till topografin
och landskapet, byggnadens skala och proportioner, byggnadshöjd, materialval, färgsättning och utformning i övrigt ska vara
lämpliga och samverka med platsens förutsättningar. Hänsyn
ska tas till det öppna odlingslandskapet och landskapsbilden.
›› Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
›› Tillkommande bebyggelse kan prövas genom förhandsbesked
och bygglov

SÄTTERÅSEN
Området karaktäriseras av kuperad terräng med höjdvariationer.
Landskapet utgörs av omväxlande tätare och glesare skog med
gläntor samt myrar och avverkade skiften. I den sydöstra delen av
området finns ett fåtal bostadsbyggnader och i den norra delen
finns en bergtäkt. Området är inte lättillgängligt då det endast
finns ett fåtal mindre vägar i södra delen. Områdets höglänta terräng bidrar till hela Åredalens fjällsiluett och landskapsbild.

Områdets förutsättningar
Skogen som avgränsar Björnen och Copperhill österut har en
viktig avskärmningsfunktion och bidrar till fjällets siluett och upplevelsen av det öppna odlingslandskapet i söder. Skogen och dess
funktion är viktig att bevara.
Bergtäkten är en samhällsviktig funktion. För att säkerställa täktens funktion och undvika störningar från verksamheten ska ny
bebyggelse inte placeras i närheten av denna. Vid lokalisering av
ny bebyggelse ska höjd tas för verksamhetens behov av framtida
expansion. Ny bostadsbebyggelse bör undvikas i områden där
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I den södra delen av området finns möjlighet till förtätning i
gårdslägen.

olägenhet i form av buller, vibrationer eller störande trafik kan
uppstå.
Åre miljögård, som omhändertar avloppsslam och fett, ligger i
området. För att undvika störningar från verksamheten ska ny
bebyggelse inte placeras i närhet av miljögården, då olägenheter
i form av lukt kan uppstå. Hänsyn bör även tas till att vind kan
bidra till att olägenhet kan uppstå på ett längre avstånd från miljögården.

Riktlinjer för utveckling
›› Skogen som avgränsar Björnen och Copperhill österut har en
viktig avskärmningsfunktion och bidrar till fjällets siluett. Markanvändningen bör därför inte ändras för detta skifte.
›› Exploatering som bryter skogens front eller skogens siluett mot
det öppna odlingslandskapet är inte lämplig.

Områdets potential

›› Ny bebyggelse i högre terräng bör vara dold från dalgången.

Ny bebyggelse är inte lämplig inom ett område där olägenheter
från verksamheterna på bergtäkten och miljögården kan uppstå.
Tidigare inkomna klagomål ska beaktas och vara vägledande vid
lokalisering av ny bebyggelse. Nya byggnader eller bostadsområden bör inte placeras inom ett område där olägenheter kan uppstå.

›› Bergtäkten och miljögården är samhällsviktiga funktioner. Ny
bostadsbebyggelse är inte lämplig där störningar från de båda
verksamheterna riskerar att uppstå. Vid lokalisering av ny bebyggelse ska höjd tas för bergtäktens behov av framtida expansion.
›› I de södra delarna av området finns möjlighet till komplettering
i gårdslägen.

Ett utbyggnadsområde i högre terräng är inom ramen för en
fördjupad översiktsplan inte möjligt att utreda. Ett programarbete
krävs, i vilket grundläggande planeringsförutsättningar behöver
utredas, överväganden mot planeringsstrategier göras samt tillfartsväg och vägdimensionering studeras och påverkan från ovan
nämnda verksamheter utredas. Ett större utbyggnadsområde kan
inom området dock rent topografiskt vara möjligt då det finns
större platåer i landskapet. Ny bebyggelse behöver placeras i lägen
dolda från siktlinjer från det öppna landskapet i dalgången.

›› 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. Vid större etableringar bör detaljplan krävas.

Området mellan Björnen och Continental Inn kan eventuellt
utvecklas med spridd, småskalig bebyggelse. Detta förutsätter att
området planeras med helhetslösningar för flöden och infrastruktur. Stor hänsyn behöver tas till landskapsbild och skogsridån som
avgränsar Björnen och Copperhill österut ska bevaras.

97

OMRÅDESUTVECKLING

OMRÅDESUTVECKLING

SÅ INDUSTRIOMRÅDE
Området är beläget på båda sidor om E14 i översiktsplaneområdets östra del. Norr om E14 ligger Så industriområde. Området är
till största del skogbeklätt och platsen har en relativt liten lutning.
Vid korsningen som kopplar industriområdet till E14 är det goda
siktförhållanden. Söder om E14 är terrängen brantare. Här ligger
en snötipp och en plan uppfylld yta med tillfartsväg från Åre camping. Delområdet avgränsas i öst av en kraftledning.

Områdets förutsättningar
Området norr om E14 är relativt okänsligt för exploateringar. Det
är idag exploaterat med verksamheter och en utökning av markanvändningen bör vara möjlig så att ett större sammanhängande
verksamhetsområde kan skapas. Området bör i första hand utökas
i en östlig riktning då lutningen är mer tillåtande. Kopplingen mellan det norra och det södra området behöver studeras. I samband
med ny exploatering både norr och söder om E14 bör befintliga
fastigheter detaljplaneläggas och det kommunala verksamhetsområdet utökas för att omfatta alla industrifastigheter, både nya och
befintliga.

Områdets potential
Då området norr om E14 är relativt flackt finns möjlighet att
utveckla industriområdet. Detta förutsätter dock att området
kopplas till kommunalt vatten och avlopp samt att vägstandarden
i området ökar. Vid utbyggnad bör befintlig korsning mot E14
användas för att minimera antalet anslutningar mot trafikleden.
Området söder om E14 är också möjligt att utveckla för sällanköpshandel, verksamhet- och industriändamål. In- och utfart från
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området måste studeras noggrant så att kopplingen till E14 blir
trafiksäker och funktionell. Vid en utbyggnad av området ska det
kopplas på det kommunala verksamhetsområdet för vatten och
avlopp.
Stockbäcken passerar i områdets östra del. Industriområdet bör
kunna föreslås som ett område av strategiskt intresse för kommunen. Detta då det på platsen finns vinster med möjligheten att
utöka den pågående markanvändningen och samla samma sorts
verksamheter inom samma område. Strandskyddet längs med
bäcken bör därför kunna upphävas i detaljplan med särskilt skäl
angeläget allmänt intresse.

Riktlinjer för utveckling
›› Nya exploateringar för industri/verksamheter ska detaljplaneläggas
›› Vid en utbyggnad ska området anslutas till kommunalt VA
›› Nya anslutningar mot E14 ska undvikas
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