Fördjupad

ÖVERSIKTSPLAN
för Åredalen

Granskningshandling version 2.0

Dnr. KS.2016.524/212

Fördjupad översiktsplan för Åredalen
Granskningshandling version 2.0 (2022-03-29)
Bilagor
Samrådsredogörelse version 2.0 (Åre kommun, 2022)

Kartor
Karna Thorsson och Fredrika Sandblom om inget annat anges

Miljökonsekvensbeskrivning version 2.0 (Sigma, 2022) (ver 1.0 Norconsult, 2021)

Foton

Kulturmiljöprogram för Åredalen (Tyréns, 2020) inklusive byggnadsinventeringar

Maria Gyllner om inget annat anges

Landskapsanalys (Sweco, 2017)
Naturvärdesinventering (Naturföretaget, 2020)
Projektbeställare
Kommunfullmäktige genom Kommunstyrelsen

Andra deltagande tjänstepersoner
Sofia Widmark, planenheten
Ulrika Hellsten, planenheten
Annalena Wigge, planenheten
Joachim Eriksson, byggenheten

Politisk styrgrupp

Stefan Karlsson, tekniska avdelningen

Daniel Danielsson (c), Can Savran (c), Mikael Sundman (vv), Linnea Haggren (kd),
Peter Bergman (s), Martine Eng (s), Katrin Wissing (mp), Elon Wissing (mp), Sverre
Launy (v), Tomas Nordlund (sd), Fredrik Eliasson (m), Per Nyberg (m)

Hanna Lättström, tekniska avdelningen

Arbetsgrupp
Maria Gyllner, planenheten (projektledare)
Tobias Asp, planenheten
Karna Thorsson, planenheten
Fredrika Sandblom, planenheten
Ingela Källén, miljöavdelningen

Johan Palmqvist, tekniska avdelningen
Martijn Van De Griend, tekniska avdelningen
Therese Eriksson, tekniska avdelningen
Johan Blomme, räddningstjänsten
Örjan Norum, miljöavdelningen
Veronika Viström, miljöavdelningen
Lars Nilsson, tillväxtavdelningen
Ingrid Hedlund, tillväxtavdelningen

Layout och illustrationer

Anneli Thelin, barn- och utbildningskontoret

Fredrika Sandblom, Maria Gyllner, och Ida Hedberg om inget annat anges

Gunnel Weinz, barn- och utbildningskontoret

Åre kommun
Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö

INNEHÅLL

1. Kapitlet beskriver den långsiktiga visionen och strategier för
utvecklingen av Åredalen.

UTVECKLINGSSTRATEGI
Varför en FÖP för Åredalen?

10

Vision för Åredalen 2035

11

Strategikarta

12

Bebyggelse
Natur och friluftsliv
Kommunikationer

2. Kapitlet beskriver översiktsplanens funktion, processen som
ligger bakom översiktsplanen samt
planens koppling till viktiga mål
och styrdokument.

BAKGRUND
Vad är en översiktsplan?

22

Process

23

Workshops
Informationsmöten
Samråd
Politisk styrning och process

Kopplingar till mål- och styrdokument
Kommunala styrdokument
Kommunala mål
Regionala och nationella mål

25

STRATEGISKA UTGÅNGSPUNKTER
Befolkningsutveckling och bostadsbehov

30

En stark tillväxt

Våra viktigaste framtidsutmaningar

32

3. Kapitlet beskriver det grundläggande förhållningssättet till
den fysiska planeringen i Åredalen
utifrån befolkningsutveckling,
viktiga framtidsutmaningar samt
översiktsplanens målbild och övergripande planeringsstrategier.

Klimatet förändras
Strukturomvandlingar
Ökad befolkning och investeringsbehov
Utveckla en unik fjällmiljö på ett hållbart sätt
Kumulativa effekter på vattensystemet
Inga enkla svar

Vår målbild

35

Attraktiva och långsiktigt hållbara samhällsstrukturer

Övergripande planeringsstrategier

36

ALLMÄNNA INTRESSEN
Hänsynskarta

40

Bebyggelse och samhällsservice

42

Bostäder
Arkitektur och gestaltning
Förskolor och skolor
Kulturmiljö

Kommunikationer
Gång- och cykeltrafik
Kollektivtrafik

50

4. Kapitlet innehåller ställningstaganden kring allmänna intressen enligt 2 kap PBL. Allmänna
intressen är t.ex. frågor om
bebyggelseutveckling, infrastruktur, natur- och kulturmiljöer, hälsa
och säkerhet och behandling av
riksintressen.

Biltrafik
Parkeringar
Hållbar mobilitet
Järnväg

Näringsliv

57

Besöksnäring
Lokalisering av verksamheter och handel
Högre utbildning

Landskapet

60

Geologi
Landskapsbild
Naturvärden
Friluftsliv
Skogsbruk
Jordbruksmark
Fjällandskapet

Teknisk försörjning

71

Samhällsviktiga funktioner
Dricksvatten och spillvatten
Dagvatten
Digital infrastruktur
Avfallshantering

Säker samhällsbyggnad

79

Naturolyckor
Olägenheter vid väg och järnväg
Miljökvalitetsnormer

Riksintressen och andra skyddade områden
Riksintressen enligt 3 och 4 kapitlet miljöbalken
Natura 2000 enligt 7 kapitlet miljöbalken
Strandskydd enligt 7 kapitlet miljöbalken

90

OMRÅDESUTVECKLING
Markanvändningskarta

102

Beskrivning av markanvändning

Områdesutveckling

5. Kapitlet beskriver Åredalens
framtida mark- och vattenanvändning samt hur olika delområden
planeras att utvecklas och bevaras.

110

16 delområden
Sällbacken
Duvedsbyn
Duved
Mullfjället
Tege – Ängarna
Gräftan – Ullån
Rödkullen
Åreskutan
Åre
Björnänge och Svedje
Björnänge By
Björnen centrum
Björnen och Sadeln
Såå
Sätteråsen
Såå verksamhetsområde

KONSEKVENSBEDÖMNING
Bakgrund

194

Konsekvensbedömning

196

Hur påverkar planförslaget miljöaspekter?
Hur påverkar planförslaget sociala faktorer i samhället?
Hur påverkar planförslaget utveckling och samhällsekonomi?

6. Kapitlet beskriver vilker påverkan planförslaget har på miljömässiga, sociala och samhällsekonomiska faktorer.

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

UTVECKLINGSSTRATEGI
Kapitlet Utvecklingsstrategi utgör den mer strategiska
delen av den fördjupade översiktsplanen. Här beskrivs
visionen och de långsiktiga intentionerna för Åredalen,
med grund i kommunens planeringsstrategier. Strategikartan visar en samlad bild av utvecklingsstrategin för
Åredalen och presenteras i textform under tre teman:
bebyggelse, natur och friluftsliv och kommunikationer.
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VARFÖR EN FÖP FÖR ÅREDALEN?
Varje kommun ska ha en kommunövergripande översiktsplan
(ÖP), och sedan kan fördjupningar av översiktsplanen (FÖP)
göras för mindre geografiska delar. Enligt plan- och bygglagen
ska kommunen i översiktsplaneringen ta ställning till mark- och
vattenområdens användning; peka ut var det ska vara bebyggelse,
var det ska finnas infrastruktur, rekreationsområden och så vidare.
Mark- och vattenområden ska användas för de ändamål som de
är mest lämpade för med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov och företräde ska ges åt sådan användning som från allmän
synpunkt medför en god hushållning. I Åredalen råder ett högt
exploateringstryck samtidigt som det finns bevarandevärda miljöer
och andra intressen som är viktiga att ta hänsyn till vid utvecklingen. Syftet med den fördjupade översiktsplanen är därför att klargöra huvuddragen i utvecklingen och ge vägledning till kommande
detaljplaner, förhandsbesked och bygglov.
Vi vill främja en från social synpunkt god livsmiljö som är tillgänglig och användbar för alla samhällsgrupper. Vi ska ha en långsiktigt god hushållning med mark, vatten, energi och råvaror samt
främja goda miljöförhållanden i övrigt. Vi ska också främja en god
ekonomisk tillväxt och en effektiv konkurrens, samt bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet. För att tillgodose alla
dessa olika intressen och behov behöver avvägningar göras mellan
dem. Allmänna intressen är särskilt viktiga, men vägs alltid mot
enskilda intressen.

UTVECKLINGSSTRATEGI
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VISION FÖR ÅREDALEN 2035
Vi vill ha en fortsatt positiv tillväxt i Åredalen och ser att vi kan
bli både fler boende och gäster. Samtidigt är det viktigt att växa på
ett hållbart sätt. Vi har därför satt upp två måltal. Vi vill möjliggöra för att det år 2035 ska kunna bo 7000 fastboende i Åredalen
och att det ska gå att utveckla 12 000 nya turistiska bäddar. Vi vill
att det ska vara lätt att leva och verka här. För att det ska vara en
attraktiv plats att bo på och besöka behöver vi förutom bostäder
utveckla samhällsservicen och infrastrukturen samt möjliggöra för
rekreation och näringsliv.
Idag bor det cirka 4300 fastboende i Åredalen och besöksnäringen är stark med cirka 42 000 gästbäddar. Vi ser att människor
väljer att bo, verka och vistas här på grund av skidåkning och
cykling, bra restauranger och levande krogliv, möjligheten att bo
på landsbygden med närheten till urbanitet, ett levande näringsliv
och kreativitet, att det snabbt går att ta sig ut i orörd natur, fiske
och jakt, en lokal stolthet och ett levande historieberättande, lokal
gemenskap och internationell karaktär, ett välkomnande värdskap
både mot gäster och inflyttade, adrenalinkickar och återhämtning.
Ett vardagsliv med guldkant.

Utvecklingsmål
› En plats där många kan bo, leva och verka
- från 4300 till 7000 fastboende
› Här finns en attraktiv besöksnäring och ett levande näringsliv
- 12 000 nya turistiska bäddar

Utvecklingsstrategier
› Bevara landskapsbilden med fjällens siluetter som stark
identitet för Åredalen
› Förtäta bebyggelsen i sidled längs dalens kommunikationsstråk
› Kraftsamla i kärnorna med koppling till stationsnoder och
liftnoder
› Binda samman skidområdet och tillgängliggöra liftnoderna
› Stärka och bevara ekologiska samband och kopplingar till
natur och friluftsliv

Detta är värden som vi önskar att fler ska kunna ta del av, och
för att göra det behöver vi peka ut dem och möjliggöra för deras
utveckling och kvarlevnad. Vi vill från en ekologisk, social och
ekonomisk synpunkt främja en god livsmiljö som är tillgänglig
och användbar för alla samhällsgrupper - tillsammans skapar vi en
hållbar framtid för alla i storslagen fjällmiljö.
Detta för att Åredalen ska vara en attraktiv plats att bo, verka och
vistas i, både idag och i framtiden.
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STRATEGIKARTA
Kartan sammanfattar utvecklingsstrategierna för Åredalen:
›
›
›
›
›

Bevara landskapsbilden med fjällens siluetter som stark identitet för Åredalen
Förtäta bebyggelsen i sidled längs dalens kommunikationsstråk
Kraftsamla i kärnorna med koppling till stationsnoder och liftnoder
Binda samman skidområdet och tillgängliggöra liftnoderna
Stärka och bevara ekologiska samband och kopplingar till natur och friluftsliv

Natur och friluftsliv

Kommunikationer

Bebyggelse

Fjäll

Kärna

Huvudstråk för
kommunikationer

Skid- cykel- och
vandringsområde

Sammanhängande
bebyggelse

Stationsnod
Liftnod

Natur

Vatten

UTVECKLINGSSTRATEGI
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BEBYGGELSE
Kärnor
Åre, Duved och Björnänge utgör kärnor för mångfunktionell
bebyggelse. I dessa ser kommunen möjligheter att skapa goda och
attraktiva boendemiljöer med närhet till service, aktiviteter och
mötesplatser i strategiska lägen. Genom att förtäta bebyggelsen
i kärnorna skapas underlag för handel, service, kultur och fritid
och kollektivtrafik, vilket bidrar till en långsiktigt hållbar samhällsstruktur i Åredalen.
I Åredalen finns även två kärnor med turistisk inriktning, Björnen centrum och Rödkullen centrum. Dessa utreds i pågående
planprogramsprocesser. I planarbetena ingår att skapa attraktiva
centrummiljöer där service, rekreation och liftsystemet möts.
En utveckling av kärnorna är ett led i att skapa en attraktiv flerkärnighet i kommunen. I kärnorna bör det finns en blandning av
byggnader, attraktiva offentliga rum, bostäder och verksamheter.
Målpunkter och mötesplatser bör samlas så att viktiga funktioner
återfinns nära varandra och är lätta att nå. Det förenklar för boende och besökare när de ska ta sig mellan olika målpunkter och
minskar bilberoendet. En blandning av funktioner och bebyggelse
skapar attraktiva platser.
För att kunskapsbaserade verksamheter ska kunna utvecklas i
Åredalen krävs kontorslokaler relativt centralt i kärnorna för att
kunna upprätthålla serivce och restauranger även under de perioder som turismen är låg.

UTVECKLINGSSTRATEGI
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Sammanhängande bebyggelse
Längs dalens kommunikationsstråk och runtom kärnorna planeras för en förtätning av sammanhängande bebyggelse. Genom att
utveckla på detta sätt skapas en hållbar tillgänglighet med goda
kopplingar mellan bebyggelseområden, samhällsservice och dalens
huvudsakliga kommunikationsstråk. Utvecklingen bygger vidare
på den historiska bebyggelsetraditionen av bebyggelse i sluttningen ner mot Åresjön och älven, med fjällen som tydliga siluetter
och identitesbärare för bygden. Genom att växa i sidled inom
dalgången kan landskapsbilden bevaras och fler ges möjlighet att
bo med närhet till både fjäll, älv och goda kommunikationer.
Typologin inom den sammanhängande bebyggelsen kan skilja
sig åt från olika platser, men gemensamt är att hänsyn ska tas till
landskapet, naturen och kulturen på platsen. Kompletteringar av
och inom bebyggelseområden ska värna om ekologiska samband.
Robusta samhällsstrukturer och klimatanpassning är viktiga faktorer.
Inom den sammanhängande bebyggelsen är bostäder dominerande, både för permanent boende och fritidsboende. Men även
verksamhetsområden och vissa servicefunktioner kan förekomma.
Det bör också vara möjligt att ha småskaliga företagsverksamheter kopplade till sin bostad för en mer diversifierad och dynamisk
arbetsmarknad.
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NATUR OCH FRILUFTSLIV
Fjäll
Skid- cykel- och
vandringsområde
Natur

Vatten

Åredalen har under 2000-talet varit i en expansiv period. Det har
byggts mycket, befolkningen har ökat och flera företag har etablerat sig i dalen. Turismen kommer fortsatt att vara vår basnärning,
samtidigt har en sektor med tech- och konsultverksamhet som
tidigare inte funnits till så stor del dragits till Åre. Åre kommun
har en stor del egenföretagare sett till invånarantal. Att ha en
diversifierad arbetsmarknad är positivt för vår attraktionskraft och
robusthet. På grund av den höga efterfrågan på boenden, både
fritidsboenden och permanentboenden, förutspås byggsektorn
även framöver vara stark.
Vinterturismen har möjlighet att utvecklas än mer men det är
främst i sommar- och höstturismen som vi har möjlighet att växa
kraftigt, vilket skapar fler arbetstillfällen på året runt basis. Vår
natur och de upplevelsevärden som den genererar är vår största
tillgång och främsta produkt gentemot turismen. Vi är därmed beroende av vår unika natur för att ha en god arbetsmarknad. Därför är det viktigt att samhällsplaneringen beaktar naturen i ett året
runt-perspektiv, där kvaliteterna i både grönstruktur (barmark),
blåstruktur (vatten) och vitstruktur (snötäckt mark) främjas.
Det finns även andra näringar som är beroende av naturens resurser som inte är knutna till besöksnäringen, bland annat skogsbruk
och rennäring, som också värnas om inom Åredalen.

UTVECKLINGSSTRATEGI
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Friluftsliv

Naturmiljö

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

Naturmiljön är viktig för Åredalens identitet och attraktivitet,
liksom för de ekosystemtjänster som naturen bidrar med. Men
naturmiljön har också ett värde i sig och det är viktigt att bevara
de höga naturvärden som återfinns inom dalgången.
Landskapet i Åredalen domineras främst av granskog som breder ut sig längs med dalgångens sluttningar och bildar en naturlig
ridå mellan bebyggelsen och fjällen. Inom skogen finns ett myller
av våtmarker och små bäckar som ringlar sig ner från de branta
fjäll- och bergssidorna. Indalsälven skär genom dalgången och
den tillsammans med dess tillflöden har ett särskilt bevarandevärde. Människor har bott i dalgången under lång tid och brukat och
hävdat marken, vilket har bidragit till en rik gräsmarksflora runt
äldre bebyggelse, längs med vägar och i pister.
Fjällen och den fjällnära miljön utgör habitat för renar och andra
djur. Genom att koncentrera bebyggelse till de centrala stråken
kan stora arealer bevaras som naturmark, fjäll och vattenområden
för växter och djur. Samtidigt är det viktigt att bevara spridningskorridorer och viktiga ekologiska samband inom bebyggelsen
dalgången.

Det finns ytterligare potential i att utveckla vinterturismen genom
att utvidga det befintliga skidsystemet och utveckla det till en sammanhängande helhet genom nya liftanslutningar. På sikt planeras
för en liftanslutning mellan Tegefjäll och Rödkulleområdet. Detta
möjliggör mer balanserade flöden av skidgäster och ett bättre
utnyttjande av skidområdet som helhet. Liftanslutningar mellan
Vik och Sadeln samt gamla Continental Inn och hotell Copperhill
förbättrar tillgängligheten och sprider flöden vid hög beläggning.
För utveckling av sommar- och höstturism behöver det finnas en
balans mellan de många intressen som finns för att nyttja skog,
mark och vatten. Vid nytillkommande exploateringar ska hänsyn
alltid tas till om det finns leder och stigar som används i närområdet eller som kopplar samman olika leder. Då de bidrar till livskvalitet för fastboende och är en attraktionskraft både för boende
och turistnäringen.
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KOMMUNIKATIONER
Huvudstråk för kommunikationer
Åredalens stråk för kommunikationer löper i stor utsträckning i
öst-västlig riktning genom dalen. Längs detta stråk sträcker sig
både järnväg och huvudväg igenom dalen samt mindre stråk som
kopplar ihop dalens bebyggelse, kärnor och rekreationsområden. I
stråket ska det vara möjligt att färdas med alla olika transportmedel - gång, cykel, buss, tåg och bil.
Fokuset på gång- och cykeltrafikanter ska stärkas och stråk för
fotgängare och cyklister ska utvecklas. Gång- och cykelvägar är
viktiga verktyg för att binda samman kärnor och målpunkter i
dalgången och för att göra trafiksituationen tryggare för oskyddade trafikanter. Stråken ska fungera för både arbetspendling,
rekreation och besöksnäringens behov. Det ska vara enkelt att ta
sig genom dalgången till fots eller på cykel.

Stationsnoder och kollektivtrafik
Förtätningar och kompletteringar planeras i stations- och kollektivtrafiknäralägen. På så sätt kan kollektivtrafiken bli mer tillgänglig. Närhet till kommunikationer bidrar till möjligheter att röra sig
inom och till och från kommunen på ett hållbart sätt samt gör oss
mindre beroende av fossila bränslen och minskar vår miljöpåverkan. Bostäder i kollektivtrafiknära lägen är positivt för jämlikhet,
integration samt för barn och ungdomar. I takt med att utvecklingsområden byggs ut ska även kollektivtrafiken utvecklas för att
skapa hållbara resvanor. Kärnor utvecklas kring stationsnoder och
bebyggelse lokaliseras till kommunikationsstråk där det är möjligt
att försörja tillkommande bebyggelse med god kollektivtrafik.

UTVECKLINGSSTRATEGI
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Området väster om Åre station bör på sikt utvecklas till ett nav
för dalgångens kollektiv-, transfer- och taxitrafik. En ny järnvägsstation i Björnänge eller Såå underlättar för pendlingen inom
Åredalen och kommunen. Det avlastar trafiken på gatorna i Åre
by och skapar bättre förutsättningar för en hållbar turism.

Liftnoder
Utvecklingen av kärnor och liftnoder går hand i hand och är en
viktig del i att stärka kopplingarna mellan bebyggelse och friluftsliv i Åredalen. Vid framtida planering är det viktigt att verka för
att tillgängligheten till skidområdena är god för kollektivtrafik och
personbilar vid skidsystemets största liftnoder med tillhörande
parkeringar i accesspunkterna Duved, Tegefjäll, Rödkullen/Ullådalen, Nationalarenan, Kabinbaneområdet och Björnen. Genom
god tillgänglighet säkerställs att fler får tillgång till skid- och naturområden i Åredalen, vilket stärker besöksnäringen.
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BAKGRUND
I kapitlet Bakgrund beskrivs vad en översiktsplan
är, hur processen med att arbeta fram den fördjupade
översiktsplanen gått till samt hur planen kopplar till
kommunala, nationella och regionala mål.
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VAD ÄR EN ÖVERSIKTSPLAN?
Beslut om
samråd av
kommun
styrelsen (KS)

Beslut om
granskning (KS)
Godkännande
(KS)

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

Vägledande för användningen av mark och vatten
En översiktsplan ska vara både strategisk och vägledande för beslut i plan- och lovärenden. Det betyder att den
inte är juridiskt bindande. I varje enskilt ärende görs en
bedömning. En detaljplaneansökan som inte stämmer
överens med intentionerna i översiktsplanen kan hanteras via ett utökat planförfarande, vilket betyder att man
måste informera om planförslaget i en lokal ortstidning
och låta det samrådas och granskas under en längre tid
än vid standardförfarande. Det behöver finnas en motivering till varför man väljer att göra avsteg från intentionerna i översiktsplanen. Vid överklaganden kommer
motiveringen att prövas av högre domstolsinstanser.

BAKGRUND

En översiktsplan är ett strategiskt dokument som visar hur kommunen vill använda mark och vatten. För att kunna göra en mer
detaljerad redovisning av hur ett visst område bör utvecklas görs
en fördjupning av översiktsplanen (FÖP). Den fördjupade översiktsplanen beskriver hur Åredalen bör utvecklas fram till år 2035
för att främja en hållbar tillväxt och samhällsutveckling.
I den fördjupade översiktsplanen gör kommunen avvägningar
mellan olika intressen. Det som kommunen ska ta hänsyn till och
väga in i sin bedömning är bland annat hur man tänker ta hänsyn
till allmänna intressen, hur riksintressen och miljökvalitetsnormer
kommer att tillgodoses och hur den byggda miljön ska användas,
utvecklas och bevaras. Hur den fysiska planeringen ska samordnas
med nationella och regionala mål ska också ingå i översiktsplanen.
En fördjupad översiktsplan är endast vägledande för beslut. Den
juridiskt bindande regleringen av användningen av mark- och
vattenområden sker genom detaljplaner, områdesbestämmelser,
förhandsbesked och bygglov. Varje detaljplan ska redovisa hur
den förhåller sig till den fördjupade översiktsplanen och den
markanvändning som föreslagits i den. Även förhandsbesked och
bygglov bör följa intentionerna i den fördjupade översiktsplanen
och säkerställa planens syften.
Under varje mandatperiod ska översiktsplanen ses över så att
den håller sig aktuell i förhållande till utveckling och politiska
ställningstaganden. Översiktsplanering är en ständigt pågående
process där nya frågeställningar kontinuerligt måste hanteras och
underlag aktualiseras som stöd för politiska beslut.
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PROCESS

SAMRÅD
Den fördjupade översiktsplanen var ute på samråd från den 1
februari 2019 till och med den 10 april 2019. Annonsering om
planförslaget gjordes i ÖstersundsPosten, Länstidningen Östersund, på Åre kommuns hemsida och Facebook-sida. Tryckta
exemplar av planförslaget fanns att läsa på kommunhuset i Järpen,
ICA Björnänge, Biblioteket i Åre och ICA Duved. Samtidigt som
materialet fanns i digital form på kommunens hemsida. Under
samrådstiden hölls sex stycken offentliga informations- och frågestundsmöten på Åre bibliotek, Åre församlingshem, Lokalen,
HouseBe och Åre destination. Under samrådet inkom uppemot
80 yttranden. På Åre kommuns hemsida fanns även en enkät med
olika frågeställningar att fylla i. Svaren i enkäterna har använts
som kunskapsunderlag till det vidare arbetet i diskussion med den
politiska styrgruppen.

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

INFORMATIONSMÖTEN
Under våren 2018 anordnade kommunen två informationsträffar
på biblioteket i Åre. På mötena medverkade tjänstepersoner ur
arbetsgruppen för den fördjupade översiktsplanen. Under träffarna gavs allmänhet och näringsliv en möjlighet att få insyn i och
information om det pågående arbetet med den fördjupade översiktsplanen. En informationsträff hölls även med berörda avdelningar på kommunen. Syftet var då att återkoppla efter höstens
workshoppar, diskutera aktuella frågor samt ge en bild av hur
långt arbetet med planen hade kommit.

POLITISK STYRNING OCH PROCESS
Kommunstyrelsen (KS) tog 2016 beslut om att påbörja arbetet
med den fördjupade översiktsplanen. Kommunfullmäktige (KF)
kommer efter planprocessen att anta planen.
Kommunstyrelsen ansvarar för planens innehåll och helhet och
tar beslut om samråd, utställning och godkännande av planen.
Den kommuntäckande översiktsplanen för Åre kommun antogs
2017. I slutet av 2014 tog kommunstyrelsen och kommunfullmäktige ett inriktningsbeslut kring den kommuntäckande översiktsplanens framtidsutmaningar, målbild och planeringsstrategier. Vid
beslutet att påbörja ett arbete med en fördjupad översiktsplan
under slutet av 2016 godkändes projektbeskrivningen för planen
och med detta gavs även direktivet att planeringsstrategierna från
den kommuntäckande översiktsplanen skulle ligga till grund för

Några ämnen kopplade till samhällsplaneringen i Åredalen utkristalliserade sig som extra viktiga på informationsträffarna: byggande på jordbruksmark, gång- och cykelvägar och förtätning i
kollektivtrafiknära lägen.
Under framtagandet av samrådshandlingen har informations- och
samtalsmöten även hållits med Trafikverket, Länsstyrelsen, Åre
Destination, SkiStar och Samiska rådet.
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ställningstaganden kring allmänna intressen och utvecklingsprinciper för en ny fördjupad översiktsplan för Åredalen.
Kommunstyrelsen är beställare och ytterst ansvarig för översiktsplanearbetet. En grupp med representation från alla politiska
partier i Kommunstyrelsen har under framtagandet av granskningshandlingen varit styrgrupp.
Arbetsgruppen för den fördjupade översiktsplanen har bestått av
tjänstepersoner på planenheten och miljöavdelningen. Tjänstepersoner från tekniska avdelningen, barn- och utbildningskontoret,
socialkontoret, tillväxtavdelningen och byggenheten har även
bidragit till arbetet.
Tjänstepersonsorganisationen och den politiska styrgruppen har
haft kontinuerliga möten om översiktsplanens innehåll.
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KOPPLINGAR TILL MÅL- OCH
STYRDOKUMENT

plan nu och i framtiden. Hållbarhetsstrategin har arbetats fram parallellt med den kommuntäckande översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen för Åredalen. Strategin har i sig inte varit ett
underlag för den fördjupade översiktsplanen, däremot ingår den
kommuntäckande översiktsplanens mål och strategier i de delar av
hållbarhetsstrategin som berör samhällsplanering.

KOMMUNALA STYRDOKUMENT

Strategi för näringslivsutveckling

Översiktsplan

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

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

Fördjupad översiktsplan för Åre samhälle
Den fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle, antagen 2005,
har legat till grund för ställningstaganden rörande Åre. Planen
gäller fortsatt. I de tillfällen som ställningstaganden i FÖP Åre
samhälle går emot ställningstagandena i den fördjupade översiktsplanen för Åredalen är det den sistnämnda som gäller.

Va-policy
I VA-policyn ges strategiska vägval och riktlinjer för hantering av
olika VA-frågor. Den ger stöd och vägledning för beslut i frågor
om VA-utbyggnad och annan myndighetsutövning i VA-relaterade
frågor. Genom VA-policyn tydliggör kommunen sina ambitioner
och synsätt för dricksvatten och spillvatten samt dagvattenhantering, såväl inom som utanför tätorter. Policyn tillsammans med
VA-planens ingående delar ska bidra till kommunens tillväxt och
utveckling samt skydd av miljön och människors hälsa. Den ska
bidra till att kommunens invånare får bra VA-försörjning, samtidigt som byggnader, markområden, sjöar, vattendrag och grundvattenförekomster ska skyddas från förorening eller överutnyttjande. Ställningstaganden i den fördjupade översiktsplanen görs i
enlighet med VA-policy och VA-plan.

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

Kommunal hållbarhetsstrategi
Åre kommuns hållbarhetsstrategi ”Hållbar framtid för alla” definierar vad hållbar utveckling betyder och pekar ut riktningen för
hur kommunen förhåller sig till hållbarhetsfrågor på ett strategiskt
25
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hälleliga förutsättningar för en god hälsa på lika villkor för hela
befolkningen. Vi behöver arbeta mer mot ett jämlikt och jämställt
samhälle och för Trygga uppväxtvillkor.”

VA-utbyggnadsplan del 1
VA-utbyggnadsplanen ska ge besked om vilka områden som ska
prioriteras för utbyggnad av den allmänna VA-anläggningen i Åre
kommun samt i vilken ordning utbyggnad ska ske. En handlingsplan för de prioriterade områdena samt en konsekvensanalys av
att genomföra VA-utbyggnadsplanen har tagits fram inom ramen
för arbetet.

Kultur- och fritidsplan
Syftet med en kultur- och fritidsplan är att skapa en stabil plattform att bygga och utveckla dessa verksamheter från samt att ge
möjlighet att lyfta fram de särdrag som är unika för kommunen.
Den ska även tydliggöra kultur- och fritidslivets roll i samhällsutvecklingen. Kultur- och fritidsplanen anger kommunens målsättningar med de medel som avsätts för kultur- och fritidsområdet
och fungerar på så vis som planeringsunderlag för politiker och
tjänstemän. Planen redovisar de områden som anses särskilt
viktiga att vidareutveckla inom kommunens framtida kultur- och
fritidssatsningar.

Vatten- och avloppshanteringen utanför tätortsområden i Åre
kommun ska ske på ett långsiktigt hållbart sätt i enlighet med
lagar, riktlinjer och mål på nationell nivå samt stödja en positiv
samhällsutveckling och skyddet för hälsa och miljö på lokal nivå.

Riktlinjer för förvärv, innehav och försäljning av
kommunal mark
Dokument är framtaget för att fastlägga de riktlinjer som ska gälla
för att långsiktigt säkerställa erforderlig mark för samhällsutbyggnad i vid mening och att skapa en tydlighet i förvaltningen av
kommunens mark. Det finns flera syften med kommunens markinnehav: samhällsbyggnad, rekreation och friluftsliv, markreserv
och långsiktig kommunal ekonomi.

Kulturmiljöprogram för Åredalen
Inom ramen för det fördjupade översiktsplanearbetet har ett Kulturmiljöprogram för Åredalen tagits fram. Kulturmiljöprogrammet syftar till att visa kommunens inriktning för kulturmiljöarbetet samt ge råd och riktlinjer för hur de kulturhistoriska värdena
ska tas tillvara. Enligt lagstiftningen delar vi alla ansvaret för att
skydda och vårda vår kulturmiljö - såväl enskilda personer som
myndigheter ska visa hänsyn och aktsamhet. Genom att presentera ett urval av miljöer som ger en bild av Åredalens historia och
utveckling, och beskriva miljöernas kulturhistoriska värden ska
kulturmiljöprogrammet fungera som vägledning vid bland annat
planering och bygglovhantering.

Folkhälsostrategi
Folkhälsa handlar om rätten till jämlik hälsa i hela befolkningen.
Det gör att folkhälsoarbetet förverkligar utvecklingen av social
hållbarhet i Åre kommun. Därmed stöder och bygger folkhälsostrategin Åre kommuns arbete för hållbar utveckling tillsammans
med ekologisk och ekonomisk hållbarhetsutveckling. Det långsiktiga målet med Åre kommuns folkhälsoarbete är detsamma som
det nationella och länsgemensamma folkhälsomålet: ”Skapa sam-
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› Effektivisera energianvändningen med minst 30 procent jämfört med år 1990.
› Offentlig verksamhet och offentligt ägda företag har ökat sin
beredskap kring klimatrelaterade risker.

KOMMUNALA MÅL
Riktlinjer för bostadsförsörjning
2021 antog Åre kommun ”Riktlinjer för bostadsförsörjning
2021-2023”. Riktlinjerna innehåller bland annat uppgifter om
kommunens mål för bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet samt planerade insatser för att nå dessa mål. Målen för
bostadsbyggande och utveckling av bostadsbeståndet utgår bland
annat från planeringsstrategierna i den kommuntäckande översiktsplanen, vilka även används i den fördjupade översiktsplanen
för Åredalen. Strategisk bostadsplanering utifrån avvägningar mot
allmänna intressen (fördjupad översiktsplan) är ett av de redskap
som kommunen, enligt riktlinjerna, har att arbeta med när det
gäller bostadsförsörjning.

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

Åreälven med biflöden - Fördjupad bevarandeplan
för Natura 2000-område

REGIONALA OCH NATIONELLA MÅL

Natura 2000-området Åreälven med biflöden omfattar ett för
landet unikt vattensystem. Här finns höga naturvärden i och i
anslutning till sjöar och vattendrag, kopplade till naturlighet i
vattendynamiken och naturlighet i vattenmiljö och omgivningar.
För Åreälven i dag innebär pågående markanvändning i form av
skogsbruk samt utbyggnaden av infrastruktur, exploatering med
mera i turistorter som Åre och Duved den mest betydelsefulla
mänskliga påverkan på vattenmiljöerna med omgivande markområden. Näringens expansion ger upphov till aktiviteter som riskerar att påverka den biologiska mångfalden i vattensystemet. Dit
hör riskerna för uttransport av organiskt och oorganiskt material
i samband med den pågående utbyggnaden av skidnedfarter,
liftar, turistboende, vägar med mera. Avrinnings-, erosions- och
sedimentationsprocessen i Åredalen styrs i grunden av naturliga
klimatologiska, morfologiska och geologiska förhållanden. De er-

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

Klimatstrategi Jämtlands län 2018-2024
Klimatstrategin och dess åtgärdsplaner ska fungera som vägledning i omställningen till förnybar energi, ett energieffektivt
samhälle och till ett långsiktigt robust samhälle som kan hantera
sårbarheter och ta vara på möjligheterna i ett förändrat klimat.
Strategins vision är att Jämtlands län är en fossilbränslefri region
år 2030, en nationellt ledande exportör av förnyelsebar energi
samt att länet utvecklat ett långsiktigt robust samhälle.
Strategin anger sju målsättningar för år 2020. De målsättningar
som har störst bäring på den fördjupade översiktsplanen är:
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osiva processerna riskerar dock att förstärkas utanför de naturliga
ramarna. I första hand drabbas Åresjön med tillhörande biflöden.

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

Vision för Sverige 2025
Boverket har på uppdrag av regeringen tagit fram en vision för
Sverige 2025. Visionen baseras på en sammanställning av de nationella mål som rör samhällsplaneringen. Visionen är uppbyggd
av fyra megatrender och tolv Sverigebilder.
Megatrenderna är stora pågående förändringar i samhället som
påverkar hela eller stora delar av världen. Trenderna påverkar oss
redan nu, men alla effekter märks inte än och det kan ta lång tid
innan de blir tydliga. Det är viktigt att ta hänsyn till framtida effekter eftersom samhällsbyggande är en lång process med byggnader och anläggningar som kan stå i hundra år eller mer. Boverket
nämner fyra megatrender i sin vision; globalisering, digitalisering,
urbanisering och ett förändrat klimat.
Sverigebilderna är en vision för var Sverige bör vara år 2025 för
att nå de satta målen för ett hållbart samhälle till år 2050. De Sverigebilder som främst rör den fördjupade översiktsplanen är:
›
›
›
›
›
›
›
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Skapa en hållbar livsmiljö i och kring staden
Utveckla småorter och glesbygd hållbart
Bygg hållbart
Gynna besöksnäringen
Regional utveckling behöver utbyggd kollektivtrafik
Trygga rent vatten
Bevara tätortsnära natur, stränder och jordbruksmarker
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STRATEGISKA
UTGÅNGSPUNKTER
I kapitlet Strategiska utgångspunkter presenteras
olika framtidsutmaningar Åredalen står inför och som
planeringen måste ta hänsyn till. Vidare beskrivs den
kommunövergripande översiksplanens målbild och de
planeringsstrategier som ligger till grund för ställningstaganden som görs i den fördjupade översiktsplanen.
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BEFOLKNINGSUTVECKLING OCH
BOSTADSBEHOV I ÅREDALEN
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Åldersfördelning riket, 2017.
Källa: SCB 2018
95+ år
90-94 år
kvinnor
85-89 år
80-84 år
män
75-79 år
70-74 år
65-69 år
60-64 år
55-59 år
50-54 år
45-49 år
40-44 år
35-39 år
30-34 år
25-29 år
20-24 år
15-19 år
10-14 år
5-9 år
0-4 år

Åldersfördelning Åredalen, 2017.
Källa: Skatteverket 2018

EN STARK TILLVÄXT
Åredalen har en stark befolkningsutveckling. Av de som flyttar
till kommunen flyttar en stor andel till Åredalen, vilket delvis kan
tillskrivas den höga andelen säsongsarbeten och kortvariga anställningar som finns här. Här föds också många barn eftersom
befolkningen är förhållandevis ung, speciellt åldersgruppen 26 till
35 år skiljer ut sig som högre än riksgenomsnittet.
Från 1:a januari 2014 till sista december 2017 växte Åredalen
med 463 personer och stod för 64 % av befolkningsökningen i
kommunen. Åredalen har ett negativt flyttnetto till andra delar
av kommunen och länet. Många väljer alltså att flytta till Åre från
andra delar av landet för att sedan flytta vidare inom kommunen/
länet. Från den 1 november 2019 till den 1 november 2020 ökade
Åre kommuns befolkning med 3%. Vi var den kommun med näst
högst befolkningsökning i hela landet. Inflyttningen till kommunen har inte ökat nämnvärt, däremot har färre personer valt att
flytta från kommunen. Därmed ses ett trendbrott. Detta bedöms
bero på att fler har fått bättre möjligheter till att jobba på distans.
Tack vare Åredalens positiva befolkningsökning och tillväxt finns
en stor efterfrågan på bostäder. Åredalens befolkning består till
stor del av inflyttade unga vuxna. Fyra olika grupper kan urskiljas;
säsongare, prova-på-familjer, nyanlända och studenter. Säsongare är sedan länge en stor grupp i Åredalen som under senare år
har utökats till att även innefatta sommarsäsongare då Åredalen
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utvecklats till att även vara en sommar- och höstdestination. Fler
kan nu jobba i Åredalen på åretruntbasis. Prova-på-familjerna
är ofta unga vuxna med barn i förskole- och skolålder som vill
testa att leva ett liv i en mindre ort med närhet till naturen. Åre
kommun har tagit emot många nyanlända från mitten av 10-talet,
vilket har varit ett stort tillskott för service- och besöksbranschen.
På senare år har även Åredalen lockat till sig fler studenter. Gemensamt för dessa grupper är att de oftast letar efter bostäder
att hyra, antingen av ekonomiska skäl eller på grund av att det är
osäkert hur länge man planerar att bli boende i dalen.
Efterfrågan på bostäder i Åredalen är hög och varierad. Det finns
ett stort antal bostäder i Åredalen, trots det råder en bostadsbrist.
Detta på grund av att de som eftersöker en permanentbostad till
stor del konkurrerar på samma marknad som de som söker ett
fritidsboende. Att göra uppskattningar av vilket kommande behov
som finns är komplicerat då det till stor del är beroende av vilken
nyttjandegraden bostäderna har, vilket inte är möjligt att styra. En
trend som ses är att personer flyttar in i bostäder som från början
var tänkta som fritidsboenden men även det omvända sker. Åre
kommun ser därför att tillskapandet av fler bostäder är ett angeläget allmänt intresse för att komma till rätta med den bostadsbrist
som råder. Detta är extra angeläget på grund av den kraftiga befolkningsökning som sker i kommunen som helhet men speciellt i
Åredalen.

Ej angett

1a

2a

3a

4a

5a

Kommunal tomtkö

Antal i lägenhetskö (Åre och Duved) Årehus och antal i kommunal tomtkö 2020.
I tabellen visas önskemål om minst antal rum.
Källa: Årehus AB och Åre kommun 2020

Förutom en stor efterfrågan på mindre hyreslägenheter finns även
en stor efterfrågan på bostadsrätter i form av ettor till femmor,
radhus, parhus och villor anpassade för fastboende. I princip alla
boendeformer som är anpassade för permanentboende1 efterfrågas men speciellt parhus och radhus för yngre barnfamiljer är en
boendeform som det är brist på och därmed finns ett önskemål
om på bostadsmarknaden.
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VÅRA VIKTIGASTE
FRAMTIDSUTMANINGAR

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

KLIMATET FÖRÄNDRAS

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

Under de senaste 100 åren har jordens klimat förändrats genom att medeltemperaturen har stigit i en snabbare takt än
tidigare. Enligt FN:s klimatpanel IPCC är det människans
utsläpp av växthusgaser som är orsak till klimatförändringen. Om utsläppen fortsätter som nu ökar risken för att jordens klimatsystem påverkas på ett farligt sätt.
För Åre kommun kommer klimatförändringarna att få betydande konsekvenser för bland annat besöksnäring och inflyttning,
tekniska system, vattenkvalitet, areella näringar, folkhälsan och
den biologiska mångfalden. I Åre kommun är det förmodligen de
indirekta följderna av jordens klimatförändringar som kommer att
visa sig först. Transportkostnaderna kommer med all sannolikhet
att bli högre på grund av höjda bränslepriser och det ger en stor
påverkan på en glest bebyggd kommun vars basnäring turismen
är beroende av långa transporter. Det finns också en stor risk att
den globala ekonomin påverkas av klimatförändringarna, vilket
i sin tur kan påverka människors vilja och möjligheter att lägga
pengar på turism. Till slutet av seklet tros årsmedeltemperaturen i
Jämtland komma att öka med ca tre till fem grader, liksom vintertemperaturen som även den tros öka med cirka tre till fem grader.
Vi får en ökad nederbörd med fler kraftiga regn och antalet dagar
med snö beräknas att minska med 60-80 dagar1.

STRUKTUROMVANDLINGAR
Globalisering och urbanisering är pågående världsomfattande trender som påverkar Åre kommun på olika sätt.
Det finns en tydlig global trend i att inflyttning sker från glesbygden till tillväxtcentra där det finns en hög tillgänglighet till
arbetstillfällen och ett stort urbant utbud. Konkurrensen mellan
olika arbetsmarknadsregioner ökar. Glest befolkade områden
riskerar att förlora arbetstillfällen och invånare eftersom utbudet
av arbetsplatser inom ett rimligt pendlingsavstånd är litet. För Åre
kommuns del får detta till följd att redan glest bebodda områden
blir glesare och att det blir allt mer konkurrens om bostäder och
service i Åredalen.
Stora strukturomvandlingar har skett och sker inom de areella näringarna: produktionen kräver mindre arbetskraft och förädlings-

1. Framtidsklimat i Jämtlands län – enligt RCP-scenarier, SMHI 2015
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processer flyttas långt från råvaruproduktionen. Marknaden för
råvaror och livsmedel är global, vilket får stor inverkan på lokala
ekonomier och även påverkar vårt landskap.

ringsbehov som kräver en långsiktig planering och prioritering för
att upprätthålla kommunens finansiella mål gällande resultat och
soliditet.

Viktiga frågor för samhällsplaneringen:

Viktiga frågor för samhällsplaneringen:

Samhällsplaneringen måste hantera följande utmaningar som följer på strukturomvandlingar:

Samhällsplaneringen måste hantera följande utmaningar som följer av befolkningsutvecklingen:

› Hur ska vi kunna behålla och utveckla servicenivån kopplat till
bebyggelse- och servicestruktur?
› Hur ska vi motverka glesbygdens avfolkning och hur löser vi
kapacitetsproblem i de områden som har stor tillväxt?
› Hur motverkar vi risken för segregation och polarisering i samhället?
› Hur kan vi planera för att stärka folkhälsan?

› Hur stor befolkningsökning ska vi ta höjd för när vi planerar
för långsiktiga kommunala behov?
› Vilka kommunala investeringar är avhängiga av varandra?
› Vilka kommunala investeringar behövs utifrån lagkrav?
› Vilka kommunala investeringar behöver högst prioritet?
› I vilken ordning ska kommunala investeringar planeras och
utföras?

ÖKAD BEFOLKNING OCH INVESTERINGSBEHOV

UTVECKLA EN UNIK FJÄLLMILJÖ PÅ ETT
HÅLLBART SÄTT

Under perioden 2016-2019 ökade befolkningen med 5,8% i
kommunen. Detta kan jämföras mot snittet i riket på 3,3%.
Ett ökat befolkningsunderlag leder till större skatteintäkter
men även större investeringsbehov.

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

Omsättningen på in- och utflyttare är även stor, vilket gör den
kortsiktiga kommunala planeringen av till exempel skolplatser
svår att förutse och genomföra. Då kommunens totala invånarantal är relativt litet så får den stora befolkningsökningen ett stort
genomslag och stora konsekvenser för den långsiktiga planering
av kommunala behov. Förutom en strategisk planering av markoch vattenanvändningen så behövs en strategisk planering för
vilka kommande kommunala behov som behöver tillgodoses i
ett långsiktigt perspektiv. I form av skola, förskola, vatten och
avlopp, särskilda boenden med mera. Detta leder till olika investe-

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

INGA ENKLA SVAR

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

Frågeställningarna i föregående stycken har inga enkla svar.
Hela den fördjupade översiktsplanen med definiering av markanvändning, stategiska ställningstaganden och beskrivande texter är
svaret på hur vi ska hantera alla dessa komplexa frågeställningar.
Det är viktigt att komma ihåg att de flesta frågor har ett samband
och är beroende av varandra. I vissa tillfällen konkurrerar även
olika målbilder med varandra. Avvägningar och ställningstaganden
har därför gjorts för att uppnå de fyra planeringsstrategierna i så
hög grad som möjligt.

KUMULATIVA EFFEKTER PÅ VATTENSYSTEMET
Natura 2000-området Åreälven med biflöden omfattar ett för
landet unikt vattensystem. Här finns en i stort ursprunglig
fiskfauna med höga värden sett ur synvinkeln genetisk diversitet hos bestånd av laxfisk.
Den höga utvecklingstakten i Åredalen ger upphov till aktiviteter
som riskerar att påverka den biologiska mångfalden i vattensystemet. Dit hör riskerna för uttransport av organiskt och oorganiskt
material i samband med den pågående utbyggnaden av skidnedfarter, liftar, turistboende, vägar med mera. Avrinnings-, erosionsoch sedimentationsprocessen i Åredalen styrs i grunden av naturliga klimatologiska, morfologiska och geologiska förhållanden.
De erosiva processerna riskerar dock att förstärkas utanför de
naturliga ramarna. I första hand drabbas Åresjön med tillhörande
biflöden. För att utvecklingen som föreslås i den fördjupade översiktsplanen ska kunna genomföras krävs att stor hänsyn tas till de
höga vattenvärdena som finns inom Natura 2000-området.
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VÅR MÅLBILD

Definition av hållbarhet
Med hållbara samhällsstrukturer menar vi ett inkluderande samhällsbyggande som bjuder in fler människor till att bo, leva och
verka i vår kommun utan att vi överutnyttjar eller förstör miljön.
Grunden för långsiktigt hållbar utveckling är att vi respekterar
gränserna för vad vår miljö tål. Utan en hållbar utveckling av
miljön kan vi inte åstadkomma en social hållbarhet. Ekologisk
och social hållbarhet är i sin tur premisser för att nå ekonomisk
hållbarhet. Långsiktig ekonomisk utveckling kan alltså inte nås till
priset av förstörd miljö eller ett segregerat och ojämlikt samhälle,
eftersom naturresurser och folkhälsa är förutsättningar för långsiktig tillväxt3.
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2. Inspiration till begreppen känslomässig och funktionell attraktionskraft är hämtad ur Regeringskansliets skrift ”Attraktionskraft för tillväxt och utveckling ” (2014)

-

sfäriskt ozon -

lb

1. Vår gemensamma framtid: Världskommissionen för
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En hållbar utveckling är en
utveckling som tillfredsställer
dagens behov utan att äventyra kommande generationers
möjilgheter att tillfredsställa
sina behov1
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Åre kommun har för många människor en tydlig känslomässig
attraktionskraft, mycket tack vare sin identitet och sitt starka varumärke kopplade till landskapet, aktiviteter och besöksnäring. För
att komplettera denna typ av attraktionskraft behöver vi sträva
mot att även stärka vår funktionella attraktionskraft på ett långsiktigt sätt. Detta innebär att planera för samhällsstrukturer som ger
oss tillgång till effektiva transporter, arbeten, digital kommunikation, aktiviteter, boenden, bra utbildning och god service - både
idag och i framtiden2.
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Den fördjupade översiktsplanen för Åredalen tar avstamp i
den kommunövergripande översiktsplanens målbild. Målbilden ska hjälpa oss att skapa en hållbar tillväxt och är en
förutsättning för att möta de framtidsutmaningar som vi
står inför. Målbilden kan ses som en pusselbit i kommunens
vision: Tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i en
storslagen fjällmiljö.

et

ATTRAKTIVA OCH LÅNGSIKTIGT HÅLLBARA
SAMHÄLLSSTRUKTURER

3. Planetary boundaries: Johan Rockström, Stockholm Resilience Centre
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ÖVERGRIPANDE
PLANERINGSSTRATEGIER

kommunen på ett hållbart sätt och att vi maximerar möjligheterna
att skapa en stark och fungerande kollektivtrafik. Detta gör oss
mindre beroende av fossila bränslen, vilket minskar vår miljöpåverkan och gör att vi kan klara en klimatomställning på ett bra
sätt. Vi stärker också vår basnäring, besöksnäringen, som är beroende av god tillgänglighet.

Åre kommun har i översiksplanen tagit fram sex övergripande planeringsstrategier som ligger till grund för våra
ställningstaganden kring allmänna intressen och utvecklingsprinciper. Strategierna utgår från våra stora framtidsutmaningar och syftar till att nå målbilden om attraktiva och
långsiktigt hållbara samhällsstrukturer.

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

Arbetet med den fördjupade översiktsplanen utgår ifrån fyra av
planeringsstrategierna. Övriga planeringsstrategier, ”Se utvecklingsmöjligheterna i regionen” och ”Stärka befintliga bygder”, har
bedömts utgöra strategier för planering på en kommunövergripande och regional nivå. De har därför inte studerats och kartlagts utifrån de lokala förutsättningarna i Åredalen. De två planeringsstrategierna går att hitta i översiktsplanen för Åre kommun.
Nedan presenteras de planeringsstrategier som legat till grund för
arbetet med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen samt
de ställningstaganden som görs i den.

Metoder:

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

A. Planera med fokus på hållbar
tillgänglighet
God tillgänglighet4 är en viktig tillväxt- och
attraktivitetsfaktor. En långsiktig planering
för tillgänglighet innebär att vi i framtiden
har möjlighet att röra oss inom, till och från
4. Med tillgänglighet avses i detta sammanhang den lätthet med vilken nödvändiga eller önskvärda aktiviteter kan nås. Detta påverkas av var aktiviteterna är lokaliserade eller äger rum samt
hur väl dessa aktiviteter är länkade till transportsystemet.
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B. Skapa en attraktiv flerkärnighet

Metoder:

Bostadsförsörjning och tillgång till ett attraktivt
och ändamålsenligt boende är en viktig utvecklings- och tillväxtfråga för Åredalen eftersom
bristen på bostäder riskerar att bli en begränsning för tillväxt och utveckling.
› Aktiv planering med satsningar på goda och attraktiva boendemiljöer med service, aktiviteter och mötesplatser i strategiska lägen.
› Aktiv bostadsförsörjning för alla skeden i livet, vilket möjliggör flyttkedjor och möter människors olika bostadsbehov.
› Goda kollektiva transportmöjligheter som möjliggör arbetspendling mellan olika samhällen.

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

C. Bygga robust

D. Se landskapets potential

För att undvika naturolyckor och stora framtida kostnader behöver vi satsa på att redan idag
skapa robusta samhällsstrukturer. Tidiga investeringar och anpassningar kommer att göra att vi
slipper eller minskar stora utgifter för t.ex. ras,
försämrad folkhälsa eller översvämningar i framtiden. Genom robusta samhällsstrukturer och klimatanpassning
för minskad sårbarhet av både framtida och befintliga exploateringar skapas resiliens5. Det innebär att samhällets har en förmåga
att förbereda sig för, klara av och återhämta sig från klimatrelaterade förändringar.

Landskapet är viktigt för oss av kulturella, sociala
och miljömässiga skäl. Det är också grunden för
ekonomisk utveckling i form av till exempel produktion, besöksnäring och inflyttning. Landskapet
är även betydelsefullt ur ett vardags- och folkhälsoperspektiv. Detta synsätt har en tydlig koppling till
den europeiska landskapskonventionen.

Metoder:

Vi vill kunna synliggöra, nyttja och utveckla landskapet samtidigt
som vi också vill bevara viktiga värden. För att kunna göra detta måste vi arbeta med tydliga gränsdragningar, men också med
funktioner. Går landskapet inte att använda och bruka riskerar
många natur- och kulturvärden att gå förlorade.

5 MSB 2013
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Metoder:

› Väl underbyggda avvägningar mellan olika intressen vid exploateringar som påverkar areella näringar.
› Tydliga beskrivningar av vilka allmänna värden i landskapet
som är viktiga och vilka typer av verksamheter och åtgärder
som är lämpliga och bör prioriteras inom respektive område.
› Mer aktivt arbete med att synliggöra kulturlandskapet och
göra det till en attraktivitetsfaktor.
› Medvetet arbete kring vardagslandskap och vardagsrekreation i planeringen.
› Ökat fokus på att anpassa exploateringar och åtgärder till
landskapet.
› Visad hänsyn till befintlig bebyggelsetradition och bygdens
identitet vid byggnationer.
› Främjande av lokal livsmedelsproduktion.
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ALLMÄNNA
INTRESSEN
I kapitlet Allmänna intressen redovisas värden, kvaliteter, risker och andra förhållanden som kommunen behöver ta hänsyn till vid utveckling av den fysiska miljön.
Enligt plan- och bygglagen ska nämligen kommunen
i översiktsplanen redovisa hur den avser att ta hänsyn
till allmänna intressen vid beslut om användningen av
mark- och vattenområden. Ställningstagandena i kapitlet utgår från översiktsplanen och de övergripande
planeringsstrategierna.
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HÄNSYNSKARTA
Kartan redovisar olika allmänna intressen som finns inom Åredalen idag, och som planeringen behöver ta hänsyn till.
Riksintressen och andra skydd enligt Miljöbalken redovisas på separata kartor längre fram i kapitlet.
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ALLMÄNNA INTRESSEN

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

BOSTÄDER
I Åredalen bör det finnas en blandning av boendemiljöer för
att möta olika önskemål. På grund av den höga och varierande
efterfrågan och den höga konkurrensen på bostadsmarknaden
anses tillskapandet av ett varierat bostadsutbud vara ett angeläget
allmänt intresse. Den fördjupade översiktsplanen ger möjlighet
att utveckla nya bostadsområden och förtätningar i kärnorna och
längs med de befintliga infrastrukturstråken i väst-östlig riktning.
Den pekar även ut utveckling av områden norr om E14, då främst
med turistisk karaktär. Den visar även på hur mindre kompletteringar av gårdar i odlingslandskapet kan göras.

Lokalisering av nya bostäder
› Bostadsbyggande för tillgänglighet i flerkärnig ortsstruktur Kommunen bör i sitt bostadsbyggande aktivt verka för
att stärka en flerkärnig ortsstruktur. Kommunen bedömer att
framför allt Duved har särskilt goda förutsättningar för bostadsbyggande och möjligheter att skapa en hållbar tillgänglighet till målpunkter både i Åre och arbetstillfällen österut. Här
bör framförallt områden inom 1 500 meter från järnvägsstationen förtätas med bostäder. I Åre by finns en stor efterfrågan
på bostäder för permanentboende och säsongsarbetare. Nya
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bostäder bör primärt byggas i form av förtätningar och kompletteringar i kollektivtrafiknära lägen. Kommunen ser även att
det finns förutsättningar för att skapa goda bostadsmiljöer i
strategiska lägen längs stråket mellan Duved och Ängarna samt
i Björnänge.
› Fokus på god tillgänglighet Bostadsbyggande med god tillgänglighet till gång-, cykel och kollektivtrafik bör främjas och
prioriteras.

Bostäder för permanent och turistiskt boende
Det finns en stor efterfrågan både på permanentboende och turistiskt boende. Kommunen har inte möjlighet att bestämma vad
för typ av bostäder som byggs, så länge kommunen inte själv äger
marken som ska bebyggas. Det kan därför bli lite missvisande att
prata om permanent boende och turistiskt boende. En villa som
från början byggdes som någons permanenta bostad kan idag
användas som fritidsbostad och tvärt om. Trots det beskriver vi
olika områden som mer eller mindre lämpade för olika bostäder.
I områden med turistiskt boende är möjligheten till ski in - ski
out en av de viktigaste parametrarna. Andra områden bedöms
som bättre lämpade för permanentboende på grund av närhet till
skola och förskola, kollektivtrafik och service. I områden avsedda för att tillskapa nya bostäder för permanent boende ska stor
hänsyn tas till de typer av behov som finns så som tillskapandet
av byggrätter för garage och förrådsbyggnader, ytor för lek och
rekreation. Inom områden där ambitionen är att bygga för permanent boende är det viktigt att tillräckliga friytor planeras för att
tillskapa goda boendemiljöer. Grönytor är även viktigt att avsätta
för en god dagvattenhantering, både inom fritids- och permanentområden.
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Bostäder för äldre och grupper med särskilda behov
Fram till 2026 förväntas befolkningen som är 65 år eller äldre öka,
vilket ställer krav på att tillskapa nya trygghetsboenden, servicebostäder och seniorboenden. En del av åldersgruppen bor kvar
i sitt ordinära boende när de blir äldre med stöd av hemtjänsten. I Åre kommun finns det även en liten grupp äldre som har
en annan hemkommun men som delar av året väljer att bo i sin
fritidsbostad och då har rätt till de beviljade insatser som hemkommunen har beslutat om. Att ha möjlighet att bo kvar i samma
ort som man bott i tidigare är en viktig faktor för att bibehålla sitt
sociala liv och trygghet.

Förväntad befolkningsutveckling 65 år och äldre, 2015-2026.
Källa: Åre kommun 2016
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› Behov av bostäder I kommunen finns ett behov av att utveckla bostäder för särskilt boende, trygghetsboende och boende
för personer med psykisk funktionsvariation.
› Kommunalt markförvärv kopplat till bostäder för grupper
med särskilda behov Kommunen bör i strategiska lägen köpa
in mark för att kunna tillgodose kommande behov av service-,
trygghets- och seniorboenden.
› Lokalisering av särskilda typer av boenden Nya LSS-boenden, servicebostäder och seniorboenden bör alltid lokaliseras
till lägen med god tillgänglighet till kollektivtrafik och närservice, främst i Duved och Åre. Bostädernas närmiljö bör vara
lättframkomlig och ha närhet till lämplig närrekreation. Bostädernas placering och utformning (t ex huskroppars orientering
och tillgång till skugga) bör göras med tanke på kommande
klimatförändringar eftersom äldre och sjuka personer är särskilt
känsliga vid värmeböljor. Beroende på verksamhet krävs olika
hög grad av lokaler och parkeringsplatser för anställda.
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Riktlinjer för bostäder

ARKITEKTUR OCH GESTALTNING

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

› Arkitektur- och gestaltningsprogram Inom FÖP-området bör ett arkitektur- och gestaltningsprogram tas fram - ett
dokument som uttrycker kommunens långsiktiga ambition och
vilja för en attraktiv och hållbar gestaltad livsmiljö. Avvägningar
och ställningstaganden om höjder, material, helhetsverkan med
mera behöver göras. Dokumentet ska ge stöd vid en diskussion
kring arkitektur och gestaltning, såväl internt som externt.
› Skylt- och reklampolicy Det finns ett behov av att uppdatera
riktlinjer för skyltar och reklam inom Åredalen. Ett sådant arbete skulle med fördel kunna göras inom arkitektur- och gestaltningsprogrammet.
› Anpassning till platsen Utformning av byggnader och områden bör tillvarata och vidareutveckla platsens naturliga förutsättningar så som vegetation, grönytor och lokalklimat. Markanpassningar och god helhetsverkan, genomarbetade volymförslag
och bärande gestaltningsidéer bör belysas och eftersträvas i alla
planarbeten, förhandsbesked och bygglovsärenden. Förtätningar och nya utbyggnader bör alltid göras med hänsyn till landskapsbilden och platsens identitet och karaktär.
› Materialval Kommunen är positiv till byggnationer i trä.

› Bostadsnära natur Hur den befintliga bostadsnära utemiljön
och naturen upplevs och används behöver uppmärksammas i
planarbeten. Den bostadsnära naturen och dess kopplingar till
tätortens grönstruktur och omland ska generellt identifieras och
beskrivas.
› Friytor och lekplatser Friytor, utemiljöer, gemensamma ytor
och lekplatser ska beskrivas och eventuellt överenskommas i exploateringsavtal. Frågan ska vara en integrerad del i planarbetet.
› Väg och trafik God vägdimensionering och trafiksäkerhet vid
tillfartsvägar behöver beaktas i planarbetet. Kopplingar till kollektivtrafik ska redovisas samt trafiksäkerhetshöjande kopplingar som mindre gångstigar undersökas.
› Utformning Markanpassningar och god helhetsverkan, genomarbetade volymförslag och bärande gestaltningsidéer bör belysas
och eftersträvas i planarbetet. Förtätningar och nya utbyggnader
bör alltid göras med hänsyn till landskapsbilden och platsens
identitet och karaktär.
› Snöhantering Snöröjning och snöupplag i bostadsområden ska
övervägas i alla planarbeten.
› Belysning i bostadsområden Kommunen bör alltid verka för
att gatubelysning ska anordnas vid nya bostadsområdesetableringar.
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› Närrekreation Vid nybyggnation av skolor eller förskolor
ska verksamhetens behov och tillgång till närrekreation vara
en viktig lokaliseringsfaktor. Befintliga skolors och förskolors
behov och tillgång till närrekreation bör kartläggas och skyddas
vid exploateringar. Detaljplaner eller bygglov som direkt eller
indirekt påverkar en skolas eller förskolas verksamhet eller förutsättningar ska alltid samrådas med skolans personal i ett tidigt
skede.
› Friytor vid förskolor och skolor Kommunen bör alltid verka
för att Boverkets allmänna råd om friyta för lek och utevistelse vid fritidshem, förskolor, skolor eller liknande verksamhet
efterlevs.
› Tillgodose kommunala behov vid etablering av skolor och
förskolor Då en brist på ’kulturhus’ och samlingslokaler har
identifierats i Åredalen är det viktigt att redan i ett tidigt skede
undersöka ifall det finns andra kommunala behov som kan tillgodoses i och med nya etableringar. Vid nybyggnad eller tillbyggnad av skolor och förskolor eller annan kommunal service
bör frågan alltid väckas.

FÖRSKOLOR OCH SKOLOR
På grund av den stora befolkningsökningen i Åredalen behövs fler
skol- och förskoleplatser. Förskolor och skolor är viktiga mötesplatser och bör lokaliseras till Duved, stråket mellan Åre och
Duved, Åre och Björnänge för att det ska vara enkelt och tryggt
att gå, cykla och åka kollektivtrafik till dem. Nya skolor bör även
lokaliseras i närheten av befintlig struktur för att möjliggöra att
den infrastruktur som redan finns (exempelvis vatten och avlopp,
befintliga utfarter) används på ett hållbart sätt. Möjligheten till
närrekreation, utemiljöer och naturområden ska alltid vägas in vid
nyetableringar av skolor och förskolor.
› Kommunalt markförvärv kopplat till förskolor och skolor
Kommunen bör köpa in mark i strategiska lägen för att kunna
tillgodose kommande behov av förskolor och skolor.
› Planering av nya bostäder Behovet av nya skolor och förskolor ska beaktas i ett tidigt skede i planeringen av nya bostäder.
› Lokalisering av förskolor och skolor Förskolor och skolor
ska lokaliseras i strategiska lägen i anslutning till kollektivtrafik
och grönområden.
› Samordningsvinster En samordningsvinst med att etablera
skolor och förskolor i till mer tätbefolkade områden är att lokaler, lekplatser och eventuella bollplaner kan användas på kvällar
och helger som samlingsplatser. Det är då extra viktigt att de
lokaliseras till platser inom gång- och cykelavstånd så att det
finns möjlighet för äldre barn och ungdomar att ta sig till dessa
platser på egen hand i så stor utsträckning som möjligt. Inga
barn ska behöva bli utanför sociala sammanhang på grund av
dålig infrastruktur- och tillgänglighetsplanering.
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KULTURMILJÖ
› Kulturmiljöprogram för Åredalen Ett kulturmiljöprogram
för Åredalen har tagits fram inom arbetet med den fördjupade
översiktsplanen. De områden som bedöms vara särskilt värdefulla ur kulturmiljösynpunkt är medtagna i markanvändningskartan. Den fördjupade översiktsplanen är vägledande i frågor
om mark- och vattenanvändning. Vid frågor om detaljplanering,
förhandsbesked och bygglov samt bygglovbefriade åtgärder ska
Kulturmiljöprogrammet användas för att ge stöd i hur miljöer
kan bevaras, användas och utvecklas. Då stora arealer täcks av
riksintresset för kulturmiljö är det här kommunens sätt att lyfta
de områden där riksintressets värdekärnor och beskrivningar
bedöms ha stor bäring.
Syfte med Kulturmiljöprogram för Åredalen:
› Fungera som ett kunskapsunderlag för kulturmiljöfrågor i
kommunens arbete med samhällsplanering och byggande.
› Se kulturvärden som utgångspunkt för förändring. Ta tillvara
miljöns potential för framtiden.
› Bidra till att uppnå en hållbar samhällsutveckling genom att
verka för att en mångfald av kulturmiljöer kan bevaras, användas och utvecklas.
› Synliggöra och tillgängliggöra kommunens kulturarv för
medborgarna för att intressera och engagera kommunens
invånare, fastighetsägare och besökare att värna och utveckla
dessa miljöer på ett för kommande generationer ansvarsfullt
sätt.
› Verka för att de nationella kulturmiljöpolitiska målen kan
uppnås.
› Vara en del av länsstyrelsens långsiktiga mål att kunskapsunderlag avseende kulturmiljön i länet tas fram.
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› Användning av värdefull bebyggelse Byggnader som är
särskilt värdefulla ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig
eller konstnärlig synpunkt får enligt plan- och bygglagen inte
förvanskas. Kulturhistoriskt intressanta byggnader bör främst
värderas utifrån sina möjligheter att åskådliggöra samhällets och
landskapets historia samt dess funktioner. Kommunen betonar
möjligheterna att aktivt använda byggda strukturer med kulturhistoriskt värde. Användningen av den bebyggda miljön ska, så
långt möjligt, anpassas efter dess kulturhistoriska värde.
› Skydd av värdefull bebyggelse Bebyggelse som är särskilt
viktig att bevara med hänsyn till antikvariska kvaliteter och/
eller förståelsen av landskapets utveckling ska skyddas genom
rivningsförbud (r) och/eller skyddsbestämmelser (q) och/eller
varsamhetsbestämmelser (k) i detaljplan eller områdesbestämmelser.
› Fornlämningar, byggnadsminnen och kulturlämningar
Byggnadsminnen och såväl kända som okända fornlämningar
är skyddade i Kulturmiljölagen. Samma sak gäller kulturlämningar som skyddas enligt Skogsvårdslagen (§ 30). I Åredalen
finns byggnadsminnen som speglar den tidiga fjällturismen; den
äldre stationsbyggnader, grottan, axeln upp genom parken till
Bergbanans dalstation och själva Bergbanans sträckning, Villa
Jamtbol (Mörviken 2.24 och 2.26) även kallad ”Läkarvillan” och
Mårtenvillan (Totten 2:47). Är det möjligt bör fornlämningar,
byggnadsminnen och kulturlämningar lyftas fram och utnyttjas
som en resurs för att förstå landskapets och samhällets utveckling.
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› Samiska kulturmiljöer I det samiska kulturlandskapet är
markerna fulla av spår efter mänsklig aktivitet, men de kan
vara svåra att upptäcka. Naturens egna material har använts till
byggnader och föremål. När byggnaden inte längre hade någon
användning skulle den sakta få återgå till naturen. Spåren som
blir kvar är oftast svaga eller nästan obefintliga. Detta tillsammans med det äldre samiska tänkesättet - att låta det gamla vila
i frid - medför att marken kan uppfattas som orörd. En annan
anledning till att spåren efter samisk verksamhet i äldre tid är
svåra att upptäcka är att många samer har varit nomadisernade.
Man var aldrig så länge på samma ställe och även om man
återkom år efter år så hann det sällan bli några varaktiga spår.
Ytterligare en orsak till att samisk verksamhet är så okänd är
det faktum att fjällsamernas byggnader och visten mycket sällan
finns redovisade på historiska kartor i motsats till jordbrukarnas
fastigheter. Det är enklare att hitta arkivuppgifter som berör
permanent bosatta samer, till exempel sockenlappar, än nomadiserande fjällsamer.
Fortfarande är endast mindre delar av det samiska kulturlandskapet fornminnesinventerat, och i de fall där inventeringar är
gjorda har det sällan varit utifrån ett samiskt perspektiv.
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Tillkommande bebyggelse i odlingslandskapet
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till de platser i landskapet som har varit enklast att bebygga och
inte varit lika lämpliga som omkringliggande mark till att bedriva jordbruk. I Åredalen finns två typiska gårdsplaceringar. På
grund av topografin har äldre bebyggelse ofta placerats på rad
som radbyar på hyllor i landskapet eller i gårdsgrupperingar på
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ska den historiska bebyggelsestrukturen följas. För ny bebyggelse ska flacka platser, som inte kräver stora ingrepp, väljas för att
byggnaderna ska uppfattas som anpassade till terrängen. Byggnader bör placeras på den jämnaste delen
av tomten. SchaktMangårdsbyggnader
med flyglar
Mangårdsbyggnader
med flyglar
Mangårdsbyggnader
med
Mangårdsbyggnader
flyglar
Mangårdsbyggnader
med flyglar
med
flyglar
ning och utfyllnad ska undvikas.
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Åre kommun vill i sin planering stimulera gående, cyklande
och kollektivtrafik som färdsätt. Detta förutsätter att avstånden mellan målpunkter som hem, skola, handel, hållplats
och arbetsplats inte är för långa samt att vi skapar underlag
för kollektivtrafik, hållbar mobilitet och byggnation av gångoch cykelvägar. Hushållens tillgång till bil varierar i dalgången. Genom att komplettera bebyggelsen längs befintliga
kollektivtrafikstråk och i kärnorna skapas större underlag
för kollektivtrafik. Detta möjliggör för en attraktivare kollektivtrafik och att kunna ta sig både till Åredalen och mellan
målpunkter utan bil.
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› Sammanhängande gång- och cykelstråk Gång- och cykelvägar ska användas som ett strategiskt verktyg för att binda samman samhällen och stärka besöksnäringen. Den övergripande
planeringen ska därför sträva efter att skapa sammanhängande
stråk för gång- och cykeltrafik. Dessa stråk ska fungera för både
700
arbetspendling, rekreation och besöksnäringens behov.
› Planering för framtida gång- och cykelmöjligheter Alla
planerings- och byggprocesser ska beakta och främja möjligheterna att tillskapa nya gång- och cykelvägar. Vid planeringen av
vägar för oskyddade trafikanter ska fokus alltid läggas på stråkens målpunkter, genvägar och kopplingar till andra gång- och
cykelstråk. Särskilt viktigt är detta vid passager över eller under
barriärer som Mittbanan och E14. Lokalisering och anläggning
av vägar och bebyggelse ska helst inte medföra att barriärer
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skapas som tvingar fram omvägar för fotgängare eller cyklister.
Gång- och cykelvägar ska placeras, underhållas och gestaltas så
att de upplevs som trygga och säkra.
› Tillgänglighet I Åredalen begränsas tillgängligheten av topografin eftersom det i många fall är omöjligt att anlägga gångoch cykelvägar utan kraftig lutning eller trappor. När det är
möjligt ska stråk planeras och anläggas med vilplan och lutningar i enlighet med VGU och boverkets föreskrifter.

› Vid planering av nya områden eller förtätning av befintliga
områden behövs en infrastruktur som möjliggör för framtida
kollektivtrafik. Det innebär att vägar måste planeras med en acceptabel lutning och det måste finnas genomfarter eller plats att
vända med bussar. Yta måste finnas för både hållplatser samt
stråk för oskyddade trafikanter. Vid strategiska hållplatser och
stationer bör cykelparkeringar, pendlarparkering och laddplatser
för elbilar finnas för att underlätta hela resan från dörr till dörr.
För kollektivtrafiken pågår en omställning till eldrivna fordon
och till viss del även självkörande fordon. Platser för laddning
och uppställning av dessa bör planeras in i samråd med Länstrafiken.
› Säkra kopplingar till kollektivtrafik Vid nya etableringar i
närheten av väg 638, 659 eller E14 ska det alltid i detaljplanearbetet studeras hur oskyddade trafikanter kan ta sig till närmaste
busshållplats på ett trafiksäkert sätt.
› Samordna busstrafiken med besöksnäringen Den lokala
busstrafiken ska i så stor utsträckning som möjligt samordnas
med besöksnäringens behov av transporter. Till exempel kan
bussar och turer anpassas så att även skidgäster kan nyttja lokaltrafiken. Inom tiden för planens genomförande bör en turtät
lokal kollektivtrafik som trafikerar fler områden än E14, väg 638
och väg 659 tillskapas i Åredalen.

För att hålla en god tillgänglighet ska gång- och cykelstråk hållas fria från lösa och utstickande föremål, så som skyltar, papperskorgar, cyklar, takutsprång med mera. Detta ska säkerställas
i nya detaljplaner, bygglov, marklov, skyltlov m.m. Andra fysiska
hinder såsom ojämn markbeläggning, svårforcerade ränndalar
och trottoarkanter ska undvikas. Det ska även vara möjligt att
snöröja stråken utan att stora snömassor lämnas kvar och försvårar framkomlighet eller sikt.

KOLLEKTIVTRAFIK
› Förutsättningar för kollektivtrafik Kommunen ska genom sin
planering av bostäder och arbetsplatser verka för att underlaget
för den kollektiva busstrafiken blir så stort som möjligt. Vid
större exploateringar ska Länstrafiken kontaktas för att undersöka möjligheten till nya eller förändrade linjedragningar och
hållplatslägen i syfte att skapa en god tillgänglighet till kollektivtrafik.
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BILTRAFIK
› Prioriterade åtgärder bilvägnät För att höja trafiksäkerheten
och trafiksystemets funktion har Åre kommun bedömt att följande åtgärder på och utmed bilvägnätet är särskilt viktiga. Vid
kommande planläggning ska höjd tas för dessa åtgärder.

Huvudväg - E14

› Korsningen Fröåvägen - E14 i Björnänge anpassas till en
högre trafikmängd.
› Korsningen E14 – väg 659 i Såå ses över i samband med
utbyggnad av verksamhetsområdet i Såå.
› Oövervakade järnvägsövergångar stängs eller trafiksäkras.
› Korsningen Ullådalsvägen (väg 1018) - E14 anpassas till de
trafikmängder som beräknas i samband med utbyggnaden av
Rödkullen.
› Framtida utveckling av vägrummet och korsningar utmed
E14 i centrala Åre.
› Säkerhetshöjande åtgärder på E14 vid infarten till Continental Inn.
› Breddning och mittseparering av E14 från Björnänge och
österut (2+1 väg).
› Utfarter mot E14 Kommunen bör genom planläggning och
bygglovsprövningar verka för att förbättra trafiksäkerheten genom att minska antalet befintliga mindre utfarter mot E14 samt
göra befintliga in- och utfarter säkrare.
› Väghållaransvar Större vägar som förbinder samhällen bör
vara statliga och ha Trafikverket som väghållare. För genomfartsvägar och vägar mellan bostadsområden bör kommunen ha
väghållaransvar. Mindre vägar inne i bostadsområden har oftast
liten allmännytta och bör därför ägas av vägsamfälligheter.
› Infrastruktur för drivmedel Kommunen ska främja utvecklingen av infrastrukturen för förnyelsebara och fossilfria driv-
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medel. För försäljning av drivmedel finns två nya lokaliseringar
utpekade, en nedan E14 i Såå och en norr om E14 vid infarten
till Duved. På dessa platser finns det möjlighet att etablera försäljning av olika typer av drivmedel. Kommunen ställer sig även
positivt till omställning till förnyelsebara och fossilfria drivmedel inom befintliga drivmedelstationer.
› Laddinfrastruktur I takt med att antalet elbilar ökar finns ett
behov av en fortsatt utbyggnad av laddinfrastrukturen. Laddstationer bör finnas placerade i centrala och logistiskt fördelaktiga
lägen. Nya och befintliga parkeringar ska anpassas till rådande
och kommande krav gällande laddinfrastruktur. En högre andel
elbilar kommer inte att lösa de trängselproblem som finns i
Åredalen under högsäsong, men en väl utbyggd laddinfrastruktur kan bidra till en minskad klimatpåverkan från trafiken. Söktrafik från bilar som letar ladsstolpar kan undvikas om platserna
för snabbladdning är strategiskt välplacerade och väl utmärkta.

Laddning av elfordon
Sedan den 15 maj 2020 är laddning av elfordon ett
nytt egenskapskrav i plan- och bygglagen (PBL). Vilka
byggnader som ska ha utrustning för laddning av
elfordon eller förberedelse för laddning genom så kallad
ledningsinfrastruktur framgår av plan- och byggförordningen (PBF).
› Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i
byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till alla parkeringsplatser.
› Övriga nya uppvärmda byggnader med fler än 10
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha
ledningsinfrastruktur till 20 % av parkeringsplatserna
och minst en laddningspunkt för elfordon.
› Reglerna ska även tillämpas vid ombyggnad av en
byggnad.
› För ouppvärmda byggnader ställs inga krav.
Därutöver ställs retroaktiva krav på befintliga byggnader som ska vara genomförda före den 1 januari 2025.

PARKERINGAR
› Parkeringsanläggningar Större parkeringsanläggningar placeras i logistiskt fördelaktiga lägen i Åre centrum, Duved,
Björnen och Rödkullen. För att minska söktrafik och kanalisera
trafikflöden bör enstaka allmänna parkeringsplatser undvikas
i Åre centrum. Införande av ett parkeringsledningssystem kan
också bidra till att minska söktrafiken och öka tydligenheten för
besökare. Detta behöver göras i samband med en större översyn av parkeringssituationen.
› Parkeringsnorm Åre samhälle Parkeringsnorm från FÖP
Åresamhälle (2005) ska fortsatt vara utgångspunkten vid beräkning av parkeringsbehov i hela Åredalen. Parkering ska lösas på
egen fastighet. Fastighetsägaren eller exploatören är skyldig att
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anordna långsiktigt hållbara parkeringslösningar med tillräckligt
antal parkeringsplatser i enlighet med parkeringsnormen. På sikt
kan kravet om att kunna lösa parkeringsbehovet enligt normen
omvandlas till en flexiblare parkeringsnorm som möjliggör
bättre gemensamma lösningar. Avsteg från parkeringsnormen
ska då vara väl motiverade med hänsyn till platsens och omgivningens förutsättningar, rådande parkeringssituation samt
tillgång till kollektivtrafik. Friytor ska alltid prioriteras framför
parkeringsplatser, trots detta behöver parkeringar anordnas,
vilket kan resultera i mindre exploaterbar mark för att rymma
ovanstående behov.
› Parkering i centrala Åre och Duved Parkering är ytkrävande och i takt med att bykärnorna utvecklas och förtätas ökar
konkurrensen om marken. Markparkering ska därför undvikas
och vid ny exploatering bör parkering istället anordnas i underjordiska parkeringsgarage. Vid förtätningar bör det eftersträvas
att fastighetsägare löser sina parkeringsbehov tillsammans i gemensamma parkeringsanläggningar. En samordnad parkeringslösning underlättar samnyttjande av bilplatserna för boende,
anställda och besökande.
› Parkeringar vid evenemang Vid större evenemang bör större
parkeringar vid accesspunkter till skidområdet (till exempel Duved och Björnen) användas och besökare ges möjlighet att åka
buss från parkering till evenemanget. På så sätt är det möjligt att
undvika köbildning och trängsel i Åre by.
› Bussparkeringar I Åredalen är det betydelsefullt att tillskapa
parkeringar och uppställningsplatser för bussar, då en del av
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besökarna i dalen kommer med buss. En buss tar vid parkering
betydligt mer yta i anspråk än en vanlig personbil vilket gör att
parkeringarna behöver styras till lämpliga platser med tillräckligt
stora ytor. Utöver stora ytor, där flera bussar kan parkera samtidigt, behöver bussparkeringarna även lokaliseras till platser
som medger dygns- och veckovilotider för förarna. Till exempel
behöver det vara möjligt för förarna att kunna förflytta sig från
parkeringen till fots eller med kollektivtrafik, då samma förare
inte får flytta på bussarna under vilotiden. Det ska även vara
möjligt att ansluta el till fordonen. Lämpliga ytor för bussparkering skulle till exempel kunna vara i bullerutsatta lägen eller
andra ytor där bostäder inte bör uppföras på grund av olägenheter. I Duved, väster om reningsverket i Vik, östra delen av
Så samt utanför FÖP-området mot Undersåker bör det vara
möjligt att hitta ytor där bussparkeringar kan tillskapas.
› Cykelparkeringar I anslutning till målpunkter som är tillgängliga för cyklister bör även en välplanerad cykelparkering
finnas. Stöldrisken minskar och användningen ökar om cykelställen är utformade med möjlighet att låsa fast ramen och även
kan användas av cyklar med breda däck. Om det finns en god
tillgänglighet till strategiskt placerade cykelställ minskar risken
för att cyklar felparkeras. På så vis kan stråk för personer med
funktionsvariation, räddningsvägar och ytor som underhålls av
olika fordon hållas fria från cyklar.Vid planering av nya bostäder och arbetsplatser kan en lättillgänglig cykelparkering inomhus, exempelvis i ett parkeringsgarage bidra till ett ökat hållbart
resande.
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HÅLLBAR MOBILITET

Mobilitetshus

› Mobilitetshus Exploateringen i Åredalen skapar underlag för
mobilitetshus/mobilitetshubbar. Det bör finnas ett mobilitetshus centralt i Åre by för att främja resor med kollektivtrafik.
Även vid förtätning i Duved, Rödkullen och Björnen kan det
vara en bra resurs som kan samordnas med till exempel parkeringshus och skidutlämning.
› Bilpooler och cykelpooler Bilpooler och cykelpooler skapar
möjligheter för ett mer effektivt nyttjande av trafiksystemet
och parkeringsplatser. Det kan vara en viktig länk i ett hållbart
resande, för att ytterligare öka tågets attraktivitet och minska
antalet bilar, men även genom att minska behovet av att äga
en egen bil. För att skapa lönsamhet kan det vara en fördel om
en aktör som är väletablerad på marknaden även etablerar sig
i Åredalen och erbjuder både sina befintliga kunder och nya
kunder sin service.
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Mobilitet betyder enkelt uttryckt rörlighet. I samhällsplaneringen nämns ofta mobilitet som ett begrepp i
samband med beteendepåverkande åtgärder. Det är
ofta mjuka åtgärder som kostar lite i förhållande till
vinsten. Ett exempel kan vara att måla cykelparkering
för specialcyklar på marken vid en järnvägsstation för
att uppmuntra till nytänkande vid resande.
Mobilitetshus, eller mobilitetshubbar som det också
kallas, samlar olika tjänster som är kopplade till hållbara
transporter under ett tak. De skapar förutsättningar för
fler människor att dela på färre fordon, underlätta byten
mellan olika färdsätt och främja hållbart resande.
Ett mobilitetshus kan erbjuda uthyrning av olika slags
fordon, tex elbilar eller lastcyklar. Det kan finnas cykelparkering med möjlighet att ladda elcyklar, en cykelreparatör, cykeltvätt, paketutlämning eller avfallshantering. Mobilitetshus återfinns av naturliga skäl oftast i
anslutning till kollektivtrafik.
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JÄRNVÄG
› Mittstråket Det finns enbart en järnväg för persontrafik i
Åre kommun, Mittstråket. I Åredalen finns stationer i Åre och
Duved. Möjligheterna till ett hållbart resande måste fortsätta att
utvecklas för att Åredalen även i framtiden ska vara en attraktiv destination och hållbar plats att leva på. Tåget är en viktig
del av kollektivtrafiken till och från Åre kommun, men kopplar
även ihop orter inom kommunen och underlättar för pendling.

Järnväg - Mittbanan

På sikt kan ytterligare en knutpunkt behövas i Åredalen för
att knyta ihop bussar och liftar kring Björnen och Björnänge
eller Såå med Mittbanan. Den kan även avlasta trafiken i Åre
by. Ett sådant förslag måste föregås av en trafikutredning. Yta
för pendlarparkering, busstopp och avsläppningssplats måste
finnas.
› Säkerhetshöjande åtgärder För att undvika så kallat
spårspring och öka säkerheten kommer delar av järnvägen i
Åredalen att stängslas in. Flertalet obevakade övergångar kommer att byggas om eller tas bort. I Åre ersätts obevakade övergångar med en gångbro över järnvägen vid Frönäsudden.
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NÄRINGSLIV

Naturturism

Kombinationen av en attraktiv miljö och goda möjligheter
till företagande gör att Åredalen präglas av ett stort antal
egna företagare och en kultur av starkt entreprenörskap.
Samhällsplanering för utveckling av näringslivet fokuserar på
att stärka vår attraktivitet för besökare och boende året runt.

BESÖKSNÄRING
Besöksnäringen är den absolut största näringen i Åredalen, sett till
utbetalda löner. Besöksnäringen delas in i flera underkategorier;
aktiviteter, logi, restaurang och nöje, handel, fastigheter och uthyrning, transport och övrigt. De olika delarna av besöksnäringen
kan ibland konkurrera med varandra. Till exempel aktiviteter mot
logi; upplevelsen av orörd fjällmiljö i längdspåret gentemot möjligheten till ski in-ski out-boende.

Naturturismen är en platsbunden näring där resursen
består av skog, fjäll, skärgård, vattendrag och andra
miljöer som är motivet för resan. Merparten av svensk
natur är inte naturskyddad och därför är det nödvändigt
att utveckla modeller och praxis för samverkan med
Sveriges hundratusentals privata markägare. Att markägaren får del av turismens intäkter, antingen direkt
via arrenden och gemensamma affärsupplägg eller
indirekt via ökad konsumtion på resmålet, är centralt för
naturturismens framtid. Detta inkluderar även en fördjupad samverkan med andra gröna näringar, inte minst
småskaligt jord- och skogsbruk och lokal livsmedelsförädling. När naturturismen växer och blir mer professionell, ökar också behovet av övergripande geografisk
planering av områden och regioner.
Åre kommun rekommenderar turistföretag och andra
verksamhetsutövare kopplat till areella näringar att
alltid göra överenskommelser med markägarna och
att inte hänvisa till allemansrätten när man vill bedriva
kommersiell turism eller annan verksamhet på någon
annans mark.

Under högsäsongsveckor slår beläggningen i taket på turistiska
boenden, samtidigt som många boenden står tomma delar av året.
Det finns därmed ett behov av att tillskapa fler turistiska boenden.
Samtidigt som det ur ekonomiskt-, infrastruktur- och miljömässiga perspektiv är viktigt att de befintliga boendena nyttjas i en
högre grad året om.

Skid-, cykel- och vandringsområdet
› Hänsyn Det befintliga lift- och backsystemet redovisas i
FÖP:en som ett allmänt intresse då det är den enskilt största
faktorn för vårat näringsliv och arbetsmarknad som i sin tur
skapar förutsättningar för andra verksamheter. Exploatering
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› Turism kopplad till areella näringar Kommunen ser positivt
på åtgärder som verkar för att utveckla turistiska verksamheter
som är kopplade till areella näringar. Detta kan t ex vara utveckling av hästnäring, gårdsförsäljning, boende på lantgård eller
utveckling av samisk naturturism.

nära liftsystemet bör ta höjd för eventuellt buller från snökanoner eller övriga funktioner som är grundläggande för verksamheten.
› Utvecklingspotential Det finns ytterligare potential i att utveckla turismen genom att utvidga det befintliga liftsystemet.
› Tillstånd och lovgivning Inom kommande planprocesser bör
möjligheten för att underlätta uppförandet av mindre byggnadsverk av säsongskaraktär i skidsystemet undersökas, som till
exempel starthus, mindre förrådsbodar, montrar och vindskydd.

Arrangemang
› Planering av arrangemang Arrangemang och event kopplade
till besöksnäringen är mycket viktiga för näringslivets och Åredalens tillväxt. Vid planering av arrangemang behöver hänsyn
tas till hur stora flöden av människor, avfall, avloppsvatten,
fordon med mera som kan hanteras utifrån lokal kapacitet hos
infrastruktur och kommunikationer. Kommunens generella
inställning är att arrangemang och event bör lokaliseras så att
de utnyttjar och om möjligt stärker befintliga strukturer och
system. Vid utveckling av offentliga platser ska ett evenemangsfokus finnas med för att möjliggöra och förenkla för arrangemang.
› Ytbehov vid arrangemang Vid utveckling av ytor som nyttjats
vid arrangemang för uppställningsplatser, parkeringar, tillfälliga
byggnationer och liknande behöver analyser göras över vilka
behov som finns och hur dessa ska kunna tillgodoses i framtiden för att en förtätning ska vara möjlig.
› Nyttjande av mark vid arrangemang Utvecklingen av destinationer, evenemang och friluftsupplevelser som produkt förutsätter att arrangörer, destinationsbolag och andra aktörer har
möjlighet att nyttja mark för till exempel spår, leder och pister.
Kommunen förordar att nyttjandeavtal sluts mellan markägare
och arrangör/ledansvarig.

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

Planeringsinsatser för utveckling av en hållbar
besöksnäring
› Diversifiering med året-runtfokus Med ett varierat innehåll
blir turismen fortsatt utvecklingsbar och även mer attraktiv som
produkt i ett förändrat klimat. Kommunen bör därför arbeta
för att främja utvecklingen av verksamheter som breddar och
diversifierar besöksnäringen på ett ekonomiskt, socialt och miljömässigt hållbart sätt med året-runtfokus.
› Levande landskap Kommunen ska verka för att stärka lokala
areella näringar som bidrar till att hålla landskapet hävdat och
öppet, vilket är viktigt för en breddad turistisk verksamhet med
året runt-fokus.
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› Lokalisering av verksamheter med omgivningspåverkan
Verksamheter med liknande påverkan på omgivande miljö bör
om möjligt placeras nära varandra.
› Planläggning och VA-anslutningar Tillkommande företagsområden bör detaljplaneläggas och verksamhetsområdet utvidgas för nya påkopplingar.

LOKALISERING AV VERKSAMHETER OCH HANDEL
Under de senaste åren ses en trend där kunskapsbaserade näringar
växer, i form av tech-företag och etablerandet av universitetsutbildning i Åre. Näringar som främst är i behov kontorslokaler.
Besöksnäringen kan ses som en areell näring, då naturen och
upplevelsen av landskapet är en stor del av produkten. De olika
grenarna inom besöksnäringen och andra näringar har olika typer
av lokal- och lokaliseringsbehov. Till exempel behövs lokaler för
restauranger och nöjen och kontorslokaler i kärnorna och fordons- och maskinförvaring i ytterområden.

Definitioner av olika typer av handel1
› Detaljhandel: handel där varor kan köpas enskilt (till skillnad från partihandel)
› Dagligvaruhandel: butiker som främst säljer dagligvaror (t ex livsmedel och hygienartiklar)

› Lokalisering av verksamhetslokaler Möjligheterna att skapa
blandad bebyggelse med verksamhetslokaler (butik-, serviceoch kontorslokaler) i bottenvåning bör alltid studeras i centrala
lägen i kärnorna.
› Lokalisering av dagligvaruhandel Ny dagligvaruhandel
och shopping bör i första hand placeras så att handeln stärker
befintliga kärnor och ökar attraktiviteten och servicenivån även
för människor som inte har tillgång till bil.
› Lokalisering av sällanköpshandel Sällanköpshandel och
volymhandel bör lokaliseras till området Så industriområde (se
under avsnittet Hur kan Åredalen växa?) samt öster om planområdet för den fördjupade översiktsplanen.
› Närhet till kollektivtrafik Nyetableringar eller omlokaliseringar av personal- och besöksintensiva verksamheter bör ske i
lägen med god tillgång till kollektivtrafik.
› Lokalisering av logistik- och företagsområden Nya logistikanläggningar och företag med skrymmande verksamheter bör
lokaliseras till transportmässigt gynnsamma lägen där de inte
riskerar att störa omgivningen visuellt eller funktionsmässigt.

› Sällanköpshandel: Övrig handel kan delas in i fyra olika huvudbranscher; kläder,
hemutrustning, fritidsvaror och byggvaror. Sällanköpshandel kan även delas in i
shopping och volymhandel:
› Shopping: Sällanköpshandel (inom främst kläder, skor och heminredning) med inslag
av oplanerad handel kombinerat med upplevelser.
› Volymhandel: Skrymmande sällanköpsvaror med stort ytkrav per försåld enhet,
kräver hämtning med bil.

1. Handelspolicy för Falkenbergs kommun, 2013

HÖGRE UTBILDNING
› Fler studenter på Campus Åre Lärcentrum I Åre kommuns
och Åre Destinations gemensamma målbild ska Campus Åre
Lärcentrum växa till 1 000 studenter år 2035. Ett ökat antal
studenter i Åre ställer höga krav på att mängden hyresbostäder
ökar. Kommunens bostadsförsörjningsprogram behöver därför
förhålla sig till vårt framtida behov av bostäder för studenter.
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Jordarter
Se karta nästa sida

LANDSKAPET
Åredalens landskap är dramatiskt och samhällsplaneringen
verkar för att bevara och främja natur- och kulturlandskapet
som särart. Det finns flera särpräglade topografiska formationer som går att återfinna i äldre bildmaterial men också
i skifteskartor, konstnärliga avbildningar och dagens marknadsföringsmaterial. Topografin och naturen är själva grunden för Åredalens identitet och dragningskraft. Älven och
dess bördiga odlingsmarker utgör även förutsättningen för
att människor har kunnat leva här sedan lång tid tillbaka.

GEOLOGI
› Jordarter Inom FÖP-området finns ett antal olika jordarter.
Majoriteten av området består av morän och berg men det finns
även större områden med älvsediment (grus), isälvsediment
(grus), silt och lera.
Åredalens jordarter och formelement präglas av den rådande
avsättningsmiljön från istidens slutskede fram till idag. Regionen karaktäriseras av ett relativt tunt jordtäcke och en hög
hällfrekvens. Moränen präglas av områdets kambrosilurbergarter, främst fjällskiffrar, vilket innebär att den är mer eller
mindre lerig. Mest utpräglat gäller detta en blå och hårt packad
lermorän som lokalt går under benämningen ”blåhall”. Denna
återfinns i Åredalen som bottenmorän under den i övrigt siltigare moränen.

ALLMÄNNA INTRESSEN
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Källa: Lantmäteriet och geodatasamverkan
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LANDSKAPSBILD

Viktig siluett

Landmärke

Skogsridå
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› Siluetter och landmärken Topografin och naturen är grunden
för Åredalens identitet och bidrar till läsbarheten hos dagens
landskap. På några enstaka platser inom området för den fördjupade översiktsplanen finns fortfarande mycket typiska
landskapssiluetter och topografiska landmärken bevarade. På
dessa platser är fjällets naturliga sluttning ner mot älven och
sjön fortfarande synlig. Siluetterna och landmärkena utgör viktiga ”hållpunkter” i landskapet och bidrar till igenkänning och
orienterbarhet både i nutid och historiskt sett. Det är av vikt att
denna funktion inte förvanskas. Exempel på viktiga landmärken
är Mullfjället, Tyskhuvudet, Mörvikshummeln, Kläppen, Vakthögen, Karolinermonumentet i Duvedsbyn och kombinationen
av Totthummeln, Högåsen och Vik.
› Skogsridåer Skog och skogsområden fyller många funktioner
ur ett landskapsbildsperspektiv. Skogen kan till exempel fylla en
funktion som avskärmning invid och mellan bebyggelseområden, den formar tydliga element och avgränsningar mellan olika
miljöer och då den växer på höjder bidrar den till karaktärsskapande siluetter. Fjällets skogssidor bidrar till hur både besökare
och boende uppfattar Åredalen samt till igenkänning och orienterbarhet både i nutid och historia.
Inom FÖP-området är stora områden bebyggelse gömda från
vägbanor och andra stråk av en buffertzon av träd vilket bidrar till att Åredalen fortfarande uppfattas som grön och bitvis
kanske oexploaterad trots extensiv och tät utveckling på några
platser. Också träd som ligger bakom byggnader, ofta i form
av skogsbryn, fyller en viktig funktion. Mot ett skogsbryn kan
bebyggelsen absorberas bättre i landskapet än om den ligger
ute i öppen mark. Andra skogsdungar bidrar till ett områdes

62

ALLMÄNNA INTRESSEN

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

karaktär genom att de accentuerar topografin eller definierar ett
landskapsrum.
Ur ett landskapsbildsperspektiv utgörs den viktigaste skogen
inom Åredalen av den som ligger på de lägre fjällens höjder
och där bidrar till att bilda en sammanhängande mjukt böljande
siluett där skogen och berget möter himmelen. Denna skog som
följer bergskammarna accentuerar fjällens mjuka former och
bidrar till kontrasten med Åreskutan, Mullfjället och de andra
höga fjällen med kala toppar. Skogen förstärker upplevelsen
av topografin och bryts bara på enstaka håll av någon enstaka
byggnads tak. Några av dessa befintliga skogsområden anses
som särskilt värdefulla och visas i hänsynskartan som skogsridåer. Vid ny utveckling bör hänsyn tas till hur skogen ska användas för att bidra till att antingen få ny bebyggelse att smälta in,
eller avskärma den. Särskild vikt bör läggas vid hur nytillskott
upplevs och ser ut på långt håll, och från många vinklar, för att
säkerställa att de inte bryter mot fjällsiluetten eller kommer att
dominera över den omgivande grönskan.
På några enstaka ställen inom FÖP-området finns fortfarande
en mycket typisk landskapssiluett bevarad. Med detta menas
att fjällets naturliga sluttning ner mot älven/sjön fortfarande är
synlig och förstärkt av att bebyggelsen (oftast äldre) är anpassad
till sluttningen istället för att marken har schaktats och anpassats till bebyggelsen.
Åre kommun har inte för avsikt att försvåra för pågående markanvändning. I frågor om skogsbruk är Skogsstyrelsen beslutande myndighet.
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Landskapet i Åredalen domineras främst av granskog som breder ut sig längs med dalgångens sluttningar. Då skog i närhet av
fjällmiljö växer relativt långsamt hinner det utvecklas strukturer
som är ovanliga i yngre skogar. Detta gör att många arter som
kräver kontinuitet och stabila miljöer med gamla träd och död
ved får goda livsmiljöer i de äldre skogarna. Insprängt i skogslandskapet finns en myrmosaik med våtmarker där olika hänsynskrävande orkidéer hittas. Små bäckar ringlar sig ner från de
branta fjäll-och bergssidorna och längs med dem finns ofta en
lövbård som domineras av al, sälg och björk. Indalsälven skär
igenom dalgången och den tillsammans med dess tillflöden har
ett särskilt bevarandevärde ur ett europeiskt perspektiv och är
utpekade som Natura 2000-områden.

NATURVÄRDEN
› Natur är värd att vårda Biologisk mångfald är variationsrikedomen bland levande organismer av alla ursprung. Det
innefattar mångfald inom arter, mellan arter och av ekosystem.
Naturvårdens huvudmål är att bevara och gynna den biologiska
mångfalden. Mångfalden i sig har ett egenvärde men är också
en förutsättning för människans existens på jorden. Människan
lever till stor del i naturen och är beroende av dess resurser för
sin överlevnad. Inför kommande generationer har vi ett ansvar
att naturens rikedom består och att naturresurserna nyttjas på
ett uthålligt sätt.
Inom naturvårdsarbete pratar man om naturvärden. En strikt
definition på naturvärden är svår att hitta. Det är till stor del
en bedömningsfråga men gemensamt är att naturvärden har
betydelse för den biologiska mångfalden och att förekomst av
naturvärden i olika miljöer ger en indikation på artrikedom.

Människor har bott i dalgången under lång tid och brukat och
hävdat marken. Hävden har bidragit till en rik gräsmarksflora
som främst hittas runt äldre bebyggelse men även längs med
vägar och i pister. Hela Åredalen ingår i den av Länsstyrelsen
utpekade värdetrakt för gräsmarksvärden, ett område som hyser
särskilt höga värden för gräsmarksarter.

Utbredningen av viktiga ekosystem och vilda djur och växter
minskar i snabb takt över hela världen. Förlusten av biologisk
mångfald är ett av våra i särklass största miljöproblem. Att hejda förlusten är tillsammans med klimatförändringarna de riktigt
stora utmaningarna i vår tid. Att kartlägga naturvärden i landskapet är en grundförutsättning för att kunna arbeta vidare med
dessa utmaningar och vända trenden.

Under inventeringen hittades många naturvårdsarter, det vill
säga arter som indikerar värdefulla miljöer för biologisk mångfald. Många av dessa är orkidéer som kräver hög kvalitet på biotop för sin existens. Brudsporre, sumpnycklar och ängsnycklar
är några exempel som hittas i främst kalkrika våtmarker.

› Åredalens natur En naturvärdesinventering har utförts inom
avgränsade områden av planområdet. Fältinventeringen har
gjorts enligt SIS 199000:2014 på medelnivå. Syftet med inventeringen var att översiktligt utreda om det finns skyddsvärda
områden inom Åredalen och ska ligga till grund för bedömning
av platsers lämplighet för utveckling.
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› Samhällsplanering och naturvärden Att ha kunskap om var
områden med höga naturvärden finns som är av betydelse för
den biologisk mångfalden och att sedan ta hänsyn till naturvärdena i samhällsplaneringen är en grundförutsättning för att
uppnå en ekologiskt hållbar utveckling på lokal nivå. Det krävs
en långsiktig kommunal planering för att säkerställa att biologisk mångfald bevaras ur ett flergenerationsperspektiv.
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Exploatering kan leda till negativa effekter på naturmiljön.
Samhällsplaneringen ska därmed följa en allmänt vedertagen
skadelindringshierarki. Den innebär att skador på naturmiljön
i första hand ska undvikas helt genom bra planering och lokalisering av den tänkta verksamheten. I andra hand ska hänsyn
tas till utformningen av exploateringen så att skadan av den
begränsas så mycket som möjligt. I sista hand ska skador på
naturmiljön kompenseras. För att en kompensationsåtgärd ska
bidra till att uppväga den förväntade skadan från en exploatering måste den medföra naturvårdsnytta i förhållande till ett
scenario där ingen kompensation genomförs. Åtgärder måste
också planeras och lokaliseras utifrån ett landskapsekologiskt
perspektiv så att den gröna infrastrukturen stärks. Det är exempelvis svårt att hitta kompensationsåtgärder för intrång i områden med kontinuitetsberoende naturvärden som exempelvis
naturskogar.
› Områden med naturvärdesklass 1, som är av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på nationell och/
eller global nivå, undantas från exploatering.
› Områden med naturvärdesklass 2, 3 eller 4 ska utredas vidare
(NVI SS 199000:2014 *eller senare tillkommen standard) med
hänsyn till naturvärden om de är lämpliga för exploatering.
I en sådan utredning ska det även beaktas huruvida kända
naturvärden skulle kunna gynnas. Skötselplan för detta ska
upprättas i detaljplaneprocessen och avtalas om i exploateringsavtal.
› I områden där skyddade arter enligt artskyddsförordningen
konstaterats ska en artskyddsutredning tas fram i detaljplaneprocessen.
› Vid beställningar av naturvärdesinventeringar och artskyddsutredningar är det viktigt att hänsyn tas till det speciella oceaniska klimat som råder i västjämtland.
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Det nationella miljömålet
”Ett rikt växt- och djurliv”
Den biologiska mångfalden ska bevaras och nyttjas på
ett hållbart sätt, för nuvarande och framtida generationer. Arternas livsmiljöer och ekosystemen samt deras
funktioner och processer skall värnas. Arter ska kunna
fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd med tillräcklig
genetisk variation. Människor ska ha tillgång till en god
natur- och kulturmiljö med rik biologisk mångfald, som
grund för hälsa, livskvalitet och välfärd.”

Naturvärdesklasser enligt svensk standard (SIS
199000:2014 med tillägg klass 4)
› Klass 1 Högsta naturvärde: Områden av särskild
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
nationell eller global nivå.
› Klass 2 Högt naturvärde: Områden av särskild
betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på
regional eller nationell nivå.
› Klass 3 Påtagligt naturvärde: Området behöver inte
vara av särskild betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald på regional, nationell eller global nivå,
men det bedöms vara av särskild betydelse att den
totala arealen av dessa områden bibehålls eller blir
större samt att deras ekologiska kvalitet upprätthålls
eller förbättras.
› Klass 4 Visst naturvärde: Området behöver inte vara
av betydelse för att upprätthålla biologisk mångfald
på regional, nationell eller global nivå, men det är av
betydelse att den totala arealen av dessa områden
bibehålls eller blir större samt att deras ekologiska
kvalitet upprätthålls eller förbättras. Naturvärdesklass
4 är användbar för områden som tydligt påverkats
av mänsklig aktivitet men där det trots allt finns
biotopkvaliteter eller arter av viss positiv betydelse
för biologisk mångfald.
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Äganderätten och allemansrätten
I regeringsformen, som är en grundlag, anges varje
medborgares fri- och rättigheter. Viktiga sådana är
äganderätt och allemansrätt.
Av lagen framgår bland annat att ingen kan tvingas
avstå sin egendom till det allmänna eller till någon
enskild genom expropriation eller liknande eller tåla att
det allmänna inskränker användningen av mark eller
byggnad utom när det krävs för att tillgodose angelägna allmänna intressen.
Om det allmänna inskränker användningen av mark
eller byggnad så att pågående markanvändning inom
berörd del av fastigheten avsevärt försvåras har den
berörde rätt till ersättning enligt vad som anges i lag.
Med äganderätten följer också skyldigheten att tåla att
allmänheten med stöd av allemansrätten ska ha tillgång
till naturen. Även detta framgår av regeringsformen, liksom samernas rätt att bedriva renskötsel. I miljöbalken
anges att var och en som utnyttjar allemansrätten eller
annars vistas i naturen ska visa hänsyn och varsamhet i
sitt umgänge med den.

FRILUFTSLIV
› Friluftsliv I Åredalen finns tätortsnära och lättillgängliga områden som har betydelse för människors rekreation, friluftsliv och
naturupplevelser. De är därför viktiga att bevara och utveckla.
Hela Åredalen ligger inom områden av riksintresse för friluftslivet och skyddas enligt miljöbalken 3 kap 6 §. De ska så långt
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada naturmiljön och negativt påverka allmänhetens tillgång till rekreationsområdena. Åre kommun har inte för avsikt att försvåra för
pågående markanvändning. I frågor om skogsbruk är Skogsstyrelsen beslutande myndighet.
› Rekreationsvärden Naturen är troligtvis Åredalens största tillgång, både för boende och besökare. Att vistas i naturen sänker
stressnivåer, samtidigt som många av oss också får både adrenalinkickar av de aktiviteter vi utövar där, vilket förhöjer vårt
välmående. På de platser där rekreation utövas, främst i skogsoch fjällmiljö, har markerna därmed mycket stora frilufts- och
upplevelsevärden.
Genom allemansrätten har vi alla tillgång till naturen, det är
skrivet i grundlagen (2 kap. 18 § regeringsformen). Det är dock
viktigt att komma ihåg att naturen ägs, sköts och brukas ofta
av enskilda markägare. När vi vistas i naturen får vi därför inte
skada den och vi ska visa hänsyn och varsamhet både mot djur,
växter och andra som vistas i naturen. Detta är särskilt viktigt
under perioder då marken är extra känslig för påverkan, till
exempel under blöta perioder eller under jaktsäsong.
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SKOGSBRUK

Skogsvårdslagen

› Skogsbruk Skogen är viktig som källa för bland annat material
och energi och är därmed betydelsefull för Sveriges sysselsättning och tillväxt. Omställningen av Sveriges energiförsörjning
från fossila till förnybara bränslen ökar efterfrågan på biobränsle från skog. Detta är en stor potential för skogsnäringen, men
kan också göra att konflikterna mellan landskapsvärden och
skoglig produktion blir ännu större i framtiden.
› Kommunen som skogsägare Åre kommun bör föregå med
gott exempel och där det är möjligt undvika traditionellt skogsbruk med trakthyggesavverkningar inom kommunal mark.
Detta är särskilt viktigt i tätortsnära skogsområden med höga
rekreationsvärden. Ett sätt att utveckla ett mer hållbart skogsbruk är att kommunen sluter naturvårdsavtal för kommunala
skogsfastigheter med Skogsstyrelsen.
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1 § Skogen är en nationell tillgång och en förnybar
resurs som ska skötas så att den uthålligt ger en god
avkastning samtidigt som den biologiska mångfalden
behålls.
Vid skötseln ska hänsyn tas även till andra allmänna
intressen.
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JORDBRUKSMARK
Jord- och skogsbruk är av nationell betydelse
(Miljöbalken 3 kap 4 §)
Brukningsvärd jordbruksmark får tas i anspråk för
bebyggelse eller anläggningar endast om det behövs
för att tillgodose väsentliga samhällsintressen och detta
behov inte kan tillgodoses på ett från allmän synpunkt
tillfredsställande sätt genom att annan mark tas i
anspråk.
Skogsmark som har betydelse för skogsnäringen skall så
långt möjligt skyddas mot åtgärder som kan påtagligt
försvåra ett rationellt skogsbruk.

Brukningsvärd jordbruksmark
Det är svårt att definiera en areal för vad som bör
bedömas som brukningsvärd jordbruksmark då detta är
beroende av belägenhet och närhet till annan jordbruksmark samt vad marken kan nyttjas för. I Åredalen ligger
jordbruksmarken traditionellt längs med dalgången
vilket gör att det är relativt lite jordbruksmark som inte
ligger i eller i närheten av ett större sammanhängande
jordbrukslandskap.

› Ianspråktagande av jordbruksmark I miljöbalken finns
regler för hushållande av mark- och vattenområden. Det är till
exempel bara tillåtet att bygga på jordbruksmark under vissa
förutsättningar. Jordbruksmark utgör en platsbunden naturresurs som tar lång tid att skapa och har stor betydelse för landskapsbilden. Med ökad nederbörd och temperaturökning kan
klimatet för odling i Jämtland komma att bli ännu bättre än i
dag, samtidigt som förutsättningarna för andra platser kan bli
sämre. Behovet av livsmedels- och energiproduktion kan öka i
framtiden, även om ekonomiska intressen saknas i dag. Det är
därför viktigt att se på jordbruksmarken som en platsbunden
naturresurs och bevara den1.
Åre kommun är generellt restriktiv med att tillåta exploatering
inom eller i anslutning till jordbruksmark (åkermark eller naturbete) eftersom det riskerar att påverka möjligheterna att bedriva
ett fungerande jordbruk idag och i framtiden. Jordbruksmark
bör därför endast tas i anspråk i lägen där exploatering går att
motivera utifrån ett starkt allmänt samhällsintresse. För att få ta
jordbruksmark i anspråk får det inte heller finnas några alternativa lokaliseringar för den tänkta åtgärden. I bedömningen
av lokalisering av ny bebyggelse bör platsernas läge, närhet till
befintlig service och teknisk infrastruktur som vägar, vatten och
avlopp, och samnyttjande vägas in.
1

ALLMÄNNA INTRESSEN

Länsstyrelsen Jämtland, 2014
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Kommunen ser följande två skäl till att ianspråkta eller bygga i
direkt anslutning till jordbruksmark:

service i närheten av befintlig service och att utnyttja den struktur som redan finns i områdena. Det kan till exempel innebära
att den nya åtgärden kan använda befintlig gata för utfart eller
att det finns möjlighet att ansluta till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp. Samma förhållningssätt kring
samnyttjande av infrastruktur bör tillämpas vid utveckling av
bostäder.

› Planläggning av bostäder, offentlig service eller infrastruktur
som anses vara av ett väsentligt samhällsintresse, inom de
utpekade kärnorna och utvecklingsområdena under förutsättning att annan lämplig mark inte finns att tillgå.
› Mark som har mycket begränsat brukningsvärde på grund av
dess storlek och som ligger fragmenterad i landskapet eller
ligger insprängd bland annan bebyggelse och som dessutom har liten betydelse för upplevelsen av landskapsbild och
kulturmiljön.

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

› Jordbruksmark i utvecklingsområden och kärnor I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har bedömningar och
avvägningar gjorts med utgångspunkt i de övergripande planeringsstrategierna, de allmänna intressena och platsers lägen
kopplade till den befintliga samhällsstrukturen. Utifrån detta
har ett antal utvecklingsområden samt kärnor pekats ut, där
kommunen vill främja bebyggelseutvecklingen genom förtätning och komplettering. Några av de utpekade områdena ligger
delvis på jordbruksmark.

› Närhet till djurhållning Eftersom förutsättningarna vad gäller
störningar och spridning av allergener och lukt från djur och
gödsel skiljer sig åt mellan olika platser bör riktlinjer för ett
minsta avstånd mellan bostäder och jordbruksmark/djurhållning bedömas av miljöavdelningen från fall till fall.

För service kan det till exempel innebära att centralt belägen
jordbruksmark i Duved, Björnänge och Ullån tas i anspråk för
att utveckla förskolor. På så sätt är det möjligt att lokalisera
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början av 1900-talet hade samerna i Kalls sameby vinterslakt
både för husbehov och avsalu i Ullådalen, där Lillåstugan numera ligger. Vid Ullsjön hade man renskiljningar vid enstaka
tillfällen ända fram till 1960-talet.

FJÄLLANDSKAPET
› Rennäring Hela området för den fördjupade översiktsplanen
ligger inom Kalls sameby. Söder om Åreävlen ligger Handöls
sameby. Kalls samebys område med riksintresset för rennäring
ligger direkt norr om gränsen för den fördjupade översiktsplanen men vinterbete sker inom planområdet. Tidigt på vintern
kommer renarna ned till Mullfjället från fjällen i nordväst, betar
där några veckor och fortsätter sedan österut via Ullådalen till
Åreskutan. På Västerskutans västra sluttning och på baksidan
av Åreskutan vid Blåsten finns flyttleder som är av riksintresse för rennäringen. I enlighet med Miljöbalken ska mark- och
vattenområden som har betydelse för rennäringen skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra för näringens bedrivande.

Klimatförändringarna har försvårat förutsättningarna för vinterbete. De stora temperaturskillnaderna ger hård skare som
gör det svårt för renarna att nå betet uppe på fjället. De måste
istället vandra ner till skogarna där de kan äta lav från träden
och krafsa.
För utveckling som sker inom området för den fördjupade
översiktsplanen behöver bedömningar göras om och hur utvecklingen kan påverka intilliggande områden.
Med hänsyn till renarnas betesro bör kanaliseringar, periodiseringar och zoneringar vid behov göras av verksamheter och
intressen inom renskötselområden som är frekvent utnyttjade
för rekreation och friluftsliv.

Mullfjället och Ullådalen var tidigare utmärkta vinterbetesområden för äldre tiders renskötsel, med god tillgång både på markoch trädlavar. Exploateringar i Åredalen har dock lett till ökad
konkurrens kring markanvändningen och försvårat för renskötseln inom området. Spåren efter bosättningar på vinterlandet
är svåra att upptäcka. Oftast bodde samerna i flyttbara tältkåtor
och de enda spår som blir kvar är då stenar från eldstaden. I

ALLMÄNNA INTRESSEN

Den sameby som kan komma att bli berörd av en eventuell
utveckling ska alltid kontaktas i det enskilda bygg- eller planärendet.
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TEKNISK FÖRSÖRJNING
Den tekniska försörjningen är en förutsättning för att vi ska
kunna leva våra liv så som vi gör. Det är sådant som vi bara
förutsätter ska fungera, att det kommer vatten när vi slår på
kranen och att vårt avfall transporteras bort. Samhällsviktiga
funktioner är sådana som vi alla är beroende av, därför ska
stor hänsyn tas till dessa vid planering och byggande.

SAMHÄLLSVIKTIGA FUNKTIONER
› Anläggningar av stor betydelse Samhällsviktiga funktioner
är anläggningar som är av stor betydelse för service och teknisk försörjning. Ny bostadsbebyggelse bör inte lokaliseras till
områden där störningar från befintliga verksamheter riskerar
att uppstå. Åre kommun tillämpar inte fasta skyddsavstånd för
miljöfarliga eller störande verksamheter utan gör bedömningar
av lokala förutsättningar från fall till fall. Vid bedömning av
lämpliga skyddsavstånd bör höjd tas för respektive verksamhets
behov av framtida expansion. Ny bostadsbebyggelse bör undvikas i områden nära verksamheter som kan avge emissioner,
buller, vibrationer, störande trafik eller lukt.
› Reningsverk Reningsverket i Vik är en samhällsviktig funktion. Ett behov av att utöka reningsverket kommer troligen
att uppstå och därför är mark direkt sydöst om reningsverket
reserverad för en eventuell utbyggnad. Kommunen bedömer att
reningsverket är ett angeläget allmänt intresse och anser därmed
att jordbruksmark kan tas i anspråk för detta.
› Vattentäkt Kommunen anser att det är mycket angeläget att
bibehålla en hög kvalitet på dricksvattnet och skyddet av den
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Samhällsviktig funktion

Influensområde för
samhällsviktig funktion

Vattenskyddsområde
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› Naturresurser Utveckling av infrastruktur och nybyggnationer
kräver material i form av ändliga eller förnyelsebara naturresurser. Även andra pågående verksamheter kan vara beroende av
naturresurser.

kommunala vattenförsörjningen ska prioriteras före andra
intressen. Intresset av att skydda vattentäkter ska väga mycket
tungt vid prövning av ärenden som gäller nyttjande av mark och
vatten. Endast begränsad, kompletterande bebyggelse och viktig
samhällsservice kan prövas inom primärt vattenskyddsområde,
och då genom detaljplan. Detta gäller områdena kring Englandsvikens vattentäkt. Kommunen bör i vissa lägen överväga
att investera i mark eller planlägga mark för att skydda viktiga
vattentäkter från negativ påverkan från t.ex. avverkningar.
› Fjärrvärme Åre kommun förespråkar utbyggnad av fjärrvärmenätet inom tätbebyggda områden i närhet av det befintliga
nätet. I planeringen av tätare bostadsområden (t.ex. större fritidshusområden) utanför storskaliga fjärrvärmenät bör utbyggnad av lokala fjärrvärmeanläggningar uppmuntras. I övrigt bör
gemensamma uppvärmningslösningar prioriteras.
› Elnät Utbyggnad av samhällen kräver en utveckling av energins infrastruktur och efterfrågan på el ökar stadigt i samhället, bland annat på grund av den elektrifiering som sker inom
fordonsflottan. Jämtkraft ser i dagsläget inte några risker för
effekt- eller kapacitetsproblem hos elnätet inom den fördjupade
översiktsplanens tidsram. Jämtkraft äger och driftar den 130 kV
ledningen som löper i väst-östlig riktning genom Åredalen fram
till ställverket i Hårbösta, och har i dagsläget inga planer på att
markförlägga ledningen då den fortfarande har lång livslängd
kvar. Sträckningen från Hårbörsta och österut planeras att nedmonteras i närtid.

ALLMÄNNA INTRESSEN

Bergtäkten i Såå levererar material till lokala byggen och bidrar
till en hållbar samhällsutveckling genom att hålla nere antalet tunga transporter till och från Åredalen. För att säkerställa
täktens funktion och undvika störningar från verksamheten
ska ny bebyggelse inte placeras nära bergtäkten. En bebyggelse
nära täkten orsakar begränsningar för verksamheten som måste
anpassa sina vibrations-, damm- och bullernivåer. Inom bergtäktens influensområde är det inte lämpligt att bygga bostäder
eftersom det är svårt att säkerställa en god boendemiljö.
I Åredalen är även vatten till snökanonsystemet en viktig naturresurs.
Solenergianläggningar och bygglov
Solfångare och solcellspaneler, så kallade solenergianläggningar, kräver i vissa fall
bygglov på byggnader inom detaljplanerat område. Om solcellerna är lovpliktiga eller
inte är en komplex fråga och måste bedömas från fall till fall. I Plan- och bygglagen finns
inte solceller specifikt nämnda, däremot finns krav på lovplikt om byggnadens yttre
utseende påverkas avsevärt inom ett detaljplanelagt område. Utanför detaljplanelagt
område kan lovplikt fortfarande gälla. Exempelvis kan områden som omfattas av riksintresse för kulturmiljö kräva lovplikt för solceller.
Du kan läsa mer på Åre kommuns hemsida om solceller och bygglov.
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DRICKSVATTEN OCH SPILLVATTEN

Viktiga begrepp, VA och dagvatten

› Tillkommande behov FÖP Åredalen möjliggör för ett stort
antal tillkommande bostäder och verksamheter. Vikverket har i
dagsläget inte möjlighet att hantera den utökning som FÖP:en
tillåter. Frågan är under utredning och FÖP:en möjliggör för en
utbyggnad av Vikverket. Alternativt kommer ett nytt reningsverk byggas utanför FÖP-området med en överföringsledning.
› Miljö- eller hälsomässiga behov Nya fastigheter ska anslutas
till det kommunala verksamhetsområdet för VA där det finns
miljö- och hälsomässigt behov samt där det är tekniskt möjligt
och ekonomiskt försvarbart. I övriga områden bör kommunen
verka för utbyggnad av långsiktiga hållbara gemensamhetsanläggningar alternativt utveckling av bra enskilda VA-lösningar
under förutsättning att lagligt stöd finns.
› Vatten och avlopp utanför tidigare detaljplanelagt område
Inom detaljplaneprocesser eller bygglov för samlad bebyggelse, utanför verksamhetsområdet för kommunalt VA, ska en
utredning tas fram som bekostas av exploatören som visar hur
områdets dricksvattenförsörjning och avloppsvattenhantering
ska lösas långsiktigt.
› Ledningsrätt, servitut och u-områden Där det saknas ledningsrätt, servitut eller u-område ska det upprättas för kommunala VA-ledningar. Vid nyexploateringar är det av yttersta vikt
att tillräckligt med utrymme avsätts för nyläggning och underhåll av VA-ledningar.
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› Spillvatten är avloppsvatten från hushåll, skolor, arbetsplatser, handel och service, det vill säga allt som
spolas ner i toalett eller avlopp.
› Dagvatten är regn- och smältvatten som tillfälligt
avrinner på markytan eller hårda ytor som exempelvis gator, tak och parkeringsplatser. I tätorter med
många tak, stora asfalterade ytor och stensatt mark
kan det bli stora mängder dagvatten när regnen ökar
i längd och i intensitet.
› Verksamhetsområde är ett geografiskt område inom
vilket kommunen har en skyldighet att tillhandahålla
tjänster för vatten och avlopp. Ett verksamhetsområde är till skydd för miljön och/eller människors hälsa.
Inom ett verksamhetsområde är det inte tillåtet med
enskilda avloppsanläggningar. Alla fastigheter inom
verksamhetsområdet är skyldig att betala avgift
enligt gällande VA-taxa i kommunen.
› Vattenskyddsområden finns för att skydda vårt
dricksvatten mot föroreningar. Området har en geografisk avgränsning och är ofta indelat i olika zoner.
Kopplat till vattenskyddsområdet finns olika föreskrifter till skydd för grundvattnet eller ytvattnet. Det rör
sig vanligtvis om begränsningar i användningen av
marken. Det kan till exempel handla om spridning av
gödsel eller borrande efter bergvärme.
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Vatten - livsviktigt och skyddsvärt

› Kulturella
› Turism och rekreation som exempelvis vattenfall, källor och badmöjligheter i Ullån till
exempel.

Vattnets kretslopp drivs av solenergin och vattnet cirkulerar ständigt mellan land, atmosfär
och hav. Detta kretslopp är livsnödvändigt för alla organismer och ekosystem på jorden.
Människans välfärd är helt beroende av vattenanvändning och de olika tjänster som vattenekosystemet ger. Det vatten som vi använder idag kan ses som ett arv från tidigare generationer och som ett lån från kommande generationer, som vi använder och sedan återför till
kretsloppet där det fortsätter att cirkulera.

Klimatförändringar I dag pågår en global uppvärmning som leder till klimatförändringar.
Det kommer innebära förändringar i vattnets kretslopp. Bland annat genom förändrade
nederbördsmönster och snösmältning som kommer att påverka vattenflöden och grundvattennivåer. De största riskerna och hoten klimatförändringarna medför mot grundvattenkvaliteten och -kvantiteten är:

Grundvatten kallas det vatten som i form av nederbörd sakta sipprar ner genom markens olika lager och utgör den underjordiska delen av vattnets kretslopp i naturen. Ur ett
dricksvattenperspektiv har grundvatten oftast flera fördelar jämfört med ytvatten: ett bättre
skydd mot föroreningar, en jämn och låg temperatur, låg halt organiska ämnen och låg halt
mikroorganismer. Englandsviken Långnäset är grundvattentäkten som försörjer stora delar
av Åredalen med dricksvatten idag. I dagsläget har vattentäkten mycket god kvalitet.

› Ökad spridning av föroreningar
› Vid översvämningar, skyfall och högre vattentemperaturer ökar riskerna för att bakterier,
virus och patogener förorenar vattentäkter. Så kallad vattenburen mikrobiologisk smitta.
› Lukt- och smakproblem

Ekosystemtjänster Begreppet ekosystemtjänster används för att beskriva människans beroende av naturen för hennes överlevnad och välbefinnande. Det lyfter fram de komplexa samband inom och mellan olika ekologiska system och preciserar vad i naturen som människan
efterfrågar. För grundvatten finns många ekosystemtjänster som människan är beroende
och drar nytta utav. Dricksvatten är ett exempel på en ekosystemtjänst som grundvatten kan
tillhanda. Flera ekosystemtjänster som tillhandahålls av ytvatten och våtmarker är också beroende av tillförsel av grundvatten. Ekosystemtjänster kan delas upp i fyra huvudkategorier:
stödjande, producerande, reglerande och kulturella. Nedan beskrivs potentiella ekosystemtjänster från grundvatten och ytvatten relaterade till grundvatten i Åredalen.

› Förekomst av giftalger
› Ras, skred och erosion
Samhällsplanering En säker dricksvattenförsörjning tillsammans med övriga nämnda ekosystemtjänster är grundläggande för dagens välfärdssamhälle och förutsätter en långsiktig
planering som säkerställer att tillgången till vatten och vattenkvaliteten inte försämras. Den
kommunala planeringen ska bidra till att ekosystemtjänsterna bevaras ur ett flergenerationsperspektiv.

› Stödjande

› Vattenskyddsområdet Englandsviken Långnäset är av stort allmän intresse och ska väga
tungt vid prövning av ärenden som gäller nyttjande av mark och vatten.

› Möjliggör grundvattenberoende landekosystem så som de våtmarker med hotade
orkidéer som finns i Åredalen

› Miljökvalitetsnormen för grundvattenförekomsten Englandsviken Långnäset (Åreåsen
Åre-Duved) har idag både god kemisk och kvantitativ status. Det är av största vikt att den
kommunala planeringen bidrar till att statusen upprätthålls.

› Tillhandahållande av livsmiljöer för arter så som öring och röding som kräver mycket
god vattenkvalitet för sin överlevnad

› Att upprätthålla en god status på vattnet i Åredalen är även av vikt för den östra delen av
kommunen och kommuner nedströms så som Krokoms och Östersunds kommun.

› Producerande
› Dricksvattenförsörjning för hushåll i Åredalen

› Den kommunala planeringen ska bidra till att miljömålet grundvatten av god kvalitet nås.

› Vattenförsörjning för snöproduktion och jordbruk

› Den kommunala planeringen ska bidra till att ekosystemtjänsterna från grundvattnet ska
vara allmänt kända samt att de bevaras ur ett flergenerationsperspektiv.

› Energiutvinning i form av bergvärme bland annat
› Möjligt framtida utredningsområde för vattentäkt Åreåsen Staa-Gevsjön
› Reglerande
› Skydd mot sättningar, skador på grundläggning och konstruktionsmaterial för bebyggelsen
› Skydd mot torka, erosion, ras, skred och översvämningar
› Utspädning eller rening av föroreningar
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DAGVATTEN
› Vad är dagvatten? Dagvatten utgörs av nederbördsvatten. Det
kan vara i form av regn eller avsmält snö, spolvatten eller framträngande grundvatten som tillfälligt rinner av hårdgjorda ytor
såsom asfalterade vägar, hustak, byggnadsfasader eller fordon.
Även is och snötäckta områden så som skidbackar kan betraktas
som en hårdgjord yta vid skyfall. Nederbörd som faller på ytor
som inte är hårdgjorda, exempelvis gräsmattor och grus, rinner
inte iväg utan infiltreras på platsen. Det innebär att ju mer hårdgjorda ytor som finns desto mer dagvatten uppstår som behöver
omhändertas.
Det finns många syften med att ta hand om dagvatten. Det
kan vara allt från att minska risken för översvämningar, föroreningsbelastningen på sjöar och vattendrag eller helt enkelt
för att dagens VA-nät inte klarar av ett högre flöde än vad det
tar emot i dag. Det går att minska mängden dagvatten genom
att undvika hårdgjorda ytor. Smarta materialval kan också
minska föroreningsrisker. Utjämningsmagasin, öppna diken,
dagvattendammar, gröna tak och liknande bidrar till att minska översvämningar som vållar ekonomisk skada på bebyggelse
och infrastruktur, däribland samhällsviktiga verksamheter. Hur
dagvattnet ska tas omhand kan kommunen påverka i allt från
översiktsplaner till krav i bygglov.
› Hållbar dagvattenhantering Då dagvatten leds bort kan det
medföra minskad grundvattenbildning i det område vattnet
avleds ifrån. Långsiktigt hållbar dagvattenhantering innebär att
ta hand om dagvattnet på ett så naturligt sätt som möjligt.

Fördröjning vid källan kan innebära att infiltration också
sker på allmän platsmark. Infiltration kan även ske på ytor
som traditionellt är helt hårdgjorda såsom parkeringsytor.
Om man väljer marksten som ger god genomsläpplighet kan
dessa ytor bidra till fördröjning av dagvatten.

Säkerhet för dammar och våtmarker

Enligt ordningslagen (SFS 1993:1617) kan det krävas
säkerhetsanordningar för att skydda barn mot olyckor.
Enligt ett beslut i regeringsrätten (RÅ 1999 ref 40) förelades
Svedala kommun att sätta upp ett 0,9 m högt staket kring
Trög avledning kan ske genom att ytvatten leds sakta över två dagvattendammar. Trots denna dom är det inte givet att
gräsbevuxen mark som faller sakta mot ett givet mål. För att krav på staket kan ställas på alla dagvattendammar, vilket
få utökade magasineringseffekter och en avgränsning av framhölls i ärendet av Boverket. Exempel på andra
vattnets väg kan grunda och gräsbevuxna svackdiken grävas. försiktighetsmått kan vara hur dammen är utformad vad
För att ytterligare förstärka flödesutjämning och gäller djup och strändernas utformning. Avståndet till
reningseffekter kan makadamfyllda infiltrationsdiken kon- bostäder är också av betydelse för bedömningen. I ett
liknande fall i Helsingborg som polisanmäldes har
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5

Principer för öppen dagvattenavledning (enligt Stahre 2004)
Illustration: Länsstyrelsen i Skåne län

Ofta benämns det som LOD, att dagvattnet ska tas omhand lokalt på plats. Lokalt omhändertagande av dagvatten är beroende
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av platsens unika egenskaper så som vattendrag, geotekniska
egenskaper (jordens egenskaper, djup och genomsläpplighet)
och geohydrologiska egenskaper (mättnad av markvatten och
grundvatten). De lokala geotekniska och geohydrologiska förutsättningarna ska därför vara styrande inför val och dimensionering av dagvattensystem.

ning för att kunna komma med förslag på lösningar för det
specifika området. Grundvatten behöver avläsas under perioder
med både höga och låga flöden. Beställaren av detaljplanen
ska informeras om att kostnader tillkommer med anledning av
utredningsbehov, genomförande och underhåll.
› Utformning av plankarta och planbeskrivning Av planbeskrivningen ska det framgå på vilka sätt dagvattnet ska hanteras
utifrån platsens specifika förutsättningar. Det är viktigt att detta
är lättbegripligt för exploatör, bygglovshandläggare och allmänheten. Detta säkerställs sedan genom relevanta planbestämmelser i detaljplanekartan. För att säkerställa att de grönytor som
krävs avsätts behöver de få stöd av bestämmelser i plankartan.
› Krav vid mark- och exploateringsprocessen I exploateringsavtal får kommunen avtala med en byggherre eller en
fastighetsägare att vidta eller finansiera åtgärder för anläggande
av anläggningar för vattenförsörjning och avlopp samt andra
åtgärder. Åtgärderna ska vara nödvändiga för att detaljplanen
ska kunna genomföras. Då det på grund av topografiska förutsättningar, infiltrationsförhållanden och att Åresjön är recepient
för dagvattnet inom Åredalen krävs det att dagvattenåtgärder
är utredda inom planprocessen för att detaljplanen ska kunna
genomföras. Åre kommun avser därför att ingå exploateringsavtal där ansvar och finansiering för dagvattenåtgärder avtals om
med byggherre eller fastighetsägare.
› Hållbar dagvattenhantering förutsättning för genomförbar detaljplan Om lokalt omhändertagande (infiltration) och
öppen dagvattenhantering inte är möjlig kan det krävas att även
intilliggande fastigheter kan behöva detaljplaneras för omhändertagande av dagvatten, om förutsättningar finns där. Detaljplaneprocessen är en prövning och om detta inte är möjligt
att lösa kan detaljplaneprocessen komma att avslutas.

› Avsätta mark för dagvattenhantering i detaljplaner I framtagande av en detaljplan kan goda förutsättningar skapas för en
väl fungerande dagvattenhantering genom att markyta avsätts
för ändamålet inom planområdet. I detaljplaner ska grönområden och gröna stråk för öppen hantering och infiltration av
dagvatten avsättas i tillräcklig grad, med hänsyn till markens
infiltrerande förmåga, och prioriteras framför underjordisk dagvattenhantering. Detta kan resultera i att mindre mark är möjlig
att bebygga än vad som varit ambitionen i en planansökan. Men
är en förutsättning för ett långsiktigt hållbart samhälle.
› Snö är också vatten Inom planarbeten och bygglov behöver
ytor för snöhantering avsättas. Det kan vara smart att inkludera
denna fråga när dagvattenutredningar görs för att undersöka
om de grönytor som avsätts inom en plan även kan hantera
tillräckligt stora volymer med snömassor.
› Dagvattenutredningar vid framtagande av detaljplaner
Inom detaljplaneprocessen ska en dagvattenutredning tas fram
som underlag till utformandet av planområdet. Vid planering
ska hela avrinningsområdet beaktas och inte bara planområdet eftersom omkringliggande fastigheter kan påverkas. För
att kunna göra en dagvattenutredning krävs att en geoteknisk
utredning har genomförts. De lokala geotekniska och geohydrologiska förutsättningarna ska undersökas. Detta för att kunna
veta markens sammansättning och djup, vilket är en förutsätt-
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› Krav vid bygglovsprocessen På en obebyggd tomt som ska
bebyggas ska naturförutsättningarna så långt möjligt tas till vara
så att inte betydande olägenheter för omgivningen eller trafiken
uppkommer. Dagvatteninstallationer ska kunna avleda regnvatten så att risken för översvämning, olycksfall eller skador på
byggnader och mark begränsas. Installationerna ska även ha anordningar för avskiljning eller behandling av sådana ämnen som
kan störa funktionen eller medföra skador på installationen,
avloppsanläggningen eller recipienten. Avskiljare bör anordnas
om dagvattnet kan innehålla mer än obetydliga mängder av petroleumprodukter, slam eller fasta partiklar.

› Drift under byggskedet Beroende på hur stor byggnationen
är så kan arbetsplatsen komma att förändras under arbetets
gång, vatten kan då komma att behöva ledas om för en hållbar
dagvattenhantering. Om dammar eller andra sedimentationsåtgärder har gjorts kan de behöva rensas för att ha god kapacitet.
Eftersom vatten för med sig partiklar nedströms så behöver
byggherren säkerställa att påverkan inte har skett utanför själva
byggarbetsplatsen.
› Dimensionering De lokala geohydrologiska förutsättningarna
ska vara styrande inför val och dimensionering av dagvattensystem. Vid planering och lovhantering ska för hållbart omhändertagande av dagvatten 100-årsregn vara dimensionerande för
att avgöra platsens lämplighet. Hållbart omhändertagande av
dagvatten i Åre kommun innebär att den samlade geotekniska
informationen tillsammans med en riskbedömning ligger till
grund för vilken återkomsttid som är lämplig att dimensionera
utifrån. Valet av regnvaraktigheten ska göras med hänsyn till ett
områdes egenskaper, det vill säga lutning, andel infiltrationsvänliga ytor respektive icke infiltrationsvänliga. Klimatfaktor 1,25
ska användas.
› Höjdsättning I detaljplaner går det att reglera markens höjd.
Detta kan behöva göras för att säkerställa vägar och byggnaders
läge, avrinning, diken och liknande.
› Ansvar Vem som juridiskt ansvarar för dagvatten inom en
fastighet är beroende av om det finns ett kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp eller ej. Om det finns ett
fastställt verksamhetsområde är VA-huvudmannen ansvarig för
dagvatten upp till en återkomsttid om 30 år (det största statiska
regnet på en 30-årsperiod). Finns det inte kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp är fastighetsägaren ansvarig
för det samma. För regn som överstiger 30-års regn är kommu-

I bygglov ska byggherren visa att dagvattenfrågan kommer
kunna lösas och att planerade åtgärder är möjliga att genomföra. I nästa steg, det tekniska samrådet, ligger fokus på genomförandet av byggnationen. Då ska byggherren visa hur dagvattenfrågan ska lösas och där ingår till exempel projektering och
dimensionering av ledningar, diken och tekniska lösningar så
som fördröjningsmagasin. Om platsens förutsättningar kräver
det kan detaljprojekteringar krävas i detta skede.
› Dagvattenhantering under byggskedet Under själva
byggskedet avtäcks ofta mark och massor lagras och hanteras.
Vid nederbörd och snösmältning kan det innebära att vattnet
för med sig sediment (slam, grus, lera) nedströms som påverkar
livsmiljöer i bäckar och Åresjön negativt. Sediment men även
löv kan leda till att vägtrummor täpps igen och orsakar översvämningar. Detta kan orsaka skador på byggnader samt äventyra trafiksäkerheten. Det är därför viktigt att ha en plan för hur
dagvattnet ska hanteras under själva byggskedet; hur vatten ska
ledas och samlas upp och hur sediment ska omhändertas.
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nen som helhet ansvarig för marköversvämningar som orsakar
skador på byggnader.
› Anmälan av dagvattenanläggning Dagvatten som avleds från
mark inom detaljplanelagt område klassas oftast som avloppsvatten enligt miljöbalken. Det gäller till exempel avledning
av dagvatten från industriområden och vägar, parkering samt
flerfamiljshusområden och centrumområden. Anläggningar för
omhändertagande av dagvatten inom detaljplanerade områden ska anmälas till kommunens miljöavdelning. Anmälan ska
innehålla uppgifter om ansvarig verksamhetsutövare, dagvattenanläggningens dimensionering, placering, reningsfunktion,
drift- och skötselinstruktioner samt andra skyddsåtgärder så
som avstängningsanordning och larm. Omhändertagandet av
dagvattnet ska baseras på en platsspecifik dagvattenutredning
med beräkning av föroreningsbelastning och flöden, reningseffekt och vart vattnet avleds samt recipientens känslighet.
› Koppling mex, miljö, bygg Då dagvattenfrågor hanteras av
olika funktioner och avdelningar inom den kommunala organisationen är det viktigt att samordning och uppföljning sker
mellan planprocessen, exploateringsavtal och genomförande,
bygglovsprocessen, anmälan om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd och driftansvariga. Åre kommun behöver tillskapa
strukturer för att denna samordning ska fungera och följas upp.

munen långsiktigt vill uppnå mot bakgrund av det som regering
och region har fastslagit. Strategin betonar vikten av att digitalisera utifrån faktiska behov, att vi alltid ska tänka digitalt i första
hand, att det krävs ett fokuserat arbete inom hela Åre kommun
för att vi ska uppnå effekt och att vi måste bibehålla helhetsperspektivet i vår transformation. Hur vi når målen kommer
att formuleras i handlingsplaner kopplade till fem prioriterade
områden, digital kompetens, digital trygghet, digital innovation,
digital ledning och digital infrastruktur. Arbetet med handlingsplanerna sker kontorsövergripande.

AVFALLSHANTERING
› Tillräckligt utrymme i detaljplan I planskedet ska plats reserveras för avfallshanteringen i nya bostadsområden; avfallshantering är en grundläggande infrastruktur. Avfallshanteringen ska
planeras så att framkomlighet och säkerhet garanteras för både
hämtningsfordon och hämtningspersonal. Dessutom ska tillgängligheten för avfallslämnare fungera.
› Avfallstrappan Åre kommun strävar efter att komma högre
upp i EU:s avfallstrappa. Det innebär ett arbete med förebyggande åtgärder för att avfall inte ska uppstå och för att stimulera till återanvändning. Det avfall som uppstår ska kommunen
samla in och se till att det återvinns på ett miljömässigt riktigt
sätt. Kommunen ska erbjuda insamlingsmetoder som underlättar för våra medborgare, ”det ska vara lätt att göra rätt”.
› Återvinningscentral Avfall från privatpersoner som inte är
hushållssopor tas i stor utsträckning om hand på återvinngascentralen i Staa. Den är belägen direkt utanför FÖP-området,
väster om bron över Åreälven. Bedömningen är att det inte
finns behov av någon ytterligare anläggning inom planområdet.

DIGITAL INFRASTRUKTUR
› Förbättrad infrastruktur ger ökad inflyttning I takt med en
förbättrad digital infrastruktur ökar möjligheterna för att arbeta
på distans. Det bidrar till en ökad inflyttning.
› Digitaliseringsstrategi Under 2020 antogs en digitaliseringsstrategi för Åre kommun. Den pekar ut riktningen för vad kom-
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SÄKER SAMHÄLLSBYGGNAD
Bebyggelse och byggnadsverk ska lokaliseras till mark som
är lämpad för ändamålet med hänsyn till människors hälsa
och säkerhet; jord-, berg- och vattenförhållanden; möjligheterna att ordna trafik; möjligheterna att förebygga vattenoch luftföroreningar och bullerstörningar; samt risken för
olyckor, översvämning och erosion. Klimatfrågan lyfts mer
och mer inom samhällsplaneringen och det är av vikt att planera så att klimatrelaterade risker för skador på den byggda
miljön kan minska eller upphöra.

NATUROLYCKOR

Viktiga begrepp geoteknik1

Ras, skred, erosion och slamströmmar

› Silt är namn på de mineralpartiklar i jorden, som är
större än ler men mindre än sand. Tidigare kallades
de mo och mjäla.

I raviner är erosion och ras naturliga processer som kan utlösas av
exempelvis häftiga eller långvariga regn. Förutsättning för skred
finns där lutningen överskrider en viss skredvinkel, som är olika
beroende av jordart. Olika jordarter är nämligen olika erosionskänsliga. Enligt Statens Geologiska Institut har moränslänter
förutsättningar för jordskred vid lutningar större än 17 grader.
Vid lutningar från 10 till 17 grader finns förutsättningar för att
jordmassor från ett redan uppkommet jordskred kan framkalla
framåtgripande skred. På områden med lutningar från 2 till 10
grader nedanför brantare partier kan lättransporterat material
(grus, sand, silt, ler) avlagras. Områden med lutningar mindre än 2
grader anses vara opåverkade av jordskred.
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› Erosion innebär att jord i markytan som silt, sand och
grus lossnar och förflyttas. Höga vattenflöden eller
hög vattenhastighet kan orsaka detta.
› Ras innebär att de enskilda partiklarna i en jordmassa
rör sig nedför en sluttning. Ras sker främst i sand och
grus eller i morän med en hög andel silt, sand, eller
grus.
› Slamström innebär att vatten med jord, växtdelar,
träd och block, snabbt rör sig ned längs en bäckravin.
Det kan inträffa i smala bäckraviner i samband med
höga vattenflöden orsakade av kraftiga regn. En dämning som brister kan också utlösa en slamström.

1. Skogsstyrelsen, 2020
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› Ravinkartering En förstudie och översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord i
Åredalen har gjorts av SGI på uppdrag av MSB (2018, se karta
nedan). Undersökningen avser bebyggda områden i eller nedanför raviner eller slänter i morän och grov sedimentjord där
förutsättningar för slamströmmar, erosion och ras bedöms
föreligga. För områden i närheten av raviner finns ett vidare utredningsbehov av stabilitet och avrinningsförhållanden.
Exploateringar i dessa områden är i många fall olämpliga. Den
översiktliga karteringen ska användas som ett underlag för att
avgöra vidare utredningsbehov vid handläggning av detaljplaner, förhandsbesked och bygglov i dalgången. Även i raviner
och slänter som ej är markerade kan det finnas risker för slamströmmar, erosion och ras, då endast raviner och slänter i närhet av befintlig bebyggelse har inventerats.
› Markanvändning i brant terräng Risk för skred är även beroende av markanvändning och markvattenhalter. Skog och annan
vegetation binder jord och vatten och har således betydelse för
markens stabilitet. Växternas rötter håller samman jordens små
partiklar och fungerar som en armering. Rötterna suger upp
vatten och minskar på så sätt mängden vatten i jorden. Blad,
grenar och döda växtdelar fungerar som ett skydd och dämpar hastigheten på vatten som rinner på markytan. Mark med
liten eller ingen vegetation, som ger en snabb avrinning och ett
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snabbt vattenflöde, ökar riskerna för skred. Detta gäller för pister, kalfjäll, sankmark, hårdgjorda ytor och annan öppen mark.
Kalfjäll och sankmarker definieras inte i sig som skredkänsliga
men deras egenskaper bidrar till snabbt avrinnande av vatten.
Sankmarker i Åredalen förekommer även i sluttningar och kan
på så vis även de bidra till den snabba avrinningen.
När kraftig erosion eller stora ras utlöses ligger ofta mänsklig
aktivitet bakom. Avverkning i brant terräng kan leda till erosion, ras och slamströmmar och kan få en rad effekter. Många
av dem är kostsamma för både markägaren och samhället. Det
kan handla om allt från förlust av mark, försvårad drivning och
påverkan på vattenkvalitet till skador på hus, vägar och järnväg.
I värsta fall kan det leda till skador på människor eller i värsta
fall dödsfall. Ras, skred och erosion kan förutom att skada den
bebyggda miljön och människor även skada vattendrag och
därigenom recipienten Natura 2000-området Åresjön. Det är
därför av vikt att bibehålla eller förstärka växtlighet i raviner
och brant terräng.
Där det på grund av lutning, jordarter eller på grund av andra
försvårande förutsättningar i markförhållandena finns risker för
ras, skred, erosion och slamströmmar bör markanvändningen
inte förändras, förutom om det gäller stabiliserande åtgärder.
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Ravinkartering
>17°

10-17°

2-10°

0-2°

En slänt anses ha förutsättningar för uppkomst av jordrörelser
om jord förekommer och lutningen överstiger 17°. Övriga slänter
anses sakna eller ha mycket små förutsättningar för initiering av
jordrörelser.
För partier i jordslänter, som har lutningar mellan 10° och 17°, finns
förutsättningar att jordrörelser, som startat i ett brantare parti ovanför, kan framkalla framåtgripande jordrörelser.
För områden i jordslänter, som har lutningar mellan 2° och 10° och
ligger nedanför brantare partier, gäller att mer lättransporterade
partiklar som grus, sand, silt och ler kan avlagras.
Plan mark inom bedömt område.
Ravin
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2.1-1609-0528

2.1-1609-0528

MSB dnr 2015–7182

MSB dnr 2015–7182

Tabell 5. Kriterier för indelning i bedömningsklasser avseende behov av och angelägenhetsgrad för
detaljerad utredning och kontroll av stabilitetsförhållandena i raviner (Etapp 1b). Observera att
klassificeringen gäller för de vid karteringen rådande förhållandena. Vid förändringar i underlaget
för bedömningarna kan behov finnas för omklassificering av området.

Tabell 6. Kriterier för indelning i bedömningsklasser avseende behov av och angelägenhetsgrad för
detaljerad utredning och kontroll av stabilitetsförhållandena i slänter (Etapp 1b). Observera att
klassificeringen gäller för de vid karteringen rådande förhållandena. Vid förändringar i underlaget
för bedömningarna kan behov finnas för omklassificering av området.

BEDÖMNIN
GS-KLASS

1
Angeläget
utredningsbehov

2
Utredningsbehov

KRITERIER FÖR JORDRÖRELSER I RAVINER

EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER

Omfattande jordrörelser och/eller höga vattenflöden har
förekommit. Större skogfria partier förekommer. Brant
terräng. Lösa block förekommer.

Angeläget behov föreligger
avseende detaljerad utredning av
förutsättningarna för slamström och
dess konsekvenser samt behov av
åtgärder.

Exempel på raviner:
Raviner där stora jordrörelser har förekommit. Långa,
djupa raviner med stora avrinningsområden och god
tillgång på jordmaterial. Raviner i brant terräng.

Jordrörelser och/eller höga vattenflöden har förekommit.
Inga förutsättningar för transport av lösa block. Endast
mindre skogsfria områden på jordtäckt mark
förekommer.
Exempel på raviner:

Vid uppenbar fara meddelas
fastighetsägare och kommun
snarast möjligt.

BEDÖMNIN
GS-KLASS

REDOVISN
ING PÅ
KARTA

1
Angeläget
utredningsb
ehov

1

Behov av detaljerad utredning
föreligger.
Ravinerna bör hållas under kontroll
med jämna tidsintervall.

2

2
Utredningsbehov

Raviner i tät skog. Raviner med medelstora
avrinningsområden där tillgång på jordmaterial varierar
längs bäckfåran.

3
Inget
utredningsb
ehov, men
behov av
kontroll

4
Inget
utredningsb
ehov

Inga eller endast mindre jordrörelser har förekommit.
Inga höga flöden har förekommit. Inga förutsättningar för
transport av lösa block. Stor skogstäckning.
Exempel på raviner:
Mindre raviner med liten bottenlutning.

Exempel på raviner:

Inget behov av vidare utredning
föreligger.
Vid oförutsebara händelser, så som
höga flöden, kan risker föreligga och
området bör därför hållas under
kontroll.

3

3

Inget
utredningsb
ehov, men
behov av
kontroll

Inga behov av vidare utredning eller
åtgärder föreligger.
.

Mindre raviner med liten bottenlutning och stabila
sidoslänter. Raviner till övervägande delen i berg och
ringa fara för blocktransport.

4
Inget
utredningsb
ehov

4

Jordrörelser har förekommit. Brant terräng. Mäktiga
jordlager. Större skogsfria partier förekommer. Vattensjukt.
Erosionskänslig jord.

Ett angeläget behov föreligger
avseende detaljerad utredning av
förutsättningarna för släntrörelser
och dess konsekvenser samt
behov av åtgärder.

Exempel på slänter:
Slänter där jordrörelser förekommit. Långa slänter med
stora avrinningsområden och god tillgång till material.
Slänter i brant terräng.

Inga större jordrörelser eller kraftiga vattenflöden har
förekommit. Inga förutsättningar för transport av lösa block.
Inga större sammanhängande skogsfria områden på
jordtäckt mark förekommer.
Exempel på slänter:

Inga eller endast mindre jordrörelser har förekommit. Inga
förutsättningar för transport av lösa block. Övervägande
skogsklädd mark.

Vid uppenbar fara meddelas
fastighetsägare och kommun
snarast möjligt.

REDOVISN
ING PÅ
KARTA

1

Behov av detaljerad utredning
föreligger.
Slänterna bör hållas under kontroll
med jämna tidsintervall.

2

Statens geotekniska institut, SGI, Linköping, 2018-02-15.
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Inget utredningsbehov föreligger
men slänterna bör hållas under
kontroll med jämna tidsintervall.

Exempel på slänter:

3

Korta slänter med liten lutning. Slänter med ringa jordtäcke
och ingen eller ringa fara för blocknedfall. Fara för
jordrörelse kan föreligga vid exempelvis oförutsebar kraftig
vattenföring, igensättning av trumma etc.
Inga jordrörelser har förekommit. Inga förutsättningar för
transport av lösa block. Skogsklädd mark.

Exempel på slänter:
Korta slänter med liten lutning
Slänter med ringa jordtäcke och ingen eller ringa fara för
blocknedfall.

Källa: Andersson, M., Lundström, K. 2018, Åre kommun, Jämtlands län,
Förstudie och översiktlig kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord
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EXEMPEL PÅ ÅTGÄRDER

Branta slänter i tät skog

Raviner till övervägande delen i berg och ringa fara för
blocktransport. Fara för översvämning eller igensättning
av exempelvis trummor kan föreligga.

Inga jordrörelser har förekommit. Inga höga flöden har
förekommit. Inga förutsättningar för transport av lösa
block. Stor skogstäckning.

KRITERIER FÖR JORDRÖRELSER I SLÄNTER

Inget utredningsbehov eller behov
av kontroll föreligger.

4
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› Påverkan på omgivningen Ett lov upphör att gälla om åtgärden inte påbörjats inom
två år och avslutats inom fem år från den dag då beslutet vann laga kraft. Det innebär i
praktiken att en tomt kan vara en byggarbetsplats i fem års tid, med all den påverkan på
omgivningen och för grannarna som detta innebär. Naturvårdsverkets riktvärden för buller
från byggarbetsplatser får inte överskridas.

Byggande i brant terräng
I stora delar av Åredalen har marken en svagt eller kraftigt sluttande terräng vilket gör
planering av fastigheter mer komplicerad än på platt mark. Samtidigt så ger detta ofta förutsättningar för placering av byggnader med fantastisk utsikt mot fjäll och älv. Traditionellt
har byggnader i Åredalen ofta byggts på hyllor eller platåer i landskapet. Enligt plan- och
bygglagen ska byggnader placeras och utformas på ett sätt som tar hänsyn till landskapsbild,
natur- och kulturvärden.

› Råd inför planeringen av hus och tomt
› Stora utfyllnader ger ofta branta, otillgängliga slänter. Slänterna blir oanvändbara och
svårskötta ytor.

› Börja med tomten Innan man bestämmer sig för vilket hus man ska bygga så är det bra
att undersöka tomtens förutsättningar. Hur mycket lutar det? Åt vilket håll? Finns det mer
platta partier? När du beställer en nybyggnadskarta får du marken inmätt med höjdkurvor
och kan på så vis få en bättre uppfattning om var det kan vara lämpligt att placera ditt hus.

› Murar och utfyllnader i närhet av tomtgränser påverkar grannars möjligheter att utnyttja sina tomter då de kan dominera och skugga och är därför ofta en källa till konflikter
grannar emellan. Kom ihåg att åtgärder som i samband med byggnation utförs på din
fastighet inte får överskrida fastighetsgränsen.

› Visa omsorg till det befintliga Att anpassa en ny byggnad till platsen handlar om att visa
omsorg till landskapets befintliga kvaliteter och ta tillvara platsens unika förutsättningar.
Många börjar med ett ”vitt ark” när de ska bebygga sin tomt; all växtlighet tas bort för att
göra det lättare för byggentreprenaden. Sedan läggs stora summor på att plantera och
tillskapa en trevlig trädgård. Har du möjlighet så fundera ett varv runt detta innan du tar
bort befintlig växtlighet.

› Att transportera jord- och sprängmassor långa vägar är ur ett miljömässigt perspektiv
inte långsiktigt hållbart.
› Kostnader för sprängningsarbeten, borttransport och deponi av massor kan uppgå till
flera hundratusen kronor för en villatomt. Då kostnaderna kan vara svårbedömda är de
också ofta en källa till stora oförutsedda utgifter under byggets gång.

› Överväg olika hustyper Det är lätt att fastna för ett specifikt hus men tyvärr kan det vara
svårt att bygga vissa hus på vissa tomter. Om tomten sluttar mycket eller har varierad
terräng så överväg om du ska bygga med en sockel, källarvåning eller med pelarkonstruktioner. Detta för att så långt som möjligt undvika onödig schaktning, sprängning och/eller
uppfyllnad.

› Det kan löna sig att anlita en fackman för att göra grundundersökning och markplanering.
› Handlingar som krävs vid ansökan om bygglov eller marklov

› Planera för genomförande och underhåll Murar och kantstöd ska placeras en bit in på
egen fastighet om inte fastighetsägarna utför åtgärden gemensamt. Normalt behövs cirka
en meter för att undvika betydande olägenheter för grannarna och för att man ska kunna
bygga och underhålla muren utan intrång på grannens tomt. För att binda jorden på
platsen kan släntlutningar normalt vara max 1:3. Släntfoten ska vara minst 1 m in på egen
fastighet för att ytvattnet ska tas omhand inom den egna tomten.

› Ansökningsblankett.

› Bygglov och marklov För att bygga nytt, bygga till eller göra större förändringar av marken krävs normalt bygglov och marklov. Enligt praxis är en väsentlig ändring av marknivån
en ändring på 0,5 meter. Information om markens anordnande kan finnas i plan-bestämmelser om din fastighet ligger inom ett detaljplanerat område. Sprängning, schaktning
och utfyllnadsarbeten ska generellt undvikas. I kuperad terräng ska nya byggnader anpassas till befintlig terräng. Marklov kan krävas för trädfällning då särskilt skydd för naturmark
och enskilda träd kan finnas i planbestämmelser. I kuperad terräng påverkas dagvattnets
rörelse som kan få konsekvenser för ett större område.

› Sektionsritning över byggnaden som visar höjdnivå för färdigt golv.

› Tillstånd för sprängning För att utföra sprängningsarbeten krävs särskilt tillstånd från
polismyndigheten.

› För murar som inte byggs av prefabricerade så kallade L-stöd krävs en sektion som visar
konstruktionen.

› Markplaneringsritning som visar nuvarande marknivå och blivande, eventuella murar eller uppfyllnader. Höjderna på marken respektive murarna ska markeras med plushöjder
på mark respektive murkrön. Underlag i form av nybyggnadskarta kan krävas.
› Fasadritningar som visar befintliga och nya marklinjer.
› Samma ansökningsblankett som för bygglov.
› Geoteknisk undersökning av grundförhållandena för att säkerställa rätt schakt- och
byggmetod kan krävas.
› Förslag till kontrollplan med kontrollpunkter för schaktmassor, dränerande material,
lutning från hus och släntlutningar.

› Byggherren ska informera Det är den som låter uppföra ett hus eller göra markarbeten
som ska informera grannar och andra berörda om de åtgärder som är på gång. När lovet
handläggs av kommunen tillfrågas bara grannar om det i förslaget finns avvikelser mot
planbestämmelser.
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Stabilitetsförhållanden och geotekniska förutsättningar ska
kartläggas enligt IEG rapport 4:2010 alternativt IEG rapport
6:2008 samt SGI rapport 68, såvida det inte bedöms vara onödigt. En analys ska också göras av omgivningspåverkan:

Klimatanpassning
Ras och skred inträffar i samband med snösmältning, tjällossning
och perioder med mycket regn. När grundvattentrycket blir högt i
marken minskar jordens hållfasthet och ett skred eller ett ras kan
inträffa. Vattentrycket ökar vanligen i samband med snösmältning
och tjällossning och under perioder då det regnat mycket.

› Finns det risker för påverkan från omgivande områden?
› Hur ska den föreslagna exploateringen utformas och utföras
för att inte påverka omgivningens geotekniska och hydrologiska förhållanden negativt?

Klimatscenarier fram till år 2100 indikerar att nederbördsmängderna kommer att öka inom större delen av Sverige och att en
större andel av nederbörden kommer att utgöras av intensiva
regn. Ökad nederbörd medför att erosionen tilltar, att grundvattennivån i jordlagren höjs och en ökning av såväl frekvens som
omfattning av översvämningar längs sjöar och vattendrag. Var för
sig och i samverkan kommer dessa faktorer att försämra stabilitetsförhållandena med ökade problem med skred, ras, ravinutveckling och slamströmmar som följd.

› Krav på dimensionering Vid planering, nyanläggning och
förvaltning av anläggningar och vägar ska höjd alltid tas för hur
extrema vattenflöden kan påverka anläggningen (erosion, dämningseffekter och andra skador) i framtiden.
› Avvägning vid behov av förstärkningsåtgärder Exploateringsprojekt som förutsätter mycket omfattande förstärkningsåtgärder bör endast tillåtas då projektets genomförande innebär
stor samhällsnytta.
› Anpassningar till översvämningsrisker Översvämningsrisker
ska alltid vägas in vid planläggning och behandling av förhandsbesked och bygglov.

Alla åtgärder, byggnationer och detaljplaner i områden med risker
för ras, skred, erosion och slamströmmar ska kunna visa mer detaljerade geotekniska och hydrologiska förutsättningar samt vilka
skred- och sedimentationsförebyggande åtgärder som ska utföras
i exploateringsskedet. Alla plan- och byggprojekt ska också kunna redovisa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering. Byggande
i brant terräng med hög risk för erosion, ras och slamströmmar
tillåts inte.

› Samhällsviktiga verksamheter ska lokaliseras till plats över
flödesnivån Qmax. De befintliga samhällsviktiga verksamheter som ligger under Qmax ska säkerställas.
› Övrig bebyggelse ska lokaliseras till plats över flödesnivån Q
1000.
› Verksamheter som behöver ligga vid vatten samt kompletteringsbebyggelse till befintlig huvudbyggnad kan ligga på plats
under flödesnivån Q 1000.
› Lägsta golvnivå (FG) i golv med brunn ska vara minst en
halvmeter över flödesnivån.

Vid snösmältning och kraftiga skyfall stiger även nivån i Åresjön
och flödena i tillrinnande bäckar ökar vilket kan leda till risker för
översvämningar.
› Krav på utredningar Vid planläggning av ny bebyggelse eller
nya verksamheter ska utredningar av mark- och vattenförhållanden inom och i anslutning till det aktuella planområdet tas fram.
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Lutningskarta som indikerar områden med lavinrisk
Lutningsgraden är indelad i 6 klasser med olika färger
25-30°

30-35°

35-40°

40-45°

45-50°

50+°

Källa: Lavinprognoser.se
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Källa: Lantmäteriet och geodatasamverkan
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OLÄGENHETER VID VÄG OCH JÄRNVÄG

Laviner
Inom Åredalen finns områden med lavinrisk på grund av bergets
lutning. Vid lutning över 25 grader finns det risk för att laviner
kan utlösas. Varje år utlöses flera laviner i Åredalen, både naturliga
och sådana som är utlösta på grund av mänsklig påverkan. Inom
och i närheten av skidområdet sprängs även områden där det
finns risk för laviner.

Byggande vid järnväg
Vid järnvägsanläggningar finns fasta säkerhetsavstånd som ska
hållas byggnadsfria. Avstånden finns där för att säkerställa järnvägens funktion och möjliggöra för underhåll av anläggningen.
De byggnadsfria avstånden presenteras nedan. Många gånger kan
större säkerhetsavstånd krävas med hänsyn till buller, vibrationer,
risk för olyckor med farligt gods samt urspårning. Platsens lokala
förutsättningar kan dock motivera ett kortare skyddsavstånd, till
exempel i Duved, Åre och Björnänge samt i stråket mellan Duved
och Ängarna. Eventuella avsteg från de generella skyddsavstånden
behöver utredas i planprocessen med förslag på lämplig anpassning och skyddsåtgärder för bebyggelse.

› Hänsyn Vid eventuella nya exploateringar i närheten av områden med lavinrisk behöver det inom planarbeten och bygglovsprocesser utredas vilka förutsättningar och risker som finns och
hur säkerheten kan tillgodoses. Exploateringar som innebär risk
för liv, hälsa och materiella egendomar tillåts ej. Vid utveckling
av skidområdet behöver frågan om säkerhet och ansvar utredas.
Lutningskartan på föregående sida anger inte exakta gränser
utan ska ses som en indikation på att det finns risk för laviner i
och i närheten av områdena.

› Öppen uppställningsplats för fordon (parkering) får inte förläggas närmare spårmitt än 15 meter. Körytan inom parkeringsområdet får dock förläggas 10 meter från spårmitt.
› För ny bebyggelse gäller ett så kallat observationsavstånd
på 30-50 meter från järnvägen. Inom detta område bör ny
bebyggelse och fastighetsbildning prövas särskilt. Byggnation
inom 30 meter från järnväg bör därmed ske i samråd med
Trafikverket.
För väg och gång- och cykelbanor vid järnväg gäller följande:
› Om kontaktledningsstolparna står mellan spåret och vägen
ska minimiavståndet från spårmitt till vägkant vara 8 meter.
› Om kontaktledningsstolparna står på andra sidan järnvägen
ska minimiavståndet från spårmitt till vägkant vara 5 meter.
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Byggande vid väg

Risk för olyckor med farligt gods

› Avståndsprövning i detaljplan Enligt väglagen får inte byggnader eller anläggningar uppföras inom ett avstånd om tolv
meter från allmän väg utan Länsstyrelsens tillstånd. För E14
har detta avstånd utökats till 30 meter med hänsyn till trafiksäkerheten, genom ett beslut av Länsstyrelsen. Detta gäller dock
inte för områden med detaljplan eller där bygglov krävs. För
bygglovsfria byggnader gäller det byggnadsfria avståndet på
30 meter. I tätbebyggda områden i Åredalen (Duved, Åre och
Björnänge) finns idag byggnader närmare E14 än 30 meter. För
att möjliggöra förtätning i kärnorna längs med E14 så kommer Åre kommun även i framtiden inledda prövningar genom
detaljplan för byggnation närmare än 30 meter. Trafiksäkerten
behöver utredas inom planprocessen för att hitta lämpliga ställningstaganden och åtgärder i de enskilda fallen.
› Vägområde För allmänna vägar finns även avstånd för vägområde och säkerhet. Vägområdet är den mark som tas i anspråk
för väganordningar och anges generellt som väg till krönet på
bakslänten av diket samt ytterligare en kantremsa om 0,5 meter
vid åkermark respektive 2 meter vid skog. Vägområdet är en
förutsättning för att kunna sköta drift och underhåll av vägen
på ett bra sätt då det exempelvis måste finnas plats för ett snöupplag vid sidan om vägen vid snöröjning.
› Säkerhetsavstånd Säkerhetsavståndet är det område utanför körbanan som ska vara fritt från fysiska hinder i form av
fasta och oeftergivliga föremål. Säkerhetsavståndet bestäms
av vägens utformning och tillåten hastighet. Exempelvis ska
säkerhetsavståndet vara 5 meter från vägkant då hastigheten är
60 km/h, 7 meter då hastigheten är 80 km/h och 9 meter då
hastigheten är 90 km/h.

› Skyddsavstånd Åre kommun avser generellt beakta fasta
skyddsavstånd mellan transportleder med farligt gods och planerad bebyggelse där så möjligt. Platsens lokala förutsättningar
kan dock motivera ett kortare skyddsavstånd, t.ex. i Duved, Åre
och Björnänge samt i stråket mellan Duved och Ängarna.
› Avsteg från skyddsavstånd I Åredalen finns en problematik
med att både järnvägen och E14 är transportleder för farligt
gods. Med de terrängförhållanden som råder inom dalgången
är det svårt att uppfylla de generella riktlinjer som finns, där
bostäder ska placeras minst 70 meter från riskkällan. Stora delar
av den bebyggelse som finns i dalgången ligger helt eller delvis
inom 70 meter från transportlederna. Kommunen bedömer att
om det är möjligt att via åtgärder minska risknivån till en nivå
som är godtagbar för bostäder, kan dessa placeras närmare
riskkällan än 70 meter. Vad som är ett lämpligt skyddsavstånd
utreds i planprocessen med hänsyn till platsens förutsättningar
och allmänna och enskilda intressen.
› Krav på riskanalys En enkel riskbedömning bör göras vid
planläggning, förhandsbesked eller bygglovsprövning inom
150 meter från leder som är utpekade för transporter av farligt
gods. Inom 50 meter från farligt godsled bör en mer detaljerad
riskanalys tas fram för bebyggelse där människor uppehåller sig
längre tid. Prognosticerade siffror för trafikering år 2040 samt
känslighetsanalys för Mittbanan ska användas.
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Trafikbuller

Räddningstjänst och insatstider

› Tillämpning av riktvärden för buller Vid planering och byggande ska de nationella riktvärdena för maximalt och ekvivalent
buller tillämpas.
› Krav på bullerutredning I samband med planering, förhandsbesked eller bygglovsgivning för bostäder bör en analys av
framtida bullervärden i förhållande till planerad bebyggelse tas
fram om det inte kan anses onödigt med hänsyn till bullersituationen2. Bulleranalysen bör vid behov även utreda lämpliga
bulleråtgärder. Prognosticerade siffror för trafikering år 2040
med känslighetsanalys för Mittbanan ska användas.

› Utformning av allmän plats Vägar och allmänna platser ska
vara utformade så att räddningstjänstens fordon kan ta sig fram.
De måste vara dimensionerade gällande framkomlighet, svängradier, bärighet och lutningar enligt krav från räddningstjänsten.
För säker utrymning förespråkar kommunen att återvändsgator
undviks och alternativa vägar eller räddningsväg anläggs om
möjligt.
Krav som ställs på framkomlighet och uppställningsplatser för
utryckningsfordon i PBL och BBR måste tillgodoses.
› Insatstid Inom de områden som är bebyggda eller föreslås bebyggas har räddningstjänsten i dagsläget en uppskattad insatstid
på högst 20 min. Räddningstjänstens tillgänglighet måste tas i
beaktande vid bygglov och framtagande av nya detaljplaner.

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

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

Luft

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

› Miljökvalitetsnormer för utomhusluft Åre kommun ska arbeta för att miljökvalitetsnormerna för utomhusluft ska nås i alla
delar av kommunen. För att kunna göra detta måste resurser
läggas på övervakning av luftkvaliteten i utsatta lägen. Genom
att stänga av centrala Åre och västra delen av Årevägen från
allmän biltrafik kan luftkvaliteten i lokala problempunkter i Åre
förbättras. För att förbättra luftkvaliteten på ett mer generellt
plan ska Åre kommun genom sin planering arbeta för att öka
andelen gång- och cykel och kollektivtrafik samt förenkla omställningen till fossilfria fordon.
› Vedeldning Vedeldning kan ge stor lokal påverkan på luftkvaliteten i samlad bebyggelse. Åre kommun behöver genomföra
mätningar av luftkvaliteten på utvalda ställen för att kunna
avgöra om vedeldning innebär hot mot målet att uppnå miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.

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

Buller
› Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller Miljökvalitetsnormer för omgivningsbuller omfattar de större kommunerna med fler än 100 000 invånare. I kommuner med färre än 100
000 invånare ska kommunen sträva efter att begränsa buller.
Detta styrs av de allmänna hänsynsreglerna i miljöbalken. Vid
planering och byggande ska de nationella riktvärdena för maximalt och ekvivalent buller tillämpas. I samband med planering
eller bygglovsgivning för bostäder bör en analys av framtida
bullervärden i förhållande till planerad bebyggelse tas fram om
det inte kan anses onödigt med hänsyn till bullersituationen.
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RIKSINTRESSEN OCH ANDRA
SKYDDADE OMRÅDEN
Riksintresseområdena har sin bakgrund i den fysiska riksplaneringen och syftar till att skydda ett område, en plats eller enstaka objekt som anses vara av stort nationellt intresse.
Riksintressesystemet tillämpas huvudsakligen av tre olika
aktörer: ansvariga statliga myndigheter pekar ut områden av
riksintressen, kommunen ska visa hur man tänker tillgodose
riksintressena i den översiktliga planeringen och detta bevakas i sin tur av länsstyrelsen. Riksintressen skyddas enligt
hushållningsbestämmelserna i 3 och 4 kapitlen i miljöbalken.

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

Riksintresseområden för kulturmiljövården

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

Motiveringar och uttryck hämtade från Länsstyrelsens värdetexter:

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

› Åre kommuns inställning är att riksintresset ska skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av anläggningarna. Dock vill kommunen särskilt framhålla
intresset av att utveckla områdena utmed E14; med koppling till
riksintresset för friluftsliv, den lokala och regionala utvecklingen
samt trafiksäkerheten bör detta område på sikt omgestaltas med
ett större fokus på tillgängligheten till områdets turismanläggningar och framkomlighet över och längs med E14, både för
fordonstrafik och för oskyddade trafikanter. Åre kommun anser
att det är viktigt att ta tillvara på den positiva tillväxt som finns
i Åredalen och att transportsystemet inte bör stoppa utveckling
utan snarare möjliggöra för den.

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

De områden som är utpekade som riksintressen för kulturmiljövård berör till stor del det öppna odlingslandskapet. Denna typ
av landskap är satt under stort hot från strukturomvandlingar i
jordbruket som bidrar till minskad hävd med påföljande igenväxning. En utmaning är därför att kunna bibehålla riksintressenas
värden, trots dessa omvandlingar. Riksintressena är också hotade
av exploateringar, vilket ger kumulativa förändringar som på sikt
riskerar att påverka riksintressena påtagligt. Riksintressena bör
väga tungt mot motstående intressen. Ingrepp och åtgärder ska,
så långt möjligt, göras på sådant sätt att riksintressenas värden,
karaktärer eller betydelser inte påtagligt skadas.

Riksintresseområden för naturvården
Beskrivning hämtade från Länsstyrelsens värdetexter:

Medstugan - Åreälven Älvdal och odlingslandskap. Åreälven
med källflöden utgör den sista oreglerade delen av Indalsälven.
Från sjön Östernoren bildar älven en serie av forsar och lugnflytande sträckor. Största selet är Åresjön. Åredalen är en av Sveriges
mäktigaste genombrottsdalar.

› Kommunen har inte några avvikande anspråk vad gäller något
område av riksintresse för kulturmiljövården, men vill betona
att riksintresseområdenas innehåll och värdetexter bör ses över
för att bättre kunna användas vid avvägningar mellan olika
intressen.

Kommunens syn på riksintresseanspråket

› Kommunen har inte något avvikande anspråk kring område av
riksintresse för naturvården enligt 3 kap miljöbalken. Samtliga
ärenden ska hanteras med hänsyn till riksintresseområdets värden och innehåll.
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Riksintresse friluftsliv (S ylarna-Vålådalen-Helags)
Riksintresse friluftsliv (Åreskutan)
Riksintresse rörligt friluftsliv
Riksintresse kommunikationer
Riksintresse kulturmiljövård
Planområde FÖP Åredalen
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Riksintresseområden för friluftslivet

Riksintresseområden för totalförsvaret

Värdeomdömen hämtade från Länsstyrelsens registerblad:

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

Åreskutan FZ6 Lättåtkomligt naturområde med utmärkta förutsättningar för skidsport och vandring. Sveriges alpina centrum
med ett stort antal vandringsleder. Utomordentligt goda kommunikationer med stora parkeringsplatser i direkt anslutning till
kalfjället. Olämpligt utformat skogsbruk och olämpligt lokaliserad
bebyggelse kan reducera värdet.
Sylarna FZ7 Klassiskt turist- och friluftsområde med utmärkta förutsättningar för friluftsliv som nyttjas av ett stort antal
människor såväl vinter som sommar i form av många olika friluftsaktiviteter.
Kommunens syn på riksintresseanspråken

› Områdena av riksintresse för friluftslivet är under revidering.
Åre kommun anser att riksintresseområdena bör delas in i bättre avgränsade områden med tydliga fokus på vilka värden och
värdekärnor som riksintresset avser att skydda. Det är också
önskvärt med en vägledande beskrivning för att underlätta vägningen mot andra riksintressen och övrigt som gör anspråk på
markanvändning inom området.

Östersunds flygplats utgör område av betydelse för totalförsvaret De flesta flygplatser kräver en flyghinderanalys som
underlag för att yttra sig om etablering av hinder högre än 20
meter, inom en radie av 90 km från flygplatsen. Vid utredande av
ny bebyggelse som är högre än 20 meter bör en flyghinderanalys
tas fram. Luftfartsverket är de enda i Sverige som har den samlade
kompetensen och underlaget för att utföra en fullständig flyghinderanalys. LFVs flyghinderanalys är en avgiftsbelagd produkt som
byggherren normalt står för, enligt en fastprislista där priset styrs
av typ av byggnadsverk samt mängd av byggnadsverk.

Generellt anser Åre kommun att värdetexterna för riksintresseanspråken för både Åreskutan och Sylarna bör betona områdenas höga tillgänglighet. Detta bör också få genomslag i avvägningar mot andra allmänna intressen, t ex riksintresseområdena
för kommunikationer.
› Åre kommun bedömer att inom utpekade utvecklingsområden
är det främst tillgängligheten till riksintresset som väger tungt
medan själva riksintresset väger tyngst i områden utanför utvecklingsområdena där friluftsliv utövas.
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Riksintresse för rennäringen
Rennäringsintresset är både ett allmänt intresse enligt miljöbalken
3 kap 5 § och ett enskilt intresse som medlemmarna i en sameby
innehar enligt rennäringslagen (1971:437). Bestämmelsen i Miljöbalken innebär att i områden som är av riksintresse ska åtgärder som påtagligt kan försvåra för renskötselns bedrivande inte
tillåtas. Riksintresset för rennäring behöver ses i ett landskapsperspektiv, då det handlar om ett skydd för områden med olika ändamål där helheten, så kallade funktionella samband behöver beaktas. Områden av riksintresse för rennäringen är strategiska platser
som flyttleder, svåra passager, uppsamlingsplatser och kalvningsområden samt betesområden.
Riksintressen redovisas som kärnområde, strategiska platser och
funktionella samband. Direkt norr om det fördjupade översiktsplaneområdet ligger Kalls samebys kärnområde av riksintresse
med flyttleder.
Kommunens syn på riksintresseanspråket

› Kommunens inställning är att områden av riksintresse samt betydelsefulla områden för rennäringen ska skyddas mot åtgärder
som påtagligt kan skada eller försvåra rennäringens bedrivande.
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R iks intres s e rennäringen
Riksintresse rennäringen
Uppsamlingsområde
Rastbete
S vår passage
Åretruntland
Led

S a m eby
Kalls sameby
Handölsdalens sameby
Njaarke sameby
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RIKSINTRESSEN ENLIGT 4 KAPITLET MILJÖBALKEN

Kommunens syn på riksintresset

I miljöbalkens fjärde kapitel har särskilda geografiska områden pekats ut som riksintressen. Inom dessa områden får exploateringar
och åtgärder endast ske om de inte möter något hinder enligt anspråkens beskrivningar och det kan ske på ett sätt som inte påtagligt skadar områdenas natur- och kulturvärden.

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

NATURA 2000 ENLIGT 7 KAPITLET MILJÖBALKEN

Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga
tätorter eller av det lokala näringslivet eller för utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret.

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

Natura 2000 är ett nätverk inom EU som syftar till att skydda och
bevara den biologiska mångfalden. Områden vars natur är värdefull ur ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000, vilket innebär
att de klassas som områden med särskilda skydds- eller bevarandevärden. Områdena kan vara utpekade utifrån fågeldirektivet
(SPA) eller habitatdirektivet (SCI). Åtgärder som riskerar att på ett
betydande sätt påverka ett Natura 2000-område kräver tillstånd
från Länsstyrelsen enligt 7 kap 28 a§ miljöbalken.

Kommunens syn på riksintresseanspråket

Kommunens syn på Natura 2000-området

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

› Åreälvens Natura 2000-område har sannolikt påverkats av tidigare exploateringar i Åredalen och verksamheter på Åreskutan.
Vattenkvaliteten och tillståndet i Åreälven/Åresjön är också till
en del oklart. Åre kommun behöver både i prövning av bygglov
och i planprocessen för nya detaljplaner tillgodose att en bra
och systematisk planering av dagvatten klaras. Ett lokalt omhändertagande av dagvatten behöver eftersträvas som ett led
i att minimera flöden av dagvatten och risker med sedimenttransport och slamning, kopplat både till Åreälven och dess
biflöden. Planarbeten behöver redogöra för hur en bra dagvattenhantering kan lösas för respektive detaljplan. I genomförandet av detaljplaner, det vill säga i bygglovskedet, behöver kommunen tillgodose att dagvattenhantering och skyddsåtgärder för

Riksintresseområde för det rörliga friluftslivet

Riksintressen för skyddade vattendrag
I Åreälven (inklusive tillhörande käll- och biflöden) får inte vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för
kraftändamål utföras.
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Riksintresse skyddade vattendrag
Natura 2000
Riksintresse naturvård
Planområde FÖP Åredalen
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att minimera byggslam, erosion och sedimenttransport från ett
exploateringsområde efterlevs. Kommunen ska också bedriva
en systematisk tillsyn av dagvattenanläggningar och sedimentationsdammar.
› Åre kommun vill betona vikten av att väga in inte bara exploateringars påverkan på vattenkvaliteten, utan även om att utreda
vilka effekter skogsbruk och naturliga sedimentationsprocesser
ger på Åreälven. Problembilden kring Åreälvens vattenkvalitet
är mycket komplex och så omfattande att Åre kommun behöver
stöd för att kunna ta fram och bedöma relevant underlagsmaterial. Utredningen av kumulativ påverkan på Åreälven är en
angelägen framtidsfråga för Åre kommun. En stor del av kommunens utveckling sker i Åredalen och det är viktigt att skyddet av Åreälvens miljö går att förena med en fortsatt tillväxt i
dalgången.

STRANDSKYDD ENLIGT 7 KAPITLET MILJÖBALKEN
Strandskyddet är ett generellt områdesskydd vid hav, sjöar, vattendrag och öar i hela landet enligt Miljöbalken. Generellt gäller det
100 meter inåt land och lika långt ut i vattnet från strandlinjen.
Syftet med strandskyddet är att långsiktigt trygga förutsättningarna för allmänhetens friluftsliv och bevara goda livsvillkor för djuroch växtliv, såväl på land som i vatten. Det är därför det finns
restriktioner mot uppförande av nya byggnader, anläggningar och
anordningar. Att tala om strandskydd kan ibland bli missvisande eftersom skyddet omfattar mer än stränder vid hav och sjöar.
Även till exempel mark vid mindre bäckar och dammar omfattas
eftersom dessa miljöer kan ha höga värden för biologisk mångfald
och friluftsliv. Även bäckar med smältvatten som endast är vattenförande delar av året omfattas av strandskydd.
I en detaljplan får kommunen upphäva strandskydd för ett område, om det finns särskilda skäl för det i enlighet med bestämmelser i Miljöbalken och om intresset av att ta området i anspråk på
det sätt som avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset.
Vid förhandsbesked och bygglov kan kommunen i vissa fall ge
dispens från strandskyddet utifrån bestämmelser i Miljöbalken.
Förutom dessa tillvägagångssätt kan även Länsstyrelsen häva
strandskydd för små sjöar och vattendrag.
Ett av de särskilda skäl som finns för att upphäva strandskyddet i
Miljöbalken är att området behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför
området. Åre kommun bedömer att bostäder och service är angelägna allmänna intressen.
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Åredalen är den del av kommunen som har högst befolkningstäthet och stora delar av området mellan Duvedsbyn och Såå
är klassad som tätort av SCB. I den fördjupade översiktsplanen
pekas kärnor och utvecklingsområden ut som lämpliga platser för
utveckling av bostäder och service. Lämplighetsavvägningar om
markanvändningen har gjorts och det bedöms här finnas förutsättningar för tätortsutveckling som bidra till den samhällsekonomiska utvecklingen men även folkhälsa. Genom att styra utvecklingen på detta sätt kan befintlig infrastruktur i form av vägar,
vatten- och avlopp nyttjas bättre. Boende får kortare avstånd till
skolor och förskolor, det blir kortare sträckor för skolskjutsar och
det bidrar till större befolkningsunderlag för kollektivtrafik. Åre
kommun menar därför att utvecklingsområdena och kärnorna har
bäst förutsättningar för samhällsutveckling och att det inte finns
andra områden som är bättre lämpade än dessa. Med samhällsutveckling menas alla typer av användningar som krävs för ett fungerande samhälle, så som bostäder, skolor och förskolor, offentlig
och kommersiell service.
Den fördjupade översiktsplanen har en geografisk avgränsning
till området mellan Staa och Såå, då det här råder ett högt bebyggelsetryck. Topografin inom detta område är likartad; en fjällsida
med avrinningsområden ned mot Åreälven. På grund av att det
rinner större vattendrag men även smältbäckar från fjället ned
mot älven är stora delar av området strandskyddat. I markanvändningskartan redovisas den lokaliseringsprövning som har gjorts
utifrån Åredalens planeringsförutsättningar. Avvägningar har
gjorts mellan olika planeringsförutsättningar så som topografi,
riksintressen, närhet till infrastruktur med mera. De olika planeringsförutsättningarna har vägts mot varandra och de utvecklingsområden som är presenterade i markanvändningskartan är de som
bedöms bäst lämpade att bebygga.
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Inom ett strandskyddsområde får inte...
(MB 7 kap 15 §)
› ...nya byggnader uppföras
› ...byggnader eller byggnaders användning ändras
eller andra anläggningar eller anordningar utföras,
om det hindrar eller avhåller allmänheten från att
beträda ett område där den annars skulle ha fått
färdas fritt
› ...grävningsarbeten eller andra förberedelsearbeten
utföras för byggnader, anläggningar eller anordningar enligt ovan
› ...åtgärder vidtas som väsentligt förändrar livsvillkoren för djur- eller växtarter

Det finns undantag från förbuden
(MB 7 kap 16 §)
› Byggnader, anläggningar, anordningar eller åtgärder
som inte avser att tillgodose bostadsändamål, om
de behövs för jordbruket, fisket, skogsbruket eller
renskötseln och de för sin funktion måste finnas eller
vidtas inom strandskyddsområdet
› Vissa verksamheter eller åtgärder som har tillåtits av
regeringen
› Byggande av allmän väg eller järnväg enligt en
fastställd vägplan enligt väglagen eller en fastställd
järnvägsplan enligt lagen om byggande av järnväg
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Det bör vid detaljplanering inom utvecklingsområdena och kärnorna vara möjligt att häva delar av strandskyddet för små bäckar
och vattendrag men även större bäckar, så länge fria passager
lämnas, för allmänhetens tillgänglighet, för djur- och växtliv och
för en lämplig dagvattenhantering. I detaljplaneskedet ska naturvärdesinventeringar utföras som underlag för att avgöra hur bred
den fria passagen bör vara. Enligt praxis bör bredden på den fria
passagen inte understiga 20 meter men detta är beroende av den
specifika platsens förutsättningar. Den fria passagen ska planläggas som natur för att trygga allmänhetens tillgång och freda
växt- och djurliv. Naturvärdesinventeringar ska utföras enligt SS
199000:2014, fältnivå medel eller likvärdig senare framtagen standard.

miljön. Det är därför viktigt att verksamheter i närheten av och på
Åresjön inte påverkar det djur- och växtliv som finns där negativt.
Samtidigt är sjön en stor tillgång för friluftsliv och rekreation. För
att främja en mer hållbar turism vill Åre kommun möjliggöra för
mer sommarturism. Vi vill nyttja vår infrastruktur mer jämnt över
hela året och skapa större möjligheter för sysselsättning året om,
vilket ökar chanserna för att människor blir fastboende.
För att främja rekreation, turism och kultur kopplat till Åresjön
bör man vid planläggning och dispensprövningar kunna hävda
det särskilda skälet att det är ett angeläget allmänt intresse för att
kunna öka sysselsättningen året runt och skapa ett hållbarare nyttjande av befintliga bostäder, service och infrastruktur. Syftet är att
öka den allemansrättsliga tillgången till stranden och vattnet och
skapa sociala mötesplatser för rekreation som är tillgänglig för
allmänheten, både för boende och besökare. Detta gäller endast
verksamheter som för sin funktion har en fördel av att ligga längs
med Åresjöns strand eller på isen vintertid. Verksamheterna får
inte ha en privatiserande eller avskärmande effekt, varför bostäder, tillfällig vistelse, hotell eller liknande inte ska kunna tillåtas.

För de flöden som är klassade som Natura 2000; Mångån, Lerån,
Kyrkängesbäcken, Lillån, Ullån, bör inte strandskyddet kunna
hävas. Dock med undantag för kärnan Duved och utvecklingsområdena norr om Duved, öster om Mångåvägen. I Duved bör de
delar som är detaljplanelagda och ej ianspråkstagna kunna planläggas på nytt och strandskyddet hävas utifrån motveringen ovan.
Söder om E14 i området Sällbacken pekas ett utvecklingsområde
ut. Strandskyddet bör här kunna hävas för delar av området med
hänvisning till 18 c § 5. Extra stor hänsyn tas till de vattendrag
som är Natura2000 med väl tillagna skyddsavstånd.

Möjlighet till kajakuthyrning, allmänna bryggor, glasskiosker,
kallbadhus eller liknande verksamheter som höjer Åresjöns attraktionskraft och som inte verkar privatiserande bör främjas. Inom
bygglovsansökningar för sådana verksamheter ska påverkan på
Natura 2000-området bedömas och beaktas. Speciellt vid själva
anläggningsabetet är det kritiskt att byggnationer inte påverkar
Åresjön negativt. För verksamheter som anläggs i vatten behöver
anmälan eller ansökan om tillstånd om vattenverksamhet även
göras till Länsstyrelsen.

Verksamheter Åresjön
Åresjön är utpekad som Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet på EU-nivå och syftet är att främja att den biologiska
mångfalden bibehålls, genom bevarande och förbättring av natur-
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OMRÅDESUTVECKLING
Kapitlet Områdesutveckling knyter an till kraven att
översiktsplanen ska redovisa grunddragen i användningen av mark- och vattenområden. Planläggningen
ska främja en ändamålsenlig struktur.
Markanvändningskartan redovisar den tänkta mark- och
vattenanvändningen i Åredalen. Vidare finns beskrivningar av dalgångens olika delområden samt rekommendationer och riktlinjer för hur de kan utvecklas.
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MARKANVÄNDNINGSKARTA
Kartan redovisar huvuddragen i den tänkta mark- och vattenanvändningen i Åredalen 2035.
Inzoomade kartor finns för varje delområde i kapitlet.

Planområdesgräns

Omland

Gång- och cykelstråk

Mångfunktionell bebyggelse

Fjäll

Gångstråk

Sammanhängande
bostadsbebyggelse

Skogsridå

Cykelstråk i körbana

Verksamheter

Park och grönområde

Rekreationsstråk

Kulturmiljö

Grönblå stråk

Skid- och mountainbikestråk

Utvecklingsområde
mångfunktionell bebyggelse

Skid- cykel- och vandringsområde

Skoterled

Utvecklingsområde permanent boende

Utveckling av skidområde

Huvudväg

Utvecklingsområde turistiskt boende

Liftnod

Strategisk vägkoppling

Utvecklingsområde förskola

Strategisk liftkoppling

Järnväg

Utvecklingsområde verksamheter
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Stationsnod / alternativ ny lokalisering
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BESKRIVNING AV MARKANVÄNDNING
Mångfunktionell bebyggelse
Områden för mångfunktionell bebyggelse har tätortsmässig karaktär och innehåller många olika servicefunktioner tillsammans med
bostäder. Mångfunktionell bebyggelse är bebyggelse som i huvudsak används för bostäder, hotell, kontor, handel, skola, vård eller
annan verksamhet som är förenlig med bostäder. Bebyggelsen är
åtskild av gator, eller kan ha en kvartersliknande struktur. Trafikoch parkeringsytor, offentliga rum, parker och fritidsanläggningar
kan ingå.
Utvecklingsområde mångfunktionell bebyggelse

Inom utvecklingsområden för mångfunktionell bebyggelse ingår användningar så som restauranger, handel, kommersiell och
offentlig service, hotell och olika typer av bostäder; hyresrätter,
bostadsrätter och äganderätter.

Sammanhängande bostadsbebyggelse
Områden för sammanhängande bostadsbebyggelse består huvudsakligen av bostäder. Sammanhängande bostadsbebyggelse är
fritidshusområden och bostadsområden som huvudsakligen består
av bostadsbebyggelse, men där en eller ett fåtal servicefunktioner
kan förekomma. Bebyggelsens karaktär kan variera från spridd
stugbebyggelse, till flerfamiljshus i flera våningar.
Utvecklingsområde permanent boende

Utvecklingsområden för permanent boende är utpekade efter parametrar så som närhet till skola och förskola, service, infrastruktur, kollektivtrafik, möjligheten att arrangera effektiv skolskjuts
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med mera. I områden för permanent boende ska stor hänsyn tas
till behov av att tillskapa byggrätter för garage och förrådsbyggnader och ytor för lek och rekreation.
Utvecklingsområde turistiskt boende

I utvecklingsområden för turistiskt boende är möjligheten till ski
in – ski out och att ta sig ut till andra rekreationsaktiviteter den
viktigaste parametern. Bebyggelsen kan bestå av enbostadshus,
parhus, radhus och större lägenhetshus beroende på den specifika
platsens förutsättningar.
Utvecklingsområde förskola

Det finns ett stort behov av förskoleplatser i Åredalen. För att bli
mer robusta utifrån rekryteringssynpunkt, bemanning, flexibilitet
och lokalutnyttjande vill kommunen tillskapa större enheter än
de som finns i dagsläget. Fem platser i dalgången är strategiskt
utpekade för att möjliggöra för större enheter. Det kommunala
behovet av förskolor väger här tungt gentemot andra intressen.

Verksamheter
Områden för verksamheter består av handelscentrum, sällanköpshandel, drivmedelsförsäljning, mindre tillverkningsindustrier,
lagerlokaler och liknande verksamheter. Även samhällsviktiga
funktioner kan ingå här. Det kan till exempel vara verksamheterna
som är ytkrävande, genererar tung trafik eller påverkar omgivningen med buller eller lukt.
Utvecklingsområde verksamheter

Inom utvecklingsområden för verksamheter ingår användningar
så som samhällsviktiga funktioner och andra verksamheter som
behövs för kommersiell utveckling. I dessa områden är det viktigt
med utredningar av omgivningspåverkan.
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Kulturmiljö
Områden för kulturmiljö bedöms vara av särskilt värde för upplevelsen av kulturlandskapet. I områdesbeskrivningarna finns riklinjer om hur miljön kan bevaras, användas och utvecklas. Kulturmiljöprogrammet för Åredalen utgör underlag och vägledning.

Omland
I omland ingår enstaka spridd bebyggelse, skog, jordbruksmark,
spår och leder och andra natur- och kulturmiljöer. Inom omlandet
kan kompletteringar av bebyggelse göras i enlighet med de riktlinjer som finns per områdesbeskrivning.

Fjäll
Fjäll består till största delen av kalfjäll men även övergången från
skogsbryn och fjällbjörkar ingår. Fjällmiljön med sin särpräglade
natur är känslig. Den utveckling som föreslås inom fjällmiljön är
kopplad till skidområdets utveckling.

Skogsridå
Skogsridåer är skog som är viktig ur ett landskapsbildsperspektiv.
Skogen fyller en funktion som avskärmning invid och mellan bebyggelseområden, den formar tydliga element och avgränsningar
mellan olika miljöer och eftersom den växer på höjder bidrar den
till karaktärsskapande siluetter.
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Park och grönområde
I park och grönområde ingår större parker, grönområden eller
anlagda områden för fritidsaktiviteter i eller i nära anslutning till
tätorter. Användningen avser grönområden som på grund av dess
betydelse för ett stort omland bör skiljas ut från övrig bebyggelsemiljö.

Grönblå stråk
Grönstråk är grönområden som kan vara fysiskt eller visuellt
sammankopplade med varandra och som utgör sammanhängande
stråk som kan fungera som spridningskorirdorer med betydelse
för biologisk mångfald. Grönstråk kan också ha en avskärmande
effekt mellan olika områden och vara av betydelse för rekreation.
I många fall ingår bäckar i de utpekade stråken, varför de kallas
grönblå stråk.

Skid- cykel- och vandringsområde
Skid- cykel- och vandringsområdet är en strategiskt viktig yta i
Åredalen, som är betydelsefull för dalens attraktivitet. I området
ingår pister och nedfarter, ytor för liftar samt ytor där emellan.
Utveckling av skidområde

Pilarna visar på i vilka riktningar skidområdet kan utvecklas.

Liftnod
Liftnoderna utgör viktiga knutpunkter mellan bebyggelse och rekreationsområden och inbegriper både liftarnas dalstation, parkeringsytor och hållplatser för kollektivtrafik.
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Strategisk liftkoppling

Nya liftanslutningar kan på sikt binda samman skidområdet till en
helhet.

Gång- och cykelstråk
Gång- och cykelvägar är viktiga för att binda ihop Åredalens områden och målpunkter med varandra. De ska vara lättframkomliga
och underlätta oskyddade trafikanter att ta sig fram på ett trafiksäkert och tryggt sätt utan omvägar.

Gångstråk
Gångstråk som skapar genvägar mellan olika områden och målpunkter. De ska vara lättframkomliga och underlätta för fotgängare att ta sig fram på ett trafiksäkert och tryggt sätt utan omvägar.

Cykelstråk i körbana
Cykelstråk i körbana är en gemensam bil- och cykelväg som genom utformning och hastighet anpassas till cyklister. De kopplar
ihop cykelstråk till ett sammanhängande cykelvägnät.

Rekreationsstråk
Rekreationsstråk kompletterar gångstråken. De kan ha en lägre
nivå av framkomlighet och genhet än övriga stråk och är i första
hand till för rekreation och friluftsliv eller för att binda ihop områden där väg är olämpligt.

Skid- och mountainbikestråk
Viktiga stråk som överbygger barriärer och binder samman skidsystemet med andra målpunkter under vinterhalvåret respektive
mountainbikeleder under sommarhalvåret.
OMRÅDESUTVECKLING
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Skoterled
Skoterlederna utgör en viktig del av vintersäsongens infrastruktur.
Leder pekas ut för att skapa god framkomlighet, öka tillgängligheten till fjället och samtidigt minska störningar på andra värden.

Huvudväg
E14 utgör huvudväg för biltrafik genom Åredalen och är viktig
för både genomfartstrafik och för resor mellan målpunkter inom
dalgången. Antalet anslutande korsningar ska hållas nere och utformas på ett trafiksäkert sätt.

Strategisk vägkoppling
En ny tillfartsväg i området skapar en alternativ koppling mellan
E14 och Björnen/Sadeln och kan underlätta trafiksituationen i
den hårt belastade korsningen i Björnänge. Även framkomligheten
för räddningsfordon underlättas.

Järnväg
Mittbanan sträcker sig i öst-västlig riktning genom Åredalen och
trafikeras av både fjärrtåg, regionaltåg och godståg.

Stationsnod
Stationsnoderna utgör viktiga knutpunkter i dalgången och inbegriper både själva järnvägsstationerna för tågresenärer, stationshus
och ytor för byten mellan olika transportmedel.
Alternativ ny lokalisering av stationsnod

En ny järnvägsstation öster om Åre by förbättrar mobiliteten i
området. Den fördjupade översiktsplanen pekar ut två möjliga
lokaliseringar för denna.
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Sällbacken
Duvedsbyn
Duved
Mullfjället
Tege - Ängarna
Gräftan - Ullån
Rödkullen
Åreskutan
Åre
Björnänge och Svedje
Björnänge by
Björnen centrum
Björnen och Sadeln
Såå
Sätteråsen
Såå verksamhetsområde
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Rödkullen

Åreskutan

Mullfjället
Gräftan - Ullån
Sällbacken
Duvedsbyn

Tege - Ängarna
Duved

Åre
Björnen och Sadeln
Björnen
centrum
Björnänge och Svedje
Björnänge by
Sätteråsen
Såå

Såå verksamhetsområde
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SÄLLBACKEN
Sällbacken avgränsas i öster av Mångån, i söder av E14 och i sydväst av Åreälven. Delområdet 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.

Markanvändningskarta
Delområdesgräns

Omland

Gång- och cykelstråk

Sammanhängande
bostadsbebyggelse

Skogsridå

Cykelstråk i körbana

Kulturmiljö

Grönblå stråk

Rekreationsstråk

Utvecklingsområde
permanent boende
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Huvudväg
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elljusspår i skogen. Områdets höga punkter i terrängen bidrar till
hela Åredalens fjällsiluett och landskapsbild.

Områdets förutsättningar
I utvecklingsområdet i Sällbackens nordvästra del har natur inventerats. Den domineras av granskog på frisk till fuktig mark med
inslag av sumpskog samt lövträd. Skogens ålder varierar mellan
50-150 år med inslag av 200-åriga granar. Det finns även källpåverkad mark med en mer artrik flora. Kalkgynnade växter har hittas så som orkidén tvåblad. I den sydvästra delen av området finns
värdefull natur, främst i form av tidigare hävdade gräsmarker, som
på senare tid vuxit igen mer och mer. Det finns också en strandskog som utgörs av tätstammig, skiktag granskog med inslag av
löv. Flera bäckar rinner genom strandskogen för att mynna ut i
Indalsälven.

Geotekniska förutsättningar och möjligheter till enskilda lösningar
av vatten och avlopp behöver beaktas i området.
Duveds spårområde börjar i centrala Duved och fortsätter upp
längs Mångån till spårcentralen ovan E14. Duveds spårområde är
lättillgängligt för boende i och runt Duved och bidrar till attraktiviteten för Duved som turistdestination med kopplingen till
skidsystemet och de turistiska boenden som finns där.

Skogsremsan närmst Åreälven sammanfaller med strandskyddet
och ska bevaras i största möjliga mån. Skogen som har klassificerats med påtagligt höga naturvärden kan även skydda mot erosion
och sedimenttransporter mot Åreälven.

Sällbacken berör följande skydd enligt MB, samt kommunens prioriteringar
dem emellan
› Riksintresse rennäring (MB 3:5)
- Kall sameby: av primärt intresse

Längs med Mångån i områdets östra del finns partier med äldre
granskog. Skogens medelålder är cirka 120-160 år gammal men
flera träd är uppemot 200 år. Marken är frisk till fuktig och på
flera ställen finns rörligt markvatten. Översilning förekommer
och flera små bäckar spränger också fram ur marken här och var
i området. Den döda veden och den höga luftfuktigheten bidrar
till ett speciellt mikroklimat som möjliggör livsutrymme för en rad
ovanliga lavar. Mångån är även klassad som Natura2000-område.

› Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)
- Åreskutan: av primärt intresse
- Sylarna-Vålådalen-Helags: av underordnat intresse
› Riksintresse naturvård (MB 3:6)
- Åreälven-Medstugan: ingen påverkan
› Riksintresse kommunikationer (MB 3:8)
- E14: ingen påverkan
› Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4:2)
- Fjällvärlden i Jämtlands län: av primärt intresse
› Riksintresse skyddade vattendrag (MB 4:6)
- Åreälven: ingen påverkan

Det finns få långa siktlinjer utifrån området och man rör sig mest
omgiven av hög skog förutom vid de äldre öppna odlingsmarkerna. Området upplevs från E14 men mest ifrån vandringsleder och
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› Natura 2000 (MB 7:25)
- Åreälven: av primärt intresse
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Områdets potential

Riktlinjer för utveckling

I de västra delarna av Sällbacken har två utvecklingsområden
pekats ut. De båda utvecklingsområdena utgör ett välbehövligt
tillskott av bostäder med att avstånd på 3 kilometer till Duveds
bykärna. Delar av strandskyddet bedöms kunna hävas med motivering att bostäderna utgör ett angeläget allmänt intresse.

› Vid nytillkommande bebyggelse ska landskapet och terrängen
beaktas.
› Infrastrukturen ska möjliggöra för framtida kollektivtrafik med
attraktiva hållplatslägen och plats att vända för bussar eller
genomfarter.
› Åreälven och Mångån är klassade som Natura 2000-område
med höga naturvärden och får ej påverkas negativt.
› 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.
› Ett större område för bostäder och service kan tillåtas söder
om E14 förutsatt att delar av strandskyddet kan upphävas med
det särskilda skälet att bostäder och tätortsutveckling är ett angeläget allmänt intresse.
› Samlad bebyggelse ska anslutas till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
› Om kommunalt verksamhetsområde inte är möjligt bör gemensamma lösningar med teknisk standard som ej riskerar att
påverka miljö och hälsa negativt användas.
› 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.

I anslutning till befintliga spårområden finns potential till utveckling i form av verksamheter som stödjer rekreation och friluftsliv,
så som till exempel klubbstugor för idrottsföreningar, guideverksamheter eller servering. Utveckling av spårområdet, där värdet
består i lättillgänglig motion och naturupplevelser, bedöms vara
en attraktivitetsfaktor för Sällbacken men även delområdena Duvedsbyn, Duved, Tege-Ängarna och Mullfjället.
Kompletteringar i form av bostadsbebyggelse som inte visuellt
påverkar tillgängligheten eller upplevelsen av skogen från spårområdet kan studeras.
Skogsbrynet mot det öppna odlingslandskapet är viktigt att bevara
utifrån upplevelsen av kulturmiljön och landskapsbilden. Utveckling av bebyggelse bör göras med hänsyn till terrängen, i lägen där
höjdernas skogssiluetter och väl exponerade skogsbryn inte bryts.
Kompletteringar är möjliga att göra och bedömningar behöver
göras i de enskilda fallen för att undersöka så att intentionerna
ovan inte motverkas.
En utbyggnad av kommunalt verksamhetsområde för vatten och
avlopp förbättrar möjligheter för att åstadkomma nytillkommande
bebyggelse.
Utöver bostäder kan det även vara lämpligt att placera kommunal
service i form av förskola i utvecklingsområdet söder om E14.
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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.

Markanvändningskarta
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Duvedsbyn berör följande skydd enligt MB, samt
kommunens prioritering dem emellan
› Riksintresse rennäring (MB 3:5)
- Kall sameby: av underordnat intresse
› Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)
- Åreskutan: av underordnat intresse
- Sylarna-Vålådalen-Helags: av underordnat intresse
› Riksintresse naturvård (MB 3:6)
- Åreälven-Medstugan: ingen påverkan
› Riksintresse kulturmiljövård (MB 3:6)
- Forsa-Duved: av primärt intresse
› Riksintresse kommunikationer (MB 3:8)
- E14: ingen påverkan
› Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4:2)
- Fjällvärlden i Jämtlands län: underordnat intresse
› Natura 2000 (MB 7:27)
- Åreälven: av primärt intresse

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
bostadsbebyggelse. Områdets naturvärde utgörs främst av öppna
marker där en stor del utgörs av hävdpräglade gräsmarker som
brukats på olika sätt. På vissa marker betar hästar.
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.
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Områdets potential

Riktlinjer för utveckling

I området finns ett mindre utvecklingsområde och vissa möjligheter till enstaka kompletteringar i gårdslägen. 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.

› 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.
› Bebyggelse bör undvikas inom jordbruksmark.
› 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.
› Tillkommande bebyggelse kan prövas genom förhandsbesked
och bygglov.
› Vatten- och avlopp kan lösas med enskilda lösningar där det av
miljö- eller hälsomässig skäl inte finns andra behov.

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.
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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.

Markanvändningskarta
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Verksamheter
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Skid- och mountainbikestråk

Kulturmiljö
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Järnväg
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Utvecklingsområde verksamheter
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Duved berör följande skydd enligt MB, samt kommunens prioriteringar
› Riksintresse rennäring (MB 3:5)
- Kall sameby: av underordnat intresse
› Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)
- Åreskutan: av underordnat intresse
- Sylarna-Vålådalen-Helags: av underordnat intresse
› Riksintresse naturvård (MB 3:6)
- Åreälven-Medstugan: ingen påverkan
› Riksintresse kulturmiljövård (MB 3:6)
- Forsa-Duved: generellt av underordnat intresse,
särskilda byggnader av primärt intresse
› Riksintresse kommunikationer (MB 3:8)
- E14: av primärt intresse
- Mittbanan: av primärt intresse
› Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4:2)
- Fjällvärlden i Jämtlands län: underordnat intresse
› Natura 2000 (MB 7:27)
- Åreälven: av primärt intresse

Områdets förutsättningar
Duved utgörs till största delen av bebyggd miljö. Centralt i Duved
finns ett mindre naturområde som utgörs av fuktig granskog med
inslag av björk och gråal. Skogsområdet kantas i väster och öster
av igenväxande gräsmark som tidigare varit öppen slåtteräng, men
nu är vegetationen mer högväxt och här hittas numera få typiska ängsarter. I de västra delarna av området ringlar sig Mångån
ner från fjällsidan och skär genom Duved för att sedan mynna
ut i Indalsälven. Ån är klassad som Natura 2000 och stranden är
bevuxen med björk, sälg, gråal och gran. I östra delen av Duved
rinner Lerån som även den har Natura 2000-status. Söder om
järnvägen finns enstaka bebyggelse, öppen mark och olikåldrig
skiktad granskog på frisk och fuktig mark. Död ved förekommer
allmänt och det finns inslag av lövträd så som björk, gråal och asp.
Den västra delen av Duved ingår i riksintresseområdet för kulturmiljövård Forsa-Duved. Riksintressets kärna är odlingslandskapet,
1800-talsbebyggelsen och lämningarna efter Duveds skans, som
återfinns i delområdet Duvedsbyn. Skogsridån i väster utgör gränsen mot kulturlandskapet och det öppna odlingslandskapet.
En del områden i Duved har höga grundvattennivåer och oklara geotekniska förhållanden. Vid planläggning och byggande i
området måste hänsyn tas till detta och de geotekniska förutsättningarna måste utredas. Även hantering av dagvatten är viktigt
att ta i beaktning 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. Det-
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ta bidrar till att det finns ett vidare utredningsbehov av stabilitetoch avrinningsförhållanden.
Karolinervägen, Hamrevägen och Stinsvägen utgör de större
strukturerande vägarna i Duved. Inom området råder till viss del
en oklar trafiksituation då det till stor del saknas gång- och cykelvägar samt att många av de centrala parkeringsplatserna kräver
backrörelser ute i körbanan.
Utbyggnad i Duved bör begränsas till området mellan E14 och
Mittbanan. Ytterligare byggnation söder om Mittbanan bör undvikas för att minska antalet passager över järnvägen samt för att
stora delar av detta område ligger inom 100- och 1000-årsflödet
för Indalsälven.

Områdets potential
Duved bedöms ha potential för att utvecklas till ett starkare servicecentrum med betydligt fler fastboende. Utifrån Åre kommuns
övergripande planeringsstrategier bedöms Duved som lämpligt att
förtäta eftersom strategierna om hållbar tillgänglighet, en attraktiv flerkärnighet och att bygga robust uppfylls. Nya bostäder och
förskola är väsentliga samhällsintressen och i Duved finns goda
möjligheter att förtäta med olika typer av bebyggelse som kan
tillgodose ett flertal olika behov och frambringa flyttkedjor. En
stor del av ortens attraktivitet ligger i dess goda kopplingar till
det alpina skidområdet och spårområdet norr om E14. Områdena
innehar höga rekreativa värden och kopplingarna till dessa bör
därför tillvaratas i utvecklingen.
I framtida planering bör det strävas efter att skapa en centrumgata
med en blandning av bostäder, arbetsplatser, verksamheter och
servicefunktioner. Karolinervägen och Stinsvägen har potential
att förtätas och bilda denna centrumgata. Vid Karolinervägen ska
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möjligheten att placera nya byggrätter mot gata för att skapa ett
tydligt gaturum utredas vid planläggning. Det offentliga rummet
behöver ha en central plats när byar växer. Mötesplatser i form av
torg och parkområden behöver tillskapas.
I Duved finns planlagda områden som inte har bebyggts, där
gällande detaljplaner i huvudsak tillåter villabebyggelse. En högre
täthet bör eftersträvas men kräver ändring av detaljplaner. Vid den
äldre bebyggelsen bör nyproduktion anpassas i skala och utformning för att inte påverka kulturmiljön negativt. Skogsridån mot
kulturlandskapet i väster ska bevaras, men exakt avgränsning kan
utredas i kommande planeringsskeden.
För att förbättra trafiksituationen i centrala Duved är det lämpligt att flytta drivmedelstationen från korsningen Karolinervägen-Hamrevägen. I samband med en eventuell flytt av drivmedelstationen bör möjligheterna att ta sig till en ny plats med skoter
samtidigt utredas. Vid förtätningar behöver frågan om parkeringsgarage utredas.
För att stärka kopplingarna till övriga regionen och främja arbetspendling med tåg bör en pendlarparkering och busshållplats
anläggas vid järnvägsstationen i Duved.
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 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.
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Riktlinjer för utveckling
› 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.
› För att hushålla med mark behöver parkeringsgarage alternativt
parkeringshus tillskapas vid byggnationer av flerbostadshus.
› 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.
› Ett program för centrala Duved bör tas fram för att utreda och
förstärka funktioner, rörelsemönster och tillgänglighet.
› Ny bostadsbebyggelse söder om järnvägen bör ej tillåtas på
grund av de geotekniska förutsättningarna, närheten till järnvägen samt risk för översvämning.
› Etablering av ny bebyggelse bör planläggas alternativt lokaliseras inom gällande detaljplaner.
› Enstaka kompletteringar av bebyggelse utanför detaljplanelagt
område kan prövas genom förhandsbesked och bygglov.
› Stationsområdet i Duved bör utvecklas för att skapa bättre förutsättningar för kollektivt resande.
› Vid nytillkommande exploateringar behöver stor hänsyn tas till
Mångån och Lerån som har Natura 2000-status.
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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. I den västra delen av området finns
Duveds alpina skidområde med många turistiska bostäder, som
även har god tillgänglighet till Duveds spårområde och övriga ledsystemet. Tegefjäll som ingår i området, är ett av Åredalens större
bostadsområden med god tillgänglighet till skidsystemet.
I delområdets östra del ligger Ullådalen som är en av de mest
uppskattade platserna i Åredalen. Ullådalen är Årebornas bakgård
och vardagsrum. På grund av den goda tillgängligheten är det lätt
att ta sig ut i näst intill orörd fjällterräng. Det är en viktig utgångspunkt för bland annat vandring och turåkning både för boende
och besökare.

Mullfjället berör följande skydd enligt MB,
samt kommunens prioriteringar dem emellan
› Riksintresse rennäring (MB 3:5)
- Kall sameby: av primärt intresse

› Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4:2)
- Fjällvärlden i Jämtlands län: av primärt intresse

› Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)
- Åreskutan: av primärt intresse
- Sylarna-Vålådalen-Helags: av underordnat intresse

› Riksintresse skyddade vattendrag (MB 4:6)
- Åreälven: ingen påverkan

› Riksintresse naturvård (MB 3:6)
- Åreälven-Medstugan: ingen påverkan
› Riksintresse kommunikationer (MB 3:8)
- E14: ingen påverkan
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› Natura 2000 (MB 7:27)
- Åreälven: av primärt intresse
› Vattenskyddsområde (MB 7:21)
- Englandsviken Långnäset: sekundär zon
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vandring och friluftsliv samt att det kan nyttjas året runt av ett
stort antal människor. Inom området tillåts inte nytillkommande
bostadsbebyggelse. Mindre kompletteringar och tillbyggnader till
befintlig bebyggelse kan prövas.

Områdets förutsättningar
Naturen vid foten av Mullfjället utgörs av näringsrik granskog
med varierat inslag av lövträd, yngre lövskogspartier samt rikkärr
och igenväxande gräsmarker. På flera ställen i skogen finns rörligt
markvatten som gör näringen mer lättåtkomlig för träd och växter
vilket speglas i fältskiktet som utgörs av en högörtsflora.

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.

Delområdet är exponerat, särskilt mot Åredalen österut. Landskapsbilden bör beaktas, särskilt att inga åtgärder utförs som
bryter eller påverkar trädgränsen och kalfjällets siluett. 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.

Inom området finns flera bäckar som rinner från fjället ner mot
Åresjön. Lerån, Kyrkängesbäcken, Lillån och Ullån är alla klassade
som Natura 2000-område där särskild hänsyn behöver tas.

Fjällområdet mellan Mullfjället och Ullådalsvägen är ett viktigt friluftsområde. 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,

Ullådalen utgör ett värdefullt lavbetesområde för rennäringen
under vintertid.
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Markanvändningskarta
Delområdesgräns
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Sammanhängande
bostadsbebyggelse
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Grönblå stråk
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Omland
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Områdets potential
Vid Duveds skidbackar, väster om Hamrebacken finns ett område
där utbyggnad av bostäder är möjligt att utreda. Det finns även
potential i att utveckla området för fler pister och liftar för utförsåkning kopplat till Duveds skidområde men även vid Tegefjäll.
Eventuella förtätningar och utökade byggrätter i Duveds semesterby behöver utredas genom planläggning. De markområden vid
Hamrebacken som omfattas av strandskydd bör kunna bedömas
vara av angeläget allmänt intresse för att kunna bebygga med
bostäder.
Ullådalen, det stora vidsträckta området väster och norr om
Ullådalsvägen, har en stor attraktionskraft för friluftslivet på
lokal, regional, nationell och internationell nivå. Området är av
värde för hela Åredalen och dess potential ligger i att kunna nyttja
området för rekreation och friluftsliv. Tillgängligheten till skidområdet samt tur- och vandringsleder är mycket bra då det finns flera
parkeringsmöjligheter i anslutning till viktiga accesspunkter. Att
skidåkningen och friluftslivet är så lättillgängligt är av stort värde
för Åre kommun både som destination och för attraktiviteten för
boende.
För att förbättra trafiksituationen i centrala Duved är det lämpligt att flytta drivmedelstationen från korsningen Karolinervägen-Hamrevägen. Mellan Mångåvägen och E14 finns ett utvecklingsområde för verksamheter som kan utredas för detta ändamål.
I samband med en eventuell etablering av drivmedelstation norr
om E14 bör möjligheterna att ta sig dit med skoter samtidigt utredas.
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.
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Riktlinjer för utveckling
› Vid Duveds skidbackar, väster om Hamrebacken och längs med
Mångåvägen kan ett utbyggnadsområde för bostäder utredas.
› 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. Mindre
kompletteringar och tillbyggnader till befintlig bebyggelse kan
prövas.
› Hänsyn behöver tas till Natura 2000-områden vid ny- och ombyggnationer.
› Ny bebyggelse ska anpassas efter terrängens lutning, höjdskillnader bör tas upp av suterrängvåningar
› Ny bebyggelse ska i första hand anslutas till kommunalt vatten
och avlopp. Verksamhetsområden för detta ska utökas i takt
med utbyggnad av nya områden.
› Vatten- och avlopp kan i enskilda fall lösas med enskilda lösningar där det av miljö- eller hälsomässiga skäl inte finns andra
behov.
› Etablering av ny bebyggelse bör planläggas alternativt lokaliseras inom gällande detaljplaner.
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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.

Markanvändningskarta
Delområdesgräns
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Tege-Ängarna berör följande skydd enligt MB,
samt kommunens prioritering dem emellan
› Riksintresse rennäring (MB 3:5)
- Kall sameby: av underordnat intresse
› Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)
- Åreskutan: av underordnat intresse
- Sylarna-Vålådalen-Helags: av underordnat intresse
› Riksintresse kommunikationer (MB 3:8)
- E14: av primärt intresse
- Mittbanan: av primärt intresse
› Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4:2)
- Fjällvärlden i Jämtlands län: underordnat intresse
› Riksintresse skyddade vattendrag (MB 4:6)
- Åreälven: ingen påverkan
› Natura 2000 (MB 7:27)
- Åreälven: av primärt intresse
› Vattenskyddsområde (MB 7:21)
- Englandsviken Långnäset: sekundär zon

Områdets förutsättningar
I de östra delarna av Ängarna finns hävdad gräsmark samt yngre
granskog med inslag av lövträd. Gräsmarkerna utgörs främst av
olika vallodlingar med en näringsgynnad kärlväxtflora.
I de västra delarna av området finns flera bäckar som slingrar sig
genom bebyggelsen och fläckvis förekommande lövskog, främst
björk, sälg och gråal. Fältskiktet utgörs ofta av högörter. En pist
finns i området vars naturmiljö liknar en hävdad gräsmark.
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
strömmar, erosion och ras föreligga. Detta bidrar till att det finns
ett vidare utredningsbehov av stabilitet och avrinningsförhållanden. Genom området rinner Kyrkängesbäcken som är klassad som
Natura 2000-område.

Områdets potential
I området finns potential för förtätning och komplettering. Väster
om Tegeforsen kan komplettering i form av enstaka friliggande
hus göras. Den sammanhängande serie av små öppna landskapsrum som finns i områdets västra del är dock 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.
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Öster om forsen finns en större potential för grupper av ny bebyggelse i samma skala som be fintlig bebyggelse, men även för
kompletteringar till befintliga strukturer. Öster om Tegeforsen
kan även en högre täthet prövas.

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.
› 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.
› 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
› Enstaka kompletteringar av bebyggelse utanför detaljplanelagt
område kan prövas genom förhandsbesked och bygglov.

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
så som bostadsbebyggelse och förskola. 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.
Tege-Ängarna är ett av de områden som bedöms ha hög potential
för att tillskapa boendemiljöer för permanentbostäder, speciellt
utifrån planeringsstrategin hållbar tillgänglighet eftersom det finns
närhet och goda kopplingar till både Åre och Duved. En gångoch 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 integrerat i all ny planering i området. Ny bebyggelse ska
begränsas till området norr om Mittbanan. Detta för att minska
antalet passager över järnvägen samt för att stora delar av detta
område ligger inom 100- och 1000års flödet för Indalsälven.
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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.

Markanvändningskarta
Delområdesgräns

Omland

Gång- och cykelstråk

Sammanhängande
bostadsbebyggelse

Skogsridå

Rekreationsstråk

Kulturmiljö

Grönblå stråk

Huvudväg

Utvecklingsområde
turistiskt boende

Järnväg

Utvecklingsområde förskola
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Gräftan-Ullån berör följande skydd enligt MB,
samt kommunens prioritering dem emellan
› Riksintresse rennäring (MB 3:5)
- Kall sameby: av primärt intresse
› Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)
- Åreskutan: av underordnat intresse
- Sylarna-Vålådalen-Helags: av underordnat intresse
› Riksintresse naturvård (MB 3:6)
- Åreälven-Medstugan: ingen påverkan
› Riksintresse kulturmiljövård (MB 3:6)
- Åredalen: av primärt intresse
› Riksintresse kommunikationer (MB 3:8)
- E14: ingen påverkan
- Mittbanan: ingen påverkan
› Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4:2)
- Fjällvärlden i Jämtlands län: underordnat intresse
› Riksintresse skyddade vattendrag (MB 4:6)
- Åreälven: ingen påverkan
› Natura 2000 (MB 4:8)
- Åreälven: av primärt intresse
› Vattenskyddsområde (MB 7:21)
- Englandsviken Långnäset: primär zon

Områdets förutsättningar
Området genomkorsas av många vattendrag som rinner från
fjällsidan och mynnar ut i Indalsälven och Åresjön: Lillån, Ullån,
Buustabäcken, Englandsbäcken, Bergebäcken och Bräckebäcken.
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. Ullån har Natura 2000-status där
särskild hänsyn behöver tas för att ej påverka vattendraget negativt. Ingen naturvärdesinventering har utförts i detta delområde.
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 Bräckebäcken bedöms vara särskilt kulturhistoriskt värdefulla områden. Söder om Kläppens stugby finns
ett landmärke, en öppen och obebyggd åsformation, som är väl
exponerad från stora delar av Åredalen. Upplevelsen av det öppna
landskapsrummet kommer sig av den omkringliggande skogsridå
som accentuerar åsformationen.
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.
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› Intresset av att skydda vattentäkter ska väga tungt vid prövning
av ärenden som gäller nyttjande av mark och vatten. Endast
begränsad, kompletterande bostadsbebyggelse och förskoleetablering kan prövas genom detaljplan inom primärt vattenskyddsområde.
› Stor hänsyn behöver tas till Ullån som är Natura 2000-område.
› Vid eventuell tillkommande byggnation inom Kläppen och
Hembygdsgårdsområdet behöver stor hänsyn ska tas till landskapsbilden och den kulturhistoriskt värdefulla miljön.
› Landmärket Kläppen och dess topografi får ej påverkas negativt, eventuell tillkommande bebyggelse ska anpassas efter
landskapets topografi. Stora schaktningar, fyllningar, stödmurar
och liknande är ej lämpligt.
› Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Verksamhetsområden för detta ska utökas i takt med utbyggnad
av ny bebyggelse.
› Norr om E14 och i odlingslandskapet öster om Ullåvägen fram
till Bräckebäcken kan enstaka kompletteringar av bebyggelse
utanför detaljplanelagt område kan prövas genom förhandsbesked och bygglov.
› Vid kompletteringar mellan E14 och väg 638 öster om Ullåvägen fram till Bräckebäcken bör kompletteringarna göras i
gårdslägen. Dessa ska anpassas till landskapet och den kulturhistoriskt värdefulla miljön.
› Tillkommande bebyggelse, så som enstaka hus i anknytning till
befintliga gårdsbildningar och bebyggelsegrupperingar, ska anpassas till landskapet och den kulturhistoriskt värdefulla miljön.

Områdets potential
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 ska ny bebyggelse samspela med miljön
i övrigt. Miljön söder om järnvägen bör ej bebyggas.
Förskolor är ett angeläget allmänt intresse varför det bedöms
möjligt att pröva lämpligheten för en förskola inom primärt vattenskyddsområde. Kommunen behöver här vara huvudman för att
säkerställa vattentäktens skydd och säkerhet. Det föreslagna området för förskola består av tidigare brukad åkermark. Kommunen
bedömer att förskolor är ett väsentligt samhällsintresse varför
ianspråktagande av jordbruksmark här kan motiveras. Platsen har
nära till bostadsområden som är populära bland barnfamiljer, har
god kollektivtrafik och infrastruktur i form av väg och kommunalt
vatten och avlopp samt ligger strategiskt mellan utvecklingskärnorna Åre och Duved.

Riktlinjer för utveckling
› Etablering av ny bebyggelse bör planläggas alternativt lokaliseras inom gällande detaljplaner.
› Ny bostadsbebyggelse söder om järnvägen bör ej tillåtas på
grund av de geotekniska förutsättningarna, vattenskyddsområdet, närheten till järnvägen samt risk för översvämning.
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RÖDKULLEN
Områdets utbredning sträcker sig strax ovanför E14 i söder upp
till Ullådalsliften i norr och inkluderar Ullådalsvägen, området
vid Rödkullens parkeringar och skidbackar samt fritidsbebyggelsen kring Buustamon. Platsen är belägen på Åreskutans sydvästra
sluttning och består i övrigt av ett kuperat skogs- och myrlandskap med skiftande skogstyper och många vattendrag.

Markanvändningskarta
Delområdesgräns

Omland

Gång- och cykelstråk

Mångfunktionell bebyggelse

Grönblå stråk

Rekreationsstråk

Sammanhängande
bostadsbebyggelse

Skid- cykel- och vandringsområde

Utvecklingsområde
mångfunktionell bebyggelse

Liftnod

Utvecklingsområde
turistiskt boende

Strategisk liftkoppling

Utvecklingsområde verksamheter
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Rödkullen berör följande skydd enligt MB, samt
kommunens prioriteringar
› Riksintresse rennäring (MB 3:5)
- Kall sameby: av primärt intresse
› Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)
- Åreskutan: av primärt intresse
- Sylarna-Vålådalen-Helags: av underordnat intresse
› Riksintresse naturvård (MB 3:6)
- Åreälven-Medstugan: ingen påverkan
› Riksintresse kulturmiljövård (MB 3:6)
- Åredalen: av underordnat intresse
› Riksintresse kommunikationer (MB 3:8)
- E14: av primärt intresse
- Mittbanan: ingen påverkan
› Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4:2)
- Fjällvärlden i Jämtlands län: av primärt intresse
› Riksintresse skyddade vattendrag (MB 4:6)
- Åreälven: ingen påverkan
› Natura 2000 (MB 4:8)
- Åreälven: av primärt intresse
› Vattenskyddsområde (MB 7:21)
- Englandsviken Långnäset: sekundär zon
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Områdets förutsättningar
Rödkullen är inne i en pågående planeringsprocess där ett stort
utredningsmaterial har tagits fram, bland annat kring naturvärden,
trafiksituation, dagvatten och stabilitetsförhållanden. Det finns
även behov av att utreda fågelförekomsten inom området.
Skogen utgörs till större del av örtrik granskog med visst inslag av
lövskog som återföljs av fjällbjörkskog med inslag av andra lövträd såsom rönn och sälg. Vintertid när bete på fjället är otillgängligt utgör skogen ett värdefullt lavbetesområde för rennäringen.
En mindre del av området består av kalfjäll vid toppen Rödkullen.
Området är kulturpåverkat i form av tidigare bete och nuvarande
aktivt friluftsliv och skidåkning. Skidbackarna utgör ängsmarker
som löper igenom skogslandskapet. Området avvattnas genom
många större och mindre vattendrag och avrinningsmönstret är
viktigt att bevara. Viss del av våtmarkerna är påverkade av dikning
inom området, framför allt myrområden i angränsning till skog.
Orkidéer har påträffats i flertalet våtmarker.
Ett antal av bäckravinerna och moränslänterna 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. Ullån som rinner väster om delområdet är Natura
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2000-klassad, liksom Åresjön, vilket innebär att utveckling inte får
ske som på ett betydande sätt kan påverka miljön i dessa områden.
Området ligger i blickfånget från Ullådalen och omkringliggande
vandringsleder och skidbackar. Landskapsbilden är därför känslig för förändring. Befintlig bebyggelse ligger till största delen i
anslutning till skidsystemet och omges av skog vilket gör att den
inte blir särskilt framträdande i landskapet. Här är landskapsbilden
mest tålig för förändring. I norr finns en fast fornlämning i form
av ett fångstgropssystem, dess värde bedöms dock som förhållandevis lågt.
Rödkullen ligger inom två större områden av riksintresse för
friluftslivet. 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. 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.
Ullådalsvägen utgör områdets huvudgata och är statligt ägd.
Vägen innehar stora säsongsvariationer i trafikmängd, och korsningen mot E14 är hårt belastad under högsäsong. Inga gång- och
cykelvägar finns inom området i dagsläget.
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Bostadsområdena ska planeras med ski in/ski out och goda kopplingar till rekreationsmöjligheter. Träd och vegetation ska bevaras
och integreras inom bebyggelsen. Särskilt värdefulla områden
såsom bäckar, våtmarker, orkidéområden och andra områden med
höga naturvärden bör i möjligaste mån undantas från exploatering. Vegetationsstråk, skogsridåer 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. Samtliga bebyggelseområden bör ligga öster om Ullådalsvägen, så att vägen bildar en naturlig gräns mot
Ullådalen som är ett viktigt område för friluftslivåret om. Bestämmelser för byggnaders utformning och anpassning till omgivning
behöver studeras noggrant. Stor vikt bör läggas på markanpassning med särskild hänsyn till barmarkssäsongen.

Områdets potential
I Rödkullen finns potential att utveckla bostadsbebyggelse med
turistisk inriktning och en centrumkärna där service och skid-,
cykel- och vandringsområde möts. Utbyggnaden av området kan
skapa förutsättningar för att utveckla skid-, cykel- och vandringsområdet och skapa kopplingar till övriga aktiviteter på Åreskutan
och till friluftslivet i Ullådalen. Utifrån Åre kommuns övergripande planeringsstrategier bedöms Rödkullen som lämpligt att
utveckla eftersom det kan uppfylla strategierna om en attraktiv
flerkärnighet och en hållbar tillgänglighet. Platsen anses därför
lämplig att ta i anspråk för annan markanvändning än dagens.
Markområden som omfattas av strandskydd bedöms kunna
bebyggas inom vissa delar på grund av det angelägna allmänna
intresset att bygga bostäder, dock med en bevarad fri passage.

På sikt ska ett gång- och cykelstråk skapas mellan Rödkullen och
Åre, vilket kommer att resultera i en bättre tillgänglighet mellan
olika målpunkter och bidra till en ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter. Även en liftanslutning mellan Rödkulleområdet
och Tegefjäll bör utvecklas på sikt. Det skulle bidra till ett bättre
utnyttjande av skidområdet som helhet och möjliggöra mer balanserade flöden av skidgäster.

Högst exploateringsgrad bör eftersträvas i Rödkullen centrum, för
att åstadkomma en centrumkärna med kommersiell service och
verksamheter som kan stödja omkringliggande bostadsbebyggelse.
Även hotell, bostäder, gästservice och parkeringar kan lokaliseras
här i en relativt tät bystruktur. I övrigt föreslås en variation av bostadsbebyggelse inom olika delområden. Karaktären i Buustamon
bör bevaras. Befintliga lokaler för drift och underhåll av skidsystemet kan med fördel lokaliseras längre söderut för att göra plats åt
ny bebyggelse.
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Riktlinjer för utveckling
› I centrum ska en högre täthet eftersträvas. Viktiga funktioner
och kopplingen till skidområdet ska studeras.
› 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.
› Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Verksamhetsområden för detta ska utökas i takt med utbyggnad
av nya områden.
› Nya bostäder bör planeras med möjlighet till ski in/ski out.
› På sikt ska ett gång- och cykelstråk skapas mellan Rödkullen
och Åre, vilket ska studeras i samband med planläggning.
› På sikt bör en liftanslutning mellan Rödkullen och Tegefjäll
skapas.
› Infrastrukturen ska möjliggöra för framtida kollektivtrafik med
tillräckligt utrymme och attraktiva hållplatslägen.
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ÅRESKUTAN
Delområdet Åreskutan karaktäriseras av mycket brant terräng av
alpin karaktär med pister, leder 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 friluftslivsanknuten service.
Området har ett stort värde för Åredalen och kommunen i form
av turistdestination och är unikt i Sverige på grund av sin tillgänglighet.

Åreskutan berör följande skydd enligt MB,
samt kommunens prioritering dem emellan
› Riksintresse rennäring (MB 3:5)
- Kall sameby: av primärt intresse
› Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)
- Åreskutan: av primärt intresse
- Sylarna-Vålådalen-Helags: av underordnat intresse

› Riksintresse kommunikationer (MB 3:8)
- E14: ingen påverkan
- Mittbanan: ingen påverkan
› Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4:2)
- Fjällvärlden i Jämtlands län: av primärt intresse

› Riksintresse naturvård (MB 3:6)
- Åreälven-Medstugan: ingen påverkan

› Riksintresse skyddade vattendrag (MB 4:6)
- Åreälven: ingen påverkan

› Riksintresse kulturmiljövård (MB 3:6)
- Åredalen: av underordnat intresse

› Natura 2000 (MB 4:8)
- Åreälven: av primärt intresse
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höja grundvattenytan och utlösa ras som påverkar husen nedanföravverkningsytan. Behov av detaljerad utredning föreligger och
slänterna bör hållas under kontroll.

Områdets förutsättningar
Ingen naturvärdesinventering har utförts i detta delområde.
Mörvikshummeln och siluetten av de tre höjderna Totthummeln,
Högåsen och Vik utgör topografiska landmärken. Landmärkena
är mycket känsliga för ingrepp och anläggningar ellerverksamheter 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 en del av Åres
attraktionskraft. Området är känsligt för åtgärder som begränsar
utsikter och upplevelsen av orörd fjällnatur.

Åreskutan 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 lättåtkomligtmed utmärkta förutsättningar för bland annat skidåkning, vandring och friluftsliv samt att det kan nyttjas året runt av ett stort
antal människor. Hela området bedömsvara av allmänt intresse.
Specifikt bedöms Sveriges alpina nationalarena och backarna
kring VM8:an vara av allmänt intresse då de möjliggör för publiksportupplevelser som bidrar till Åre som evenemangsdestination.
Även Åreskutans topp bedöms utgöra ett allmänt intresse i form
av rekreationsmöjligheter.

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.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

I området finns även ett stort antal MTB-, downhill- och vandringsleder. Dessa sätter sin prägel på området sommartid och
bidrar till Åres attraktivitet som sommardestination.
Riksintresse för rennäring i form av bland annat flyttleder sträcker
sig nord till nordost om skidområdet. Hänsyn måste därför tas till
rennäringen vid utveckling av området.
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Markanvändningskarta
Delområdesgräns

Omland

Sammanhängande
bostadsbebyggelse

Fjäll

Verksamheter

Skogsridå

Kulturmiljö

Grönblå stråk

Rekreationsstråk

Skid- cykel- och vandringsområde

Huvudväg

Utveckling av skidområde

Järnväg

Liftnod
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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.
Olika typer av leder bör knytas ihop med omgivande utvecklingsområden för att tillgängliggöra området för friluftsliv. Detta kan
till exempel ske genom att skapa kopplingar över barriärer så som
E14. Utveckling av alla typer av leder bör ske på ett hänsynstagande sätt så att renar, vandrare, cyklister med flera kan samsas om
utrymmet på Åreskutan. Det är viktigt att överenskommelser med
markägarna finns för att kunna anlägga nya leder för cykel och
vandring.
En utveckling av skidområdet norrut från Tväråvalvet mot Västerskutan och från toppen ner mot Lillskutan, Lillfjället och Mörvikshummeln kan undersökas.
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Riktlinjer för utveckling
› Bebyggelse och anläggningar för drift av liftanläggningen är av
vikt för områdets utveckling och kan prövas.
› I området är ny bostadsbebyggelse inte lämpligt. I enstaka fall
kan hotellverksamhet och annan verksamhet kopplat till turismen prövas genom detaljplan.
› Ny bebyggelse behöver anpassas noga och placeras varsamt i
förhållande till topografin och landskapet.
› 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.
› Vatten- och avlopp kan lösas med enskilda lösningar där det av
miljö- eller hälsomässiga skäl inte finns andra behov.
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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.

Markanvändningskarta
Delområdesgräns

Omland

Gång- och cykelstråk

Mångfunktionell bebyggelse

Park och grönområde

Gångstråk

Sammanhängande
bostadsbebyggelse

Grönblå stråk

Rekreationsstråk

Kulturmiljö

Skid- cykel- och vandringsområde

Skid- och mountainbikestråk

Utvecklingsområde
mångfunktionell bebyggelse

Liftnod

Huvudväg

Utvecklingsområde
permanent boende

Järnväg

Utvecklingsområde
turistiskt boende

Stationsnod

Utvecklingsområde förskola
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Åre berör följande skydd enligt MB, samt kommunens prioritering dem emellan
› Riksintresse rennäring (MB 3:5)
- Kall sameby: av underordnat intresse
› Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)
- Åreskutan: av underordnat intresse
- Sylarna-Vålådalen-Helags: av underordnat intresse
› Riksintresse naturvård (MB 3:6)
- Åreälven-Medstugan: ingen påverkan
› Riksintresse kulturmiljövård (MB 3:6)
- Åredalen: av primärt intresse
› Riksintresse kommunikationer (MB 3:8)
- E14: av primärt intresse
- Mittbanan: av primärt intresse
› Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4:2)
- Fjällvärlden i Jämtlands län: underordnat intresse
› Riksintresse skyddade vattendrag (MB 4:6)
- Åreälven: ingen påverkan
› Natura 2000 (MB 4:8)
- Åreälven: av primärt intresse
› Vattenskyddsområde (MB 7:21)
- Englandsviken Långnäset: sekundär zon

Områdets förutsättningar
Åre by är Åredalens största kärna och dalens mittpunkt. Här finns
ett stort utbud av offentlig och kommersiell service. Att bykärnan
är direkt sammankopplad med lift- och spårsystemet är unikt i
Sverige. Den goda tillgängligheten till intilliggande skid- cykeloch vandringsområden är av stort värde för Åre bys attraktivitet
som turistdestination och boendeort.
I det här delområdet har ingen naturvärdesinventering gjorts inom
ramen för den fördjupade översiktsplanen. Vid planläggning i området är hantering av dagvatten viktigt att ta i beaktning. Detta för
att undvika en negativ påverkan på Åresjön och befintlig bebyggelse.
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. Vägrummet och kors-
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ningar 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 gång- och cykelvägar. 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.

Områdets potential
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.
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.
En trafikutredning för centrala Åre1 redogör för åtgärder som
förbättrar trafikflöden och trafikmiljön i byn. Av dessa åtgärder
ska följande övervägas och beaktas vid framtida utveckling och ny
byggnation:
› Årevägen görs fri från allmän biltrafik mellan Stationsvägen och
St Olavs väg. Sträckan kan även smalnas av och flyttas upp en
bit på torget för att ge plats för fotgängare på båda sidor.
› Stationsvägen enkelriktas söderut och utformas med hastighetsdämpande åtgärder samt gång och cykelväg.
1 Trafikutredning centrala Åre, Tyréns 2019
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› Hämta/lämna-ytan framför stationen och korsningen Stationsvägen- St Olavs väg är en vältrafikerad knutpunkt. Vid ökat
tryck på korsningen kan en åtgärdsvalsstudie behöva tas fram
för att identifiera en tydligare trafiklösning med bättre flöden.
Detta kan behöva ta mer ytor i anspråk än dagens lösning.
› Trycket på anslutningarna till E14 från Stationsvägen och Kabinbanevägen kommer troligen att öka. En åtgärdsvalsstudie för
dessa bör tas fram av för att identifiera lämpliga åtgärder.
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. Vid de tillfällen som
ställningstaganden i FÖP Åre samhälle (2005) går emot ställningstagandena i FÖP för Åredalen är det den sistnämnda som gäller.
Parkering är ytkrävande och i takt med att centrala Åre utvecklas
och förtätas ökar konkurrensen om byns ytor. Markparkering ska
därför undvikas och vid nya exploateringar bör parkering istället anordnas i underjordiska parkeringsgarage, 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.
Området väster om Åre station bör på sikt utvecklas till ett nav
för ökade volymer av hållbart resande med tåg och annan kollektivtrafik med funktionell anslutning till dalgångens kollektiv-,
transfer- och taxitrafik.
Åres strandområde bör utvecklas än mer som rekreations- och
aktivitetsområde. En strandpromenad som ansluter till framtida
järnvägsövergångar bör skapas.

OMRÅDESUTVECKLING

156

OMRÅDESUTVECKLING

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.
› 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 tas med 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.
› 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.
› Möjlighet till inflygning och landning av ambulanshelikoptrar
behöver beaktas vid nya planförslag i närheten till hälsocentral.
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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 området 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 nordväst 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. I
Kulturmiljöprogrammet för Åredalen går det att läsa mer om de
kulturhistoriskt värdefulla och särskilt värdefulla miljöerna.

Markanvändningskarta
Delområdesgräns

Omland

Gång- och cykelstråk

Sammanhängande
bostadsbebyggelse

Skogsridå

Cykelstråk i körbana

Kulturmiljö

Grönblå stråk

Rekreationsstråk

Utvecklingsområde
permanent boende

Strategisk liftkoppling

Skid- och mountainbikestråk

Utvecklingsområde
turistiskt boende

Huvudväg
Järnväg
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Björnänge-Svedje berör följande skydd enligt MB,
samt kommunens prioritering dem emellan
› Riksintresse rennäring (MB 3:5)
- Kall sameby: av underordnat intresse
› Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)
- Åreskutan: av underordnat intresse
- Sylarna-Vålådalen-Helags: av underordnat intresse
› Riksintresse naturvård (MB 3:6)
- Åreälven-Medstugan: ingen påverkan
› Riksintresse kulturmiljövård (MB 3:6)
- Åredalen: av primärt intresse
› Riksintresse kommunikationer (MB 3:8)
- E14: ingen påverkan
- Mittbanan: ingen påverkan
› Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4:2)
- Fjällvärlden i Jämtlands län: underordnat intresse
› Riksintresse skyddade vattendrag (MB 4:6)
- Åreälven: ingen påverkan
› Natura 2000 (MB 4:8)
- Åreälven: av primärt intresse
› Vattenskyddsområde (MB 7:21)
- Englandsviken Långnäset: sekundär zon

Områdets förutsättningar
I områdets norra delar finns sydvända branter med granskog. Skogens ålder ligger på mellan 50-120 år. Kluster av grova aspar och
gråal förekommer i landskapet, vilket indikerar rörligt markvatten.
Det finns död ved i form av grov, förrötad granved men även
lövved. En lerig och grusig bäck slingrar sig genom centrala delen
av området. Det finns även hävdade gräsmarker i form av pister,
vall och naturbetesmark. Centralt i områdets sydvästra del finns
en skogsdunge som domineras avuppväxande lövskog på troligtvis
tidigare hävdad gräsmark. Lövskogen är tämligen ung men med
inslag av äldre träd, då främst asp och björk men även grov gran.
Här finns även betesmark som betas än idag.
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 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.
Skogsridån i områdets nordöstra del har en viktig funktion för
upplevelsen av landskapet och landskapsrummet samt som avskärmning mot Björnen och Sadeln. Exploateringar får inte tillkomma på ett sätt som skadar skogsridåns funktion.
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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.

Området är känsligt för dominerande nutida tillägg, till exempel
byggnader över två våningar, fasader med stora fönsterpartier
samt kontors- och verksamhetsbebyggelse. Istället kan nationalromantik eller röda stugor vara exempel på arkitektur som smälter
in i den befintliga bebyggelsen
Möjligheterna att koppla samman Björnänge och målpunkter så
som liftnoder och hästsportarenan med E14 och Björnänge By
genom stråk för gång och cykel bör studeras.

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
försvåra hästsportsarenans verksamhet.

Riktlinjer för utveckling
› Tillkommande bebyggelse, så som enstaka hus i anknytning
till befintliga gårdsbildningar och bebyggelsegrupperingar, ska
anpassas till landskapet och den riksintressanta miljön.
› 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.
› Bebyggelse bör undvikas inom jordbruksmark.
› Skogsridån i områdets norra del ska skyddas från ingrepp då
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.

Områdets potential
I området finns vissa möjligheter till enstaka kompletteringar i
gårdslägen och i närheten av befintliga bebyggelsegrupperingar.
Dessa ska, till skala, läge och placering anpassas efter området 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.
De övre historiskt välbehållna delarna av området är känsliga för
brutna siktlinjer och samband över sjön. Området ska skyddas
mot sådant som kan påverka möjligheten att förstå och uppleva
den riksintressanta miljön, landskapet och bebyggelsetraditionen.

161

OMRÅDESUTVECKLING

OMRÅDESUTVECKLING

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

Markanvändningskarta
Delområdesgräns

Utvecklingsområde
mångfunktionell bebyggelse

Gång- och cykelstråk

Mångfunktionell bebyggelse

Utvecklingsområde
permanent boende

Cykelstråk i körbana

Sammanhängande
bostadsbebyggelse

Utvecklingsområde förskola

Rekreationsstråk

Verksamheter

Utvecklingsområde verksamheter

Huvudväg

Kulturmiljö

Grönblå stråk

Järnväg

Omland
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Stationsnod - alternativ ny lokalisering
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Björnänge by berör följande skydd enligt MB,
samt kommunens prioritering dem emellan
› Riksintresse rennäring (MB 3:5)
- Kall sameby: av underordnat intresse
› Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)
- Åreskutan: av underordnat intresse
- Sylarna-Vålådalen-Helags: av underordnat intresse
› Riksintresse naturvård (MB 3:6)
- Åreälven-Medstugan: ingen påverkan
› Riksintresse kulturmiljövård (MB 3:6)
- Åredalen: generellt av underordnat intresse, särskilda
byggnader av primärt intresse
› Riksintresse kommunikationer (MB 3:8)
- E14: av primärt intresse
- Mittbanan: av primärt intresse
› Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4:2)
- Fjällvärlden i Jämtlands län: underordnat intresse
› Riksintresse skyddade vattendrag (MB 4:6)
- Åreälven: ingen påverkan
› Natura 2000 (MB 4:8)
- Åreälven: av primärt intresse
› Vattenskyddsområde (MB 7:21)
- Englandsviken Långnäset: sekundär zon
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Områdets förutsättningar
Området består både av sammanhängande bebyggelse och av öppen mark. Områdets naturvärden utgörs främst av hävdpräglade
gräsmarker som brukats på olika sätt, men som mer eller mindre
är igenvuxna idag. Delar av området utgörs av vall medan hästar
betar på vissa marker.
Vid livsmedelsbutiken råder i dagsläget en otydlig trafiksituation
då det är en målpunkt för både de boende i området och 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. Inga gång- och cykelvägar finns inom
området i dagsläget.
Reningsverket är en samhällsviktig funktion. För att säkerställa reningsverkets funktion och undvika störningar från verksamheten
ska ny bebyggelse inte placeras i närheten av det.
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Områdets potential
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.
Nya bostäder och förskola är väsentliga samhällsintressen. Utifrån
Åre kommuns övergripande planeringsstrategier bedöms Björnänge by som lämplig att förtäta eftersom orten uppfyller strategierna om hållbar tillgänglighet, en attraktiv flerkärnighet och att
bygga robust. Mot bakgrund av att Björnänge by kan bedömas
klara planeringsstrategierna och att det finns behov av en förskola i området anses en del jordbruksmark i den sydöstra delen
av kärnan därför lämplig att ta i anspråk för annan markanvändning. Även i den nordvästra 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 Björnänge som omfattas av strandskydd
bedöms vara av angeläget allmänt intresse för att kunna bebygga
med bostäder eller kommunal service, något som inte kan tillgodoses utanför området. Centrumkärnan har potential att stärkas
genom en fortsatt utveckling av mångfunktionell bebyggelse i
området.
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Möjligheterna att minska avstånden genom att skapa en ny väganslutning till området, som möjliggör att boende kan ta sig till E14
utan att behöva nyttja korsningarna i Vik eller Såå, bör utredas.
En ny gemensam anslutning kan då ersätta de mindre privata vägarna och skapa en bättre trafiksituation. Möjligheterna att binda
ihop Björnänge genom gång- och cykelvägar mellan bostadsområden, viktiga målpunkter och Åre by bör studeras. Gång- och
cykelvägar är viktiga för att kunna skapa och leda olika flöden
samt för att höja trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter. För
att kunna möjliggöra för ytterligare utveckling i Björnänge by men
även Björnen centrum, Björnen och Sadeln behöver ett helhetsgrepp tas för att tillskapa en trafiksäker miljö som är tillfredställande för områdena på båda sidor om E14 och alla trafikanter;
bilister, fotgängare och cyklister.
Möjligheten att etablera en järnvägsstation i planområdets sydöstra del bör studeras. Fördelarna med att förlägga en station i detta
läge är att det finns en relativt stor andel fastboende i området
och att det är nära till kopplingen upp mot Björnen och Sadeln.
En station skulle vara positivt både för arbetspendling och besöksnäring. En järnvägsstation bedöms vara av angeläget allmänt
intresse varför delar av strandskyddet bör kunna hävas.
Det kan finnas framtida behov av att utveckla reningsverket,
mark till detta har avsatts i markanvändningskartan. Utveckling
av reningsverket bedöms vara av angeläget allmänt intresse varför
kommunen bedömer att det är motiverat att ianspråkta jordbruksmark för ändamålet.
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Riktlinjer för utveckling
› En varierad bostadsbebyggelse ska eftersträvas. Vid planering
av nya bostadsmiljöer är det av stor vikt att goda utemiljöer
säkerställs.
› Ny bebyggelse ska anpassas efter terrängens lutning, höjdskillnader bör 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.
› Ny bebyggelse ska anpassas till kulturhistoriskt intressanta miljöer och byggnader.
› 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.
› Utrymme ska lämnas för framtida breddning och korsningsåtgärder längs E14.
› En trafiksäker lösning för alla trafikanter behöver tas fram för
korsningen söder om E14/E14/Fröåvägen för att utveckling av
Björnänge by, Björnen centrum, Björnen och Sadeln ska vara
möjlig.
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BJÖRNEN CENTRUM
I området finns centrumfunktioner med inriktning på turismnäringen såsom livsmedelsaffär, sportaffär och skid- och cykeluthyrning. I Björnen centrum finns restauranger, parkeringar, center
för längdskidåkning samt skidtorg för alpin skidåkning. I området
finns även en xc-arena för mountainbike med preparerade leder,
pumptrack, teknikövningsområde och grillplatser som nyttjas på
sommarhalvåret.
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.

Markanvändningskarta
Delområdesgräns

Grönblå stråk

Gång- och cykelstråk

Mångfunktionell bebyggelse

Skid- och mountainbikestråk

Skoterled

Sammanhängande
bostadsbebyggelse

Liftnod

Utvecklingsområde
mångfunktionell bebyggelse
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Björnen centrum berör följande skydd enligt MB,
samt kommunens prioritering dem emellan
› Riksintresse rennäring (MB 3:5)
- Kall sameby: av underordnat intresse
› Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)
- Åreskutan: av primärt intresse
- Sylarna-Vålådalen-Helags: av underordnat intresse
› Riksintresse naturvård (MB 3:6)
- Åreälven-Medstugan: ingen påverkan
› Riksintresse kulturmiljövård (MB 3:6)
- Åredalen: av underordnat intresse
› Riksintresse kommunikationer (MB 3:8)
- E14: av primärt intresse
- Mittbanan: ingen påverkan
› Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4:2)
- Fjällvärlden i Jämtlands län: av primärt intresse
› Riksintresse skyddade vattendrag (MB 4:6)
- Åreälven: ingen påverkan
› Natura 2000 (MB 4:8)
- Åreälven: av primärt intresse

Områdets förutsättningar
Naturen i området präglas av de pister som finns. Skötseln av pisterna bidrar till att området påminner om en hävdad ängsliknande
gräsmark och det habitatet erbjuder en livsmiljö för många gräsmarksarter. Det finns en mosaik av fuktigare och torrare partier
vilket ger en artvarierad kärlväxtflora.
Björnen centrum är en viktig målpunkt i Åredalen och liftsystemet. Att det härifrån går att ta sig ut i både lift- och spårsystem
på vinter- och sommartid är en viktig förutsättning för områdets
attraktivitet och därmed potential för ytterligare utveckling.
Området har en problematisk trafiksituation under högsäsong,
då kapacitetsproblem uppstår i korsningen mot E14 och köer
uppstår på Fröåvägen. Det finns även kapacitetsbrist i liftsystemet som binder ihop Björnen med Åres skidområde. Kapacitetsbristerna utgör en begränsning för utveckling. För att möjliggöra
för utveckling behöver korsningen mot E14 och liftkapaciteten
åtgärdas.

Områdets potential
I Björnen centrum finns stor potential för utveckling. Potentialen
ligger i att utveckla centrumfunktionerna och addera fler bostäder för att skapa en tydligare kärna som har möjlighet att försörja
Björnen och Sadeln med service.
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Ett planprogram 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 Björnen
centrum är viktiga att utreda, så som placering av skidtorg, parkeringar, busshållplatser 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.

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.
› Infrastrukturen ska möjliggöra för framtida kollektivtrafik med
attraktiva hållplatslägen och plats att vända för bussar eller
genomfarter.
› För ny mer omfattande bebyggelse behövs det utredas om den
ska anslutas till kommunalt verksamhetsområde för vatten och
avlopp.
› Om kommunalt verksamhetsområde inte är möjligt bör gemensamma lösningar med teknisk standard som ej riskerar att
påverka miljö och hälsa negativt användas.
› Vid utveckling av Björnen centrum är det viktigt med fokus på
både vinter- och sommarturism.
› En trafiksäker lösning för alla trafikanter behöver tas fram för
korsningen söder om E14/E14/Fröåvägen för att utveckling av
Björnänge by, Björnen centrum, Björnen och Sadeln ska vara
möjlig.

Området bedöms ur en gestaltningssynpunkt klara en hög täthet
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 funktioner möts.
Ytan för Björnen centrum bör inte sträcka sig längre norrut än
till parkeringen för Åre XC Arena. Då Björnen centrum är ett nav
både för längdskidåkning och mountainbikecykling är det viktigt
att dessa intressen bevakas och har möjlighet att utvecklas ytterligare. Potentialen i att utveckla mountainbikecyklingen är extra
viktigt för att kunna utveckla sommar- och höstsäsongen.
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.
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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.

Markanvändningskarta
Delområdesgräns

Omland

Gång- och cykelstråk

Mångfunktionell bebyggelse

Skogsridå

Rekreationsstråk

Sammanhängande
bostadsbebyggelse

Grönblå stråk

Skid- och mountainbikestråk

Kulturmiljö

Skid- cykel- och vandringsområde

Skoterled

Utvecklingsområde
turistiskt boende

Utveckling av skidområde

Strategisk vägkoppling
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Björnen-Sadeln berör följande skydd enligt MB,
samt kommunens prioritering dem emellan
› Riksintresse rennäring (MB 3:5)
- Kall sameby: av primärt intresse
› Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)
- Åreskutan: av primärt intresse
- Sylarna-Vålådalen-Helags: av underordnat intresse
› Riksintresse naturvård (MB 3:6)
- Åreälven-Medstugan: ingen påverkan
› Riksintresse kulturmiljövård (MB 3:6)
- Åredalen: av underordnat intresse
› Riksintresse kommunikationer (MB 3:8)
- E14: av primärt intresse
- Mittbanan: ingen påverkan
› Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4:2)
- Fjällvärlden i Jämtlands län: av primärt intresse
› Riksintresse skyddade vattendrag (MB 4:6)
- Åreälven: ingen påverkan
› Natura 2000 (MB 4:8)
- Åreälven: av primärt intresse

Områdets förutsättningar
Fjällmiljön och utblickar mot södra sidan av Åredalen och
Åreskutan är viktiga för upplevelsen av området. I Björnen finns
det fjällnära gammal granskog på både frisk, torr och kalkpåverkad mark. Skogskontinuiteten är lång, på vissa ställen är det
vanligt med 200-åriga granar. Det finns gott om död ved i olika
for mer och nedbrytningsstadier. I skogslandskapet förekommer
också en myrmosaik där orkidéer påträffats. Det finns även pister
i området som liknar en hävdad ängsgräsmark med en rik flora.
Norr om bebyggelsen i Sadeln domineras naturen av näringsrik
granskog och öppna våtmarker med käll- och kalkpåverkad kärlväxtflora. Granskogen är olikåldrig och det finns gott om gamla
och grova träd. Död ved finns i olika former och nedbrytningsstadier. Flera små bäckar rinner genom området och bidrar till ett
gynnsamt mikroklimat för mossor, lavar och svampar. På våtmarkerna hittas en mängd olika orkidéer. I nordöstra delen av Sadeln
finns ett parti med ung granskog där en lokal med den rödlistade
fältgentianan finns.
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.
För att kunna utveckla ytterligare bostäder och skidåkarparkeringar i området behövs även en utveckling av Björnen centrum. Det
finns även en kapacitetsbrist i liftsystemet som binder ihop Björnen och Sadeln med Åres skidområde. Dessutom behöver trafikkapaciteten inom och i anslutning till området bli bättre.
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Området är i behov av gång-, cykel- och skidvägar, både inom
området såväl som utveckling av stråk från området ner till Björnänge
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 olika typer av
skidåkning, vandring och friluftsliv samt att det kan nyttjas året
runt av ett stort antal människor. I området finns även xc-leder
för mountainbike.

Områdets potential
Björnen och Sadeln har varit föremål för diskussioner om förtätning och utökning. Några större sammanhängande utbyggnadsområden bedöms svårt att tillskapa mot de naturgivna planeringsförutsättningarna, framför allt topografin och myrmarker. Mindre
kompletteringar med enstaka hus eller mindre bebyggelsegrupper
bör vara möjligt att studera i anslutning till befintliga områden.
För att skapa en bättre tillgänglighet mellan olika målpunkter och
bidra till en ökad trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter bör ett
gång- och cykelstråk skapas mellan delområdet, Björnänge och i
förlängningen även Åre.
För att möjliggöra för utveckling behöver korsningen mot E14
och liftkapaciteten åtgärdas.
Landskapsbilden är av stor betydelse, men också god bebyggelsestruktur med bra tillgänglighet till transporter, skidvägar samt
gång- och cykelvägar. Stor vikt bör läggas på markanpassning med
särskild hänsyn till barmarkssäsongen. Områdets svåra terräng
bör beaktas. Geotekniska förutsättningar behöver utredas i sam-
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band med planläggning av nya områden eller eventuell komplettering av befintliga. Det är av vikt att skapa hållbara lösningar.
Vid utveckling av Björnen kan även möjligheterna för en liftanslutning mellan gamla Continental Inn och upp till hotell Copperhill utredas för att förbättra tillgängligheten och sprida flöden i
området, den ska dock inte inverka negativt på landskapsbilden.
Utveckling av bostadsbebyggelse eller parkeringar norr om Sadeln kan utredas genom programarbete. Myrmarken och platsens
förutsättningar måste tas i beaktade vid utredning om områdets
exploateringsgrad. 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.
I anslutning till Björnens spårområde finns potential till utveckling i form av verksamheter som stödjer rekreation och friluftsliv,
så som till exempel klubbstugor för idrottsföreningar, guideverksamheter eller servering. Att utveckla detta område, där värdet består i lättillgänglig motion och naturupplevelser, bedöms vara en
attraktivitetsfaktor för Björnen centrum och Björnen och Sadeln.
Tillägg i form av enstaka bostadshus får inte påverka tillgängligheten eller naturupplevelsen från längdspår och leder.
Det alpina skidområdet kan eventuellt utvecklas norrut från Järvenliften mot längdspåren. Därför bör bebyggelsen inte utvecklas
norr om Järvenliften. Däremot kan tillkommande bebyggelse med
ski in/ski out-läge söder om Järvenliften studeras.
Att bevaka intresset och ha möjlighet att utveckla mountainbikecyklingen är viktigt för att kunna utveckla Björnen och Sadelns
attraktion på sommar- och höstsäsong.
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Riktlinjer för utveckling
› Skidåkarparkering eller utbyggnader av boendeområden behöver utredas närmare och utifrån en helhet för hela området,
inklusive Björnen centrum.
› En trafiksäker lösning för alla trafikanter behöver tas fram för
korsningen söder om E14/E14/Fröåvägen för att utveckling av
Björnänge by, Björnen centrum, Björnen och Sadeln ska vara
möjlig.
› 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.
› 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.
› För ny mer omfattande bebyggelse behövs det utredas om den
ska anslutas till kommunalt verksamhetsområde för vatten och
avlopp.
› Om kommunalt verksamhetsområde inte är möjligt bör gemensamma lösningar med teknisk standard som ej riskerar att
påverka miljö och hälsa negativt användas.
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SÅÅ
Delområdet Såå 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.

Markanvändningskarta
Delområdesgräns

Omland

Cykelstråk i körbana

Sammanhängande
bostadsbebyggelse

Grönblå stråk

Huvudväg

Kulturmiljö

Rekreationsstråk

Järnväg

Utvecklingsområde
permanent boende

Gång- och cykelstråk

Stationsnod - alternativ ny lokalisering
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Såå berör följande skydd enligt MB, samt kommunens prioritering dem emellan
› Riksintresse rennäring (MB 3:5)
- Kall sameby: av underordnat intresse
› Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)
- Åreskutan: av underordnat intresse
- Sylarna-Vålådalen-Helags: av underordnat intresse
› Riksintresse naturvård (MB 3:6)
- Åreälven-Medstugan: ingen påverkan
› Riksintresse kulturmiljövård (MB 3:6)
- Åredalen: av primärt intresse
› Riksintresse kommunikationer (MB 3:8)
- E14: ingen påverkan
- Mittbanan: av primärt intresse
› Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4:2)
- Fjällvärlden i Jämtlands län: underordnat intresse
› Riksintresse skyddade vattendrag (MB 4:6)
- Åreälven: ingen påverkan
› Natura 2000 (MB 4:8)
- Åreälven: av primärt intresse

Områdets förutsättningar
I Såå finns stora arealer brukad jordbruksmark. De areella näringarna är viktiga att beakta vid avvägningar mellan olika intressen.
Jordbruksmarken i området är inte lämplig 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.
Såå 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 delområdet finns Lornsbäcken som utgör ett viktigt naturvärde. Bäcken slingrar sig genom södra delen av området innan den
mynnar ut i Indalsälven och här förekommer större vattensalamander.
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Områdets potential

Riktlinjer för utveckling

I området finns vissa möjligheter till enstaka kompletteringar i
gårdslägen. 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.

› 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. Aktiva jordbruksverksamheter är viktiga att beakta vid avvägningar mellan
olika intressen.
› 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.
› Utrymme ska lämnas för framtida breddning och korsningsåtgärder längs E14.

Verksamhetsområdet för kommunalt vatten och avlopp planeras
att utökas för delar av Såå.
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.
Möjligheten att etablera en järnvägsstation i områdets södra
del bör studeras. Fördelen med en station i detta läge är att den
förläggs till porten av dalgången där den kan mata östra delen av
Åredalen i nordvästlig riktning. För att ambitionen med stationsläget ska kunna uppnås behöver det finnas möjlighet till pendlarparkering. En järnvägsstation bedöms vara av angeläget allmänt
intresse varför delar av strandskyddet bör kunna hävas. En station
skulle vara positivt både för arbetspendling och besöksnäring.
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SÄTTERÅSEN
Området karaktäriseras av kuperad terräng med höjdvariationer.
Landskapet utgörs av omväxlande tätare och glesare skog med
gläntor samt myrar och avverkade skiften och öppna ängsmarker
väster ut mot E14.
I den västra delen av området finns bostadsbebyggelse och i den
sydöstra delen finns en bergtäkt. Området är inte lättillgängligt då
det endast finns ett fåtal mindre vägar. Områdets höglänta terräng
bidrar till hela Åredalens fjällsiluett och landskapsbild.

Markanvändningskarta
Delområdesgräns

Omland

Gång- och cykelstråk

Sammanhängande
bostadsbebyggelse

Fjäll

Rekreationsstråk

Verksamheter

Skogsridå

Skoterled

Kulturmiljö

Grönblå stråk

Huvudväg

Utvecklingsområde
permanent boende

Strategisk liftkoppling

Strategisk vägkoppling

Utvecklingsområde
turistiskt boende
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Sätteråsen berör följande skydd enligt MB, samt
kommunens prioritering dem emellan
› Riksintresse rennäring (MB 3:5)
- Kall sameby: av primärt intresse
› Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)
- Åreskutan: av primärt intresse
- Sylarna-Vålådalen-Helags: av underordnat intresse
› Riksintresse naturvård (MB 3:6)
- Åreälven-Medstugan: ingen påverkan
› Riksintresse kulturmiljövård (MB 3:6)
- Åredalen: av primärt intresse
› Riksintresse kommunikationer (MB 3:8)
- E14: ingen påverkan
- Mittbanan: ingen påverkan
› Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4:2)
- Fjällvärlden i Jämtlands län: av primärt intresse
› Riksintresse skyddade vattendrag (MB 4:6)
- Åreälven: ingen påverkan
› Natura 2000 (MB 4:8)
- Åreälven: av primärt intresse

Områdets förutsättningar
I området finns värdefull natur som utgörs av granskog med
inslag av sumpskog och myr. Skogen är cirka 60-130 år med inslag
av äldre träd som är över 150 år gamla. Det finns ett tämligen
stort inslag av lövträd, främst björk men även gråal. Skogens
fältskikt domineras av blåbärsris med inslag av högörtsflora. Delar
av området utgörs av en hävdad gräsmark som idag används som
betesmark.
Skogen vid Getkyrkan, öster om Björnen och Copperhill, har en
viktig avskärmande funktion mot Björnen och bidrar genom sin
placering längs åsen till fjällens siluett. Det samma gäller för skogen vid Sätteråsen, norr om Continental Inn. Sydost om Continental Inn finns ett större sammanhängande område av ängsmark.
I bakkant av ängsmarken breder en böljande skogsridå ut sig som
förstärker topografin och bidrar till upplevelsen av de öppna ängsmarkerna. Skogens funktion som avgränsning mellan de historiska
jordbruksmarkerna och nytillkommande bostäder längre upp på
höjden är viktig.
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
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 olä-
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genheter 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. Tidigare inkomna klagomål ska beaktas och vara
vägledande vid lokalisering av ny bebyggelse.
I den sydvästra delen av området längs med E14 finns öppna marker med äldre gårdsbildningar. Vissa av dessa miljöer är särskilt
värdefulla för kulturmiljön.

Områdets potential
I området finns potential för ett utvecklingsområde med villatomter, som föreslås norr om Bergtäktsvägen på en större platå i
landskapet. Vägdimensionering och påverkan från ovan nämnda
verksamheter behöver utredas.
Området mellan Björnen och Continental Inn kan på sikt utredas
för fritidshusbebyggelse i form av en- och tvåbostadshus i mindre
bebyggelsegrupper. Hänsyn behöver tas till terrängen som lutar
kraftigt. Stora delar av området är utpekade i SGIs kartering som
områden där skogsavverkning och exploatering kan orsaka erosion, ras och slamströmmar. Exploatering inom dessa områden
anses därför olämplig, utifrån att bygga robusta samhällen. Vid en
utveckling av området behöver möjlig omfattning av bebyggelse
studeras vidare utifrån terräng, naturvärden, dagvattenhantering
etc. Stor hänsyn behöver tas till landskapsbild och den betydelsefulla skogsridå som avgränsar Björnen och Copperhill i sydöst. Ny
bebyggelse i högre terräng bör vara dold från dalgången. Området
behöver planeras med helhetslösningar för flöden och infrastruktur.
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Området runt Continental Inn bedöms som lämpligt att förtäta för att bygga vidare på befintliga strukturer och kombinera
permanentboendes och besöksnäringens behov av tillgänglighet
till kommunikationer. Närhet till kommunikationer, service och
rekreation är god. Skalan bör anpassas till omgivningen vad gäller
befintlig bebyggelse, terrängförhållanden etc. Continental Inn bör
fortsatt utgöra platsens landmärke.
En ny tillfartsväg till södra delen av delområdet Björnen-Sadeln
behöver utredas, vilket skulle underlätta för trafiksituationen längs
Fröåvägen.
Stor hänsyn behöver tas till landskapsbild och vid skogsridån som
avgränsar Björnen och Copperhill i sydöst bör inte förändrad
markanvändning tillåtas.
I den sydvästra delen av området finns möjlighet till förtätning i
gårdslägen. Vid utveckling ska hänsyn tas till kulturmiljövärden.
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Riktlinjer för utveckling
› Skogen som avgränsar Björnen och Copperhill i sydöst har en
viktig avskärmningsfunktion och bidrar till fjällets siluett. Markanvändningen bör därför inte ändras.
› Exploatering som bryter skogens front eller skogens siluett mot
det öppna odlingslandskapet är inte lämplig.
› Ny bebyggelse i högre terräng bör vara dold från dalgången.
› Bergtäkten och miljögården är samhällsviktiga funktioner. Ny
bebyggelse 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.
› Området behöver planeras med helhetslösningar för flöden och
infrastruktur vad gäller vägkoppling och liftanslutning mellan
nya utvecklingsområden, E14 och Björnen.
› I de sydöstra delarna av området finns möjlighet till komplettering i gårdslägen.
› 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. Större etableringar ska detaljplaneläggas.
› Samlad bebyggelse ska anslutas till kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp.
› Om kommunalt verksamhetsområde inte är möjligt bör gemensamma lösningar med teknisk standard som ej riskerar att
påverka miljö och hälsa negativt användas.
› Utrymme ska lämnas för framtida breddning och korsningsåtgärder längs E14.
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SÅÅ VERKSAMHETSOMRÅDE
Såå beskrivs ofta som porten till Åredalen, skogen tar slut och det
öppna kulturlandskapetbreder ut sig, vilket ger storslagna vyer
mot Åreskutan och sjön. Området är beläget på båda sidor om
E14 i översiktsplaneområdets sydöstra del. Stockbäcken passerar
tvärs igenom området, från öst till väst medan Lornsbäcken slingrar sig fram i den norra delen. Norr om E14 ligger Såå verksamhetsområde. Området är till största del skogbeklätt och platsen
har en relativt liten lutning.
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 400 kilovolts kraftledning som tillhör
transmissionsnätet för el. Kraftledningen är av betydelse för rikets
elförsörjning.

Markanvändningskarta
Delområdesgräns

Omland

Gång- och cykelstråk

Verksamheter

Skogsridå

Rekreationsstråk

Utvecklingsområde verksamheter

Grönblå stråk

Skoterled
Huvudväg
Järnväg
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Såå verksamhetsområde berör följande skydd
enligt MB, samt kommunens prioritering dem
emellan
› Riksintresse rennäring (MB 3:5)
- Kall sameby: av underordnat intresse
› Riksintresse friluftsliv (MB 3:6)
- Åreskutan: av underordnat intresse
- Sylarna-Vålådalen-Helags: av underordnat intresse
› Riksintresse naturvård (MB 3:6)
- Åreälven-Medstugan: ingen påverkan
› Riksintresse kulturmiljövård (MB 3:6)
- Åredalen: av underordnat intresse
› Riksintresse kommunikationer (MB 3:8)
- E14: av primärt intresse
- Mittbanan: ingen påverkan
› Riksintresse rörligt friluftsliv (MB 4:2)
- Fjällvärlden i Jämtlands län: av primärt intresse

Områdets förutsättningar
I nordöstra delen av området finns granskog med inslag av
sumpskog. Skogens ålder varierar från 50-150 år med sparsam
förekomst av äldre träd uppemot 180 år. Fläckvis är träddimensionerna rejäla och flera granar klassas som naturvärdesträd. Det
finns tämligen mycket död ved i området, mestadels förrötad granved. Lornsbäcken ochStockbäcken slingrar sig genom området
och i dessaförekommer större vattensalamander.
Området norr om E14 är idag exploaterat med verksamheter och i
nordväst gränsar området till kulturmiljön i Såå.
Vid korsningen som kopplar verksamhetsområdet till E14 är det
goda siktförhållanden.

› Riksintresse skyddade vattendrag (MB 4:6)
- Åreälven: ingen påverkan
› Natura 2000 (MB 4:8)
- Åreälven: av primärt intresse
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Områdets potential

Riktlinjer för utveckling

Området norr om E14 är relativt flackt vilket skapar möjligheter
att utveckla verksamhetsområdet. En utökning 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. Det krävs dock att vägstandarden i området
ökar. Vid utbyggnad bör den befintliga korsningen mot E14 utredas för att skapa god trafiksäkerhet.

› Nya exploateringar för industri/verksamheter ska detaljplaneläggas.
› Utformning, gestaltningsfrågor och materialval behöver utredas
inom planarbete.
› Vid en utbyggnad ska området anslutas till kommunalt VA.
› Nya anslutningar mot E14 ska undvikas
› Utrymme ska lämnas för framtida breddning och korsningsåtgärder längs E14.
› Samråd ska hållas med Svenska kraftnät när åtgärder planeras
inom 250 meter från transmissionsnätsledningen.
› Säkerhetsavstånd för riskområden med brandfarlig vara med
hänsyn till risken för elektrostatisk, förråd med explosiv vara,
upplag, parkeringsplatser, busshållplatser med mera som finns i
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar ska vara utförda ska beaktas.
› Hänsyn ska tas till kulturmiljön nordväst om området.

Området söder om E14 är också möjligt att utveckla för sällanköpshandel, drivmedelsförsäljning, verksamhet- och småindustriändamål. In- och utfart från området måste studeras noggrant så
att kopplingen till E14 blir trafiksäker och funktionell.
Utveckling av området kan få en stor påverkan på landskapet och
siktlinjer in mot Åredalen, det är därför viktigt med en omsorgsfull gestaltning och naturliga material. En utökning av verksamhetsområdet ska vara väl avskärmad med grönska mot jordbrukslandskapet för att inte störa upplevelsen av kulturmiljön.
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 behöver
utredas om det kommunala verksamhetsområdet för vatten och
avlopp ska utökas för att omfatta alla fastigheter för verksamheter, både nya och befintliga.
Verksamhetsområdet är 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 bäckarna bör därför kunna upphävas i detaljplan med särskilt
skäl angeläget allmänt intresse.
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KONSEKVENSBEDÖMNING
Konsekvensbedömningen är en samlad analys av hur
den fördjupade översiktsplanen påverkar miljömässiga,
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 sin helhet i miljökonsekvensbeskrivningen,
som utgör bilaga till planen.
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BAKGRUND

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.

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.

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.

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) men sammanfattas även i
detta kapitel.

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.

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?

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.

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.

KONSEKVENSBEDÖMNING

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 bygglov 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 PLANFÖRSLAGET
MILJÖASPEKTER?
För att integrera miljöhänsyn i den översiktliga planeringen ska
alltid en så kallad strategisk miljöbedömning utföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram som en bilaga till planen.
I MKB:n görs en bedömning av den miljöpåverkan som genomförandet av planen kan antas medföra. Nedan följer den samlade
bedömningen av hur planförslaget påverkar olika miljöaspekter.
Bedömningen är hämtad från MKB:n.
Hur påverkar nollalterantivet miljöaspekter?

Bebyggda miljöer

Bebyggda miljöer

En flerkärning ortstruktur samt nya utvecklingsområden i kollektivtrafikstråk ger positiva effekter på den bebyggda miljön. Nya
liftkopplingar, ny väg och utvecklingsområden riskerar dock att
fragmentisera natur och landskap. Kantzonen på betydelsefulla
skogar kan påverkas.

Vid jämförelse med nollalternativet visar planförslaget
mer positiva effekter vad gäller förtätning, transporter/
kommunikation och kulturmiljöer.
Både planförslaget och nollalternativet ger dock negativ
påverkan på landskapsbild, grönområden/närrekreation/vardagsrekreation, strandskydd och betydelsefull
skog.

Människors hälsa och säkerhet
Planförslaget medför mindre negativa effekter än nollalternativet vad gäller luftkvalitet, buller, miljöfarliga
verksamheter, ras, skred och erosion.
Planförslaget och nollalternativet uppvisar ingen skillnad avseende risker med anledning av farligt gods.
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Människors hälsa och säkerhet
Den fördjupade översiktsplanen ger möjlighet till samordning av
vägar och parkeringar samt ett minskat antal anslutningar mot
E14, vilket gör att delar av trafikmängderna kan styras bort från
känsligare boendemiljöer. Fler människor i rörelse i dalen ger totalt ökat antal transporter som kan medföra negativa effekter vad
gäller luftkvaliteten och bullernivåerna i Åre och längs E14.
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Naturmiljö, växt- och djurliv

Hur påverkar nollalterantivet miljöaspekter?

På en översiktlig nivå bedöms konsekvenserna för naturmiljön,
växt- och djurliv som stora. Höga naturvärden förekommer inom
flera utvecklingsområden. Utvecklingsinsatser riskerar fragmentisering, barriäreffekter och störningseffekter på växt- och djurliv.
Kumulativa effekter är svåra att överskåda.

Vattenkvalitet och vattenmiljöer

Naturmiljö, växt- och djurliv
Både planförslaget och nollalternativet ger negativ
påverkan på naturmiljö, växt och djurliv. Framtagen
naturvärdesinventering ger ökad kännedom om höga
naturvärden, vilket hjälper kommunen i avvägningar
och bedömningar i efterföljande planering och beslut.

Vattenkvalitet och vattenmiljöer

Fler boende och besökare i dalen och mer bebyggelse medför
större mängder dag- och avloppsvatten som behöver renas innan
det släpps vidare till recipient. Den fördjupade översiktsplanen
presenterar tänkbara lösningar för att öka VA-kapaciteten. Förändrad markanvändning riskerar att Åreälven fortsatt inte uppnår
god status.

Klimatförändringar
Den fördjupade översiktsplanen koncenterar i huvudsak ny
bebyggelse i Åredalens utpekade kärnor där kollektivtrafik och
gång- och cykelstråk redan finns eller kan stärkas. Utvecklingen är
positiv ur flera aspekter, inte minst vad gäller ett minskat beroende av personbilar. Förtätning innebär samtidigt en större andel
hårdgjorda ytor och förvärrade konsekvenser vid översvämningar.

Odlingslandskapet
På en översiktlig nivå bedöms konsekvenserna för odlingslandskapet som övervägande positiva. Planen begränsar ny bebyggelse
på jordbruksmark. Koncentration av bebyggelse och förtätning i
Åredalens utpekade kärnor innebär att större och sammanhängande arealer av jordbruksmark kan bevaras.
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Planförslaget medför mindre negativa effekter än nollalternativet vad gäller dagvatten, avlopp och påverkan
på vattentäkt. Både planförslaget och nollalternativet
ger dock negativ påverkan på vattenmiljöer i form av
recipienter.

Klimatförändringar
Planförslaget medför mindre negativa effekter än
nollalternativet avseende klimatpåverkan och klimatanpassning. Risken för översvämningar är dock större i
planförslaget än i nollalternativet.

Odlingslandskapet
Planförslaget visar till skillnad från nollalternativet övervägande positiva effekter på landskapsbild, brukningsvärd jordbruksmark, riksintresse för kulturmiljövård och
växt- och djurliv.

Fjällmiljöer
Planförslaget medför mindre negativa effekter än
nollalternativet vad gäller turism och rekreation. Dock
ger både planförslaget och nollalternativet negativ
påverkan på rennäring och fjällmiljöernas natur- och
landskapsvärden.
Planförslagets konsekvenser är av något annan karaktär
då måltal om befolkningsutveckling och utvecklingsområden har konkretiserats.
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Fjällmiljöer
På en översiktlig nivå bedöms konsekvenserna för fjällmiljöerna
till viss del som negativa. Framförallt beroende på den kraftiga
befolkningsökningen som Åredalen står inför. Fler människor
riskerar att medföra ökat slitage på fjällmiljöerna och utbyggnad
av liftar, skidområden och väg riskerar att framgentisera fjällmiljöernas landskap och naturområden. Planförslaget innebär dock
förbättrade rekreationsmöjligheter för alpin skidåkning.

HUR PÅVERKAR PLANFÖRSLAGET SOCIALA
FAKTORER I SAMHÄLLET?
Hur påverkar nollalterantivet sociala faktorer?
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.
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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.
Planförslagets innebörd

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
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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.
Flerkärnighet gynnar valfrihet Med en flerkärnig struktur blir
det lättare att möjliggöra olika typer av boenden för människor
med skilda anspråk och behov. Detta gynnar alla samhällsgrupper.

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.
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.
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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
men även Region Jämtland Härjedalen, Åre kommun samt enskilda aktörer har en del av ansvaret.
Påverkan från djurhållning Planförslaget anger att riktlinjer
för ett minsta avstånd mellan bostäder och jordbruksmark/djurhållning 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.
Hur påverkar nollalterantivet sociala faktorer?
Förutsättningar för god psykosocial hälsa
+ Goda förutsättningar att skapa underlag för aktiviteter och mötesplatser i Åre by.
- En utspridd struktur gör att möjligheterna att skapa
mötesplatser och möten mellan människor försämras
i områden utanför Åre by.

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.
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.
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Förutsättningar för fysisk aktivitet

Hur påverkar nollalterantivet sociala faktorer?

Nuläge

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.
Planens innebörd

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.

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, fritidsak-
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tiviteter, 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
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?

HUR PÅVERKAR PLANFÖRSLAGET UTVECKLING
OCH SAMHÄLLSEKONOMI?

Förväntad befolkningsutveckling

Förutsättningar för tillväxt och utveckling

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

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.
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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.
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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
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 ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbart sätt, med ett året runt-fokus. En breddning och diversifiering av besöksnäringen kan ge positiva effekter på såväl besöksnäringen i sig som handeln i Åredalen, 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.
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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.
Hur påverkar nollalterantivet utveckling och
samhällsekonomi?
Investeringsbehov
+ Liten initial kostnad för VA -kollektivet, litet behov av
kommunalt investeringsutrymme.
- På sikt riskerar kommunen att få ta över många VA
-anläggningar i dåligt skick på grund av bristande
miljöhänsyn, vilket är mycket kostsamma investeringar.
+ 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.
- Höga investeringskostnader för busstrafik i Åre
samhälle.
- Betydande behov av klimatanpassningar i Åre by
kräver stora investeringar.
- Mycket höga kostnader för markförvärv i Åre by.
- Stora behov av investeringar i bostadsbyggande i Åre
by.
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Lättnader i detaljplanekravet Kravet på detaljplaneläggning
innan bygglovsgivning försvinner i en del områden (Sällbacken,
Duvedsbyn, Duved, Tege-Ängarna, Gräftan-Ullån, Björnänge och
Svedje, Såå 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.

Investeringsbehov
Infrastruktur

Utvidgning av kommunala verksamhetsområden för VA
Planförslaget anger att områden som idag har 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.
Planförslagets strävan efter att skapa en mer sammanhållen samhällsstruktur är ekonomiskt gynnsamt för VA-kollektivet, efter-
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som täta strukturer ger en mer kostnadseffektiv utbyggnad av
vatten och avlopp än anslutningar av gles bebyggelse.
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.
Återvinningscentraler och sophantering En ökad befolkning
och turism kommer bidra till större behov av återvinningscentraler och sophantering där investeringskostnader krävs.
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
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.

205

KONSEKVENSBEDÖMNING

KONSEKVENSBEDÖMNING

Hur påverkar nollalterantivet utveckling och
samhällsekonomi?
Drift och underhåll
+ Relativt låga kostnader för drift av gång- och cykelvägar.
- 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).
- 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.

Kommunala investeringar krävs också för att skapa pendlarparkeringar i Åredalen.
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 kollektivtrafik Den planerade omställningen till en ökad andel kollektiva resor kräver framtida investeringar i busshållplatser och knutpunkter för buss- och transfertrafik i området väster om Åre station och vid Duveds station.
Knutpunkterna dimensioneras och utvecklas för ökade volymer av
hållbart resande med tåg och annan kollektivtrafik, med funktionell anslutning till dalgångens kollektiv-, transfer- och taxitrafik.

Bostäder
Markförvärv och detaljplaneläggning Investeringsutrymme
krävs för markförvärv och detaljplaneläggning framförallt i centrala Åre och området mellan Duved och Åre.
Bostadsbyggande Finansiering av bostadsbyggande krävs i första hand i Åre, Duved och stråket mellan Tege – Ängarna.
Förtätning kan innebära bättre ekonomi för exploateringar då små
eller mindre investeringar i infrastruktur krävs i områden som
redan är exploaterade.

KONSEKVENSBEDÖMNING
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Service
Investering i mark för framtida service Investeringsbehov i
mark för framtida service finns i Åre, Duved och Björnänge.
Kostnader för utveckling av service 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.
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.
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 ekonomiskt, socialt och miljömässigt
hållbart sätt, med ett året runt-fokus. En breddning och diversifiering av besöksnäringen skapar större kundunderlag till resterande
verksamheter vilket är positivt för Åredalens ekonomiska och
sociala bärighet.
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ORDFÖRKLARINGAR

Infrastruktur samhällsanläggningar som t ex vägar, VA-anläggningar och bebyggelse.

Accesspunkt Område för angöring till t.ex. ett skidområde.

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.

Areell näring Näring som använder biologiska och naturgeografiska resurser på
land eller vatten. Exempel på areella näringar är jordbruk, rennäring, skogsbruk,
vindbruk och fiskodling.

Klusterbildning Förtätning av t.ex. företagsetableringar inom en viss bransch
inom ett avgränsat geografiskt område.

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.

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.

Kulturlandskap Ett landskap som mer eller mindre starkt påverkats av människans aktivitet.

Dagvatten ytavrinnande regn-, spol- och smältvatten som rinner på hårdgjorda
ytor eller genom genomsläpplig mark via diken eller ledningar till recipienter eller
reningsverk.

Kumulativa effekter Den samlade effekten av pågående, tidigare och framtida
verksamheter/åtgärder på miljön i ett område.

Detaljplan anger hur ett begränsat område i en kommun skall bebyggas och hur
mark- och vattenområden får användas.

LSS-boende (insats enligt LSS - lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). Bostad som är anpassad för personer med fysiska eller psykiska funktionsnedsättningar.

Diversifiering Att skapa bredd och olikheter.

Miljöbalken Svensk miljölagstiftning.

Ekosystemtjänster är de funktioner hos ekosystem som gynnar människor, det
vill säga upprätthåller eller förbättrar människors välmående och livsvillkor.

Miljökvalitetsmål 16 mål för miljöns kvalitet som antagits av Riksdagen.

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.

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.

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

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

Hydrologi Läran om vattenförhållanden.
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Närrekreation Fritidsaktivitet som utförs i närheten av bostadsområdet under en
begränsad tid.

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.

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).

Skred Jord som rör sig snabbt över en eller flera glidytor när hållfastheten i marken försämras.

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

Slam Restprodukt från reningsverk, alternativt sediment vid geologiska processer.
Slamström vattenmättade jordmassor från ett högt beläget moränskred som
strömmar nerför långa och branta slänter.

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

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

Planläggning Upprättande av en detaljplan.
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 (2010:900).
Sediment Bergarter som avsätts och samlas på havs- och sjöbottnar. Består oftast
av slam, grus och lera.
Servicebostad Boendeform för människor med funktionsnedsättning.
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