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LÄSANVISNING
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska kunna läsas av alla, oavsett förkunskaper om plan- och miljöbedömningsprocessen och/eller
förkunskaper om det aktuella område som omfattas av processerna. En
viss del övergripande och generell information är därför nödvändig att
ha med i dokumentet.
Denna MKB innehåller därför dels mer generell information om miljöbalken och miljöbedömningsprocessen, dels specifik redovisning och
bedömning av de betydande miljöeffekter som ett genomförande av den
fördjupade översiktsplanen för Åredalen kan medföra.
Denna läsanvisning har tagits fram för det fall man som läsare är speciellt intresserad av någon del och därför gärna hoppar direkt till det
kapitel där denna information finns redovisad.
Som stöd för att hitta rätt kapitel innehåller läsanvisningen en kortfattad
presentation av innehållet i de olika kapitlen.

Sammanfattning och samlad bedömning
Dokumentet inleds med en sammanfattning av det som redovisas i
MKB. Sammanfattningen fokuserar på den miljöbedömning som gjorts
och på de miljöfaktorer för vilka genomförande av den fördjupade översiktsplanen kan medföra betydande miljöeffekter.
Inledning
I kapitlet redovisas bakgrunden till framtagande av en fördjupad översiktsplan för Åredalen och denna MKB. Kapitlet innehåller även en kortare generell information om miljöbedömningar, syftet med planen och
MKB samt ett utdrag av de kommunala planer och liknande dokument
som har betydelser för framtagande av MKB.
Metoder, underlag, bedömningsgrunder och osäkerheter
Kapitel 2 innehåller en redovisning av de metoder, det underlag och
de bedömningsgrunder som använts vid framtagande av MKB och de
bedömningar som gjorts. Kapitlet omfattar även en redogörelse av noterade osäkerheter.
Förändringar av planförslaget inför granskning
Kapitel 5 innehåller en sammanställning av de ändringar som gjorts av
planförslaget inför granskning.
Avgränsningar
I kapitel 3 redovisas de avgränsningar för MKB-arbetet som Åre kommun tagit fram i samråd med Länsstyrelsen Jämtlands län. Avgränsningarna avser bedömningsnivå, geografisk avgränsning, tidsmässig avgränsning och avgränsning av relevanta miljöaspekter.
I kapitlet redovisas processen för avgränsning av de miljöaspekter som
anges i 6 kap. miljöbalken. Målet med avgränsningen är att tydliggöra de
miljöaspekter för vilka genomförande av planen kan medföra betydande
miljöeffekter. Avgränsningen utförs i en matris med sammanställning av
miljöaspekterna, bedömning av planens miljöeffekter och motiveringar
till bedömningarna (se Bilaga 1).
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Alternativ
De alternativ som bedöms i MKB, det vill säga planalternativet (samråd)
planförslag (granskning) och nollalternativet, redovisas i kapitel 4.
Redovisning och bedömning av betydande miljöeffekter
Kapitel 6 innehåller redovisning och bedömning av de miljöaspekter
som avgränsats i kapitel 3, det vill säga de miljöaspekter för vilka genomförande av den fördjupade översiktsplanen kan medföra betydande
miljöeffekter. I de fall planförslaget har ändrats inför granskningen så
att det föranlett en annan bedömning av förslagets miljöeffekter görs en
notering om det. Bedömning av miljöeffekter görs enligt en tregradig
skala: positiva effekter - inga/obetydliga effekter – negativa effekter. Bedömningen görs för planalternativet (samråd), planförslag (granskning)
och nollalternativet.
Samråd
Kapitel 7 innehåller information om genomfört samråd.
Riksintressen, miljökvalitetsnormer och miljömål
De riksintressen och andra typer av skyddade områden enligt miljöbalken och kulturmiljölagen som berör och berörs av planen finns sammanställda och beskrivna i kapitel 8 (se även Bilaga 2). I kapitlet görs
även bedömning av planens beröring av gällande miljökvalitetsnormer
(MKN) och miljökvalitetsmål (se även Bilaga 3 och 4 ).
Ekosystemtjänster och grön infrastruktur
Kapitel 9 innehåller en kortfattad redovisning av grön infrastruktur och
ekosystemtjänster och hur detta har inarbetats och behandlats i MKB.
Uppföljning och avverkning
I kapitel 10 redogörs för uppföljning och genomförande av de riktlinjer
som tagits fram i den kommuntäckande översiktsplanen respektive i den
fördjupade översiktsplanen för Åredalen. Kapitlet innehåller även redovisning av uppföljning och övervakning under byggskedet.
Källhänvisning
Källhänvisningen innehåller en sammanställning av det underlag som
använts vid framtagande och bedömningar i MKB-dokumentet.
Bilagor
Sist i dokumentet finns matriser med sammanställningar av; avgränsning av miljöaspekter (Bilaga 1), de riksintressen och andra skyddade
områden enligt miljöbalken och kulturmiljölagen som återfinns inom
planområdet (Bilaga 2), vattenförekomster enligt VISS (Bilaga 3) samt
nationella miljökvalitetsnormer (Bilaga 4).
De avgränsade miljöaspekter som redovisas och bedöms i kapitel 6 är
de aspekter som främst behöver utredas vidare under kommande detaljplanering och byggande av bostäder med mera, för att kunna förstärka
positiva effekter och motverka negativa effekter.
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SAMMANFATTNING OCH SAMLAD
BEDÖMNING
Fördjupning av översiktsplanen för Åredalen
Åredalen har under en längre tid haft en kraftig befolkningsökning och
en ännu större tillväxt när det gäller besöksnäringen och utvecklingen
av turistverksamheter, som är grunden till den positiva utvecklingen i
dalen. En stor del av den kommunala planeringen berör därför turistiska
satsningar i form av boenden och infrastruktur.
För att kommunen ska kunna göra lämpliga, långsiktiga och för alla
parter transparenta avvägningar i prövningar mellan olika intressen har
kommunen valt att ta fram en fördjupad översiktsplan för den fortsatta
utvecklingen av Åredalen. Målet är skapa hållbara samhällsstrukturer,
det vill säga ett inkluderande och rättvist samhällsbyggande som bjuder
in fler människor till att bo, leva och verka i kommunen utan att man
samtidigt överutnyttjar eller förstör miljön eller på annat sätt skadar
Åredalens attraktionskraft.
Grunden till långsiktig hållbar utveckling är att respektera gränserna för
vad miljön tål. I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har fyra av
de sex övergripande planeringsstrategier som anges i den kommuntäckande översiktsplanen använts.
› Planera med fokus på hållbar tillgänglighet. Planförslaget ser tillgängligheten till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar som strukturbildande vid etablering av nya bostäder och verksamheter.
› Skapa en attraktiv flerkärnighet. Planförslaget innebär en aktivare
planering för bostadsförsörjning, kollektivtrafik och attraktiva boendemiljöer.
› Bygg robust. Planförslaget ställer bland annat högre krav på riskutredningar och dagvattenhantering vid exploateringar.
› Se landskapets potential. Planförslaget motverkar etablering av ny
bebyggelse i odlingslandskapet, betonar behovet av tydligare kanaliseringar och zoneringar i fjällandskapet och ställer ökade krav på
landskapsanpassning i särskilt skyddsvärda områden

Miljöbedömning och miljökonsekvensbeskrivning
(MKB)
För att integrera miljöhänsyn i planeringen ska alltid göras en bedömning av den miljöpåverkan som genomförandet av planen kan medföra.
För de planer som kan antas medföra en betydande miljöpåverkan ska
en så kallad strategisk miljöbedömning utföras och en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska tas fram. Krav på framtagande av MKB finns
både i plan- och bygglagen och i miljöbalken.
Motiverat av omfattningen av den fördjupade översiktsplanen för Åredalen har tagits beslut om att denna MKB ska tas fram.
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Samlad bedömning inför granskning
Nedan ges en sammanfattning av planförslagets effekter för de de miljöaspekter som studerats. Effekterna har bedömts utifrån följande skala:
Positiva effekter

Inga/obetydliga
effekter

Negativa effekter

Miljöaspekt: Bebyggda miljöer
Flerkärning ortstruktur samt nya utvecklingsområden i kollektivtrafikstråk ger positiva
effekter på den bebyggda miljön. Nya liftkopplingar, strategisk vägkoppling och utvecklingsområden riskerar att fragmentisera natur och landskap. Kantzonen på skogsridåer
kan påverkas.

Miljöaspekt: Människors hälsa och säkerhet

FÖP:n ger samordning av vägar, parkeringar och 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.

Miljöaspekt: Naturmiljön, växt- och djurliv
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.

Miljöaspekt: 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. FÖP:n presenterar tänkbara lösningar för att öka VA-kapaciteten. Förändrad markanvändning riskerar
att Åreälven fortsatt inte uppnår god status.

Miljöaspekt: Klimatförändringar
FÖP:n 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.

Miljöaspekt: Odlingslandskapet
På en översiktlig nivå bedöms konsekvenserna för odlingslandskapet som övervägande
positiva. Planen begränsar ny bebyggelse på jordbruksmark. Koncentering och förtätning i Åredalens utpekade kärnor innebär att större och sammanhängande arealer av
jordbruksmark kan bevaras.

Miljöaspekt: 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, skid-, cykel- och vandringsområden samt strategisk vägkoppling riskerar att
framgentisera fjällmiljöernas landskap- och naturområden. Planförslaget innebär dock
förbättrade möjligheter till rekreation och friluftliv inom det rörliga friluftslivet. Sammanfattningsvis blir tillgängligheten större för fler människor samtidigt som detta ökar
konflikten om markanspråk.
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Samråd
Kommunstyrelsen i Åre kommun tog 2016 beslut om att påbörja arbete
med fördjupning av översiktsplanen för Åredalen. Inför framtagande av
samrådsförslaget genomförde kommunen under hösten 2017 workshoppar med kommunens avdelningar och under våren 2018 anordnades
två informationsträffar för allmänheten och näringslivet på biblioteket
i Åre. Vid dessa tillfällen utkristalliserades frågor om byggande på jordbruksmark, gång- och cykelvägar samt förtätning i kollektivtraﬁknära
lägen som extra viktiga att hantera.
I enlighet med sjätte kapitlet miljöbalken genomfördes samråd med
Länsstyrelsen Jämtlands län angående avgränsningen i MKB. Avgränsningen omfattade de frågor och det geografiska område, tidsperspektiv,
alternativ, samt vilka miljöaspekter för vilka genomförande av den fördjupningen av översiktsplanen kan antas medföra betydande effekter.
Förslag till fördjupning av översiktsplanen för Åredalen var ute för
samråd mellan 5 februari och 10 mars 2019. Samrådet annonserades i
Åreidag, Östersunds Posten, Länstidningen, på kommunens hemsida
och Facebooksida, på ICA Björnänge, ICA Duved, biblioteket i Åre och
Campus Åre. Samrådsmöten hölls på HouseBe’s frukostmöte, språkcafeét på församlingshemmet, ungdomsgården Lokalen, Åre bibliotek och
hos Destination Åre. På samrådsmötena presenterade tjänstepersoner
förslaget till fördjupning av översiktsplanen med möjlighet till frågor
och efterföljande diskussion.
Planförslaget har nu reviderats inför granskning, vilket innebär en andra
möjlighet att lämna synpunkter.

Riksintressen, miljökvalitetsnormer och
miljökvalitetsmål
Kapitel 8 (se även Bilaga 2) omfattar redogörelse av hur den fördjupade översiktsplanen förhåller sig till riksintressen och andra skyddade
områden enligt miljöbalken, gällande miljökvalitetsnormer (MKN) samt
miljökvalitetsmålen.
Planområdet ligger inom, respektive i anslutning till, ett flertal områden av riksintresse för exempelvis naturvården, kulturvården, turismen
och det rörliga friluftslivet, kommunikationer, rennäringen samt skyddade vattendrag och angränsas i söder av Åresjön, som är ett Natura
2000-områden. Inom planområdet finns ett fåtal kvarvarande nyckelbiotoper, sumpskogar och naturvärden registrerade i Skogsstyrelsen databas
Skogens Pärlor.
Med iakttagande av de skyddsåtgärder som anges i den kommuntäckande översiktsplanen respektive i den fördjupade översiktsplanen bedöms
genomförandet av planen inte påtagligt skada de värden som utpekats
och inte heller påtagligt försvåra bedrivandet av de näringar som riksintressena omfattar.
Ett flertal vattendrag och sjöar samt en grundvattenförekomst berör
och berörs av den fördjupade översiktsplanen. Den samlade bedömningen är att planen, med vidtagande av redovisade riktlinjer, hänsyn
och skyddsåtgärder, kan genomföras utan att medföra försämrad status
i de berörda vattenförekomsterna, och därmed heller inte motverka att
beslutade MKN kan uppnås och innehållas. Kommunens riktlinjer och
kommande policys och planer när det gäller dag- och avloppsvatten verkar för att begränsa den totala urbana påverkan och belastningen, vilket
på längre sikt även antas kunna bidra till uppfyllelsen av MKN.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
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Eftersom Åre kommun i dagsläget inte kommer upp till 100 000 invånare omfattas kommunen inte av MKN för omgivningsbuller. Motiverat
av att trafikmängderna inte är så omfattande att de medför någon risk
för negativa effekter för luftkvaliteten bedöms genomförande av planen
inte ge risk för överskridande av MKN för utomhusluft.
De nationella miljökvalitetsmålen går delvis in i varandra och den fördjupade översiktsplanen berör flera av målen på olika sätt och i olika
omfattning.
Sammanfattningsvis bedöms planen:
Bidra till uppfyllelse av målen Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd
miljö, Myllrande våtmarker och Storslagen fjällmiljö.
Varken bidra till eller motverka uppfyllelsen av målen Giftfri miljö,
Levande skogar, Ingen övergödning och Hav i balans och en levande kust och
skärgård.
Till viss del bidra till och till viss del motverka uppfyllelsen av målen Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv, Frisk luft och Bara naturlig försurning.
Inte vara relevant för målen Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt.
Planen bedöms inte motverka uppfyllelsen av något miljökvalitetsmål.

Reviderad bedömning inför granskning
Inför granskningen har planförslaget ändrats så att det i vissa avseenden
har föranlett en reviderad bedömning av planens miljöeffekter. Framförallt har bedömningar av miljöeffekter reviderats med anledning av
det konkretiserade måltalet om 3 000 nya fastboende och 12 000 nya turistbäddar, nya utvecklingsområden för bebyggelse, utveckling av skid-,
cykel- och vandringsområden, nya liftkopplingar, strategisk vägkoppling
och ett alternativt stationsläge i Såå, samt lättnader i detaljplanekravet.
Merparten av de bedömningar av miljöeffekter som gjordes inför samrådet gäller fortsatt i granskningshandlingen.
Det konkretiserade måltalet om befolkning- och turistökning klargör
hur många människor som kommer att bo och vistas i Åredalen. Det
stora besökstrycket kan påverka naturvärden negativt genom ökat
slitage och fragmentisering av natur- och rekrationsområden. Det kan
också påverka rennäringen negativt.
Mark- och vattenanvändningskartan klargör omfattning och lokalisering
av planerad utveckling. Detta medför att miljökonsekvenserna framträder tydligare än i samrådsskedet. Miljöbedömning revideras därför
avseende:
•

Nya/utökade utvecklingsområden väster om Duvedsbyn kan
medföra betydande påverkan på naturmiljön såsom Natura 2000,
strandskydd och MKN för vatten. Områdena ligger i ett perifert
läge som innebär en utglesning av bebyggelsestrukturen även om de
ligger längs utpekat kollektivtrafikstråk och därmed är möjliga att
kollektivtrafikförsörja.

•

Utvecklingsområden inom Björnen centrum, Björnen och Sadeln,
Björnänge och Svedje samt Sätteråsen medför betydande påverkan
på höga naturvärden (naturvärdesklass 2). Även flera utvecklingsområden berör Natura 2000-området Åreälven och dess biflöden
samt ligger inom gränsen för fjällnära skog.
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•

Ett område med högsta naturvärde (naturvärdesklass 1) återfinns
nordväst om orten Duved, väster om Mångåvägen. Området skyddas genom att vara utmarkerat som grönstråk i mark- och vattenanvändningskartan. Det föreslagna utvecklingsområdet öster om
Mångåvägen ligger nära och behöver utformas med hänsyn till de
höga naturvärdena för att undvika att naturvärdena påverkas.

•

Utveckling av skid-, cykel- och vandringsområden kan påverka rennäringen negativt samt påverka landskapsbilden och upplevelsen av
orörda fjällvidder.

•

Nya liftkopplingar och strategisk vägkoppling fragmentiserar naturområden, omland, skogsridåer och landskapsbild. Beroende på
utformning av liftkoppling kan påverkan minimeras.

•

Alternativt stationsläge i Såå har endast gles bebyggelse i närområdet och markeras inte som en kärna i planförslagets strategikarta.
Den har därför ringa betydelse för kollektivtrafiken och riskerar att
minska kollektivtrafikens konkurrenskraft.

Riktlinjer om detaljplanekrav lättas inom delområden Duved, GräftanUllån och Tege-Ängarna. Lättnaderna gör det svårt att överskåda kommande exploatering och riskerar att medföra kumulativa effekter i form
av risk för ras, skred, erosion, dagvattenproblematik, status på MKN för
vatten och påverkan på Natura 2000 genom att områdenas avrinning
sker mot Åreälven som recipient.
Riktlinjer om lättade VA-krav inom delområdena Sällbacken, Björnen
centrum, Björnen och Sadeln samt Sätteråsen innebär liksom lättnad av
detaljplanekrav en svårighet att överskåda kommande exploatering och
riskerar att medföra negativa konsekvenser på Åreälvens vattenkvalitet.
Striktare riktlinjer om jordbruksmark innebär att bedömningen om miljöpåverkan mildras något.
Istället för LIS tillämpas det särskilda skälet 18 c § 5; tätortsutveckling,
tillskapande av bostäder och verksamheter. Många utvecklingsområden
omfattas av strandskydd. Påverkan på strandskyddets värden blir särskilt
betydande i de områden som inte är ianspråktagna idag, såsom utvecklingsområdet väster om Duvedsbyn.
Risken för ras, skred och erosion har kartlagts och en riktlinje har införts om att markanvändningen inte bör förändras där det på grund av
lutning, jordarter eller andra försvårande förutsättningar i markförhållandena finns risker för ras, skred, erosion och slamströmmar. Föreslagen åtgärd i kombination med fortsatt gällande riktlinjer från samrådsförslaget innebär att risken för negativ påverkan mildras.

Jämförelse med nollalternativ
Nollalternativet innebär att fördjupningen av översiktsplanen för Åredalen inte genomförs och att det berörda området utvecklas utan FÖP:ns
vägledning. Nollalternativet utgörs av en utveckling som utgår från den
kommuntäckande översiktsplanen från 2017.
I den kommuntäckande översiktsplanen uttrycks behovet av att ta fram
en fördjupning för Åredalen. Åredalen har de senaste åren haft en kraftig befolkningsutveckling och en ännu större tillväxt vad gäller turism.
Bostadsmarknaden beskrivs som ansträngd. Kommunen intention är
att Åredalen ska växa och det bedöms fortsatt finns en stor utvecklingskapacitet inom både vinter- och sommarturism.
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Den kommuntäckande översiktsplanen redogör på en översiktlig nivå
vilka de större utvecklingsinsatserna i Åredalen är. Till skillnad från
FÖP:n finns ingen tydlig mark- och vattenanvändningskarta vilket gör
det svårt att få en samlad bild över den faktiska utvecklingen i Åredalen.
Heller finns inte något konkretiserat måltal om befolkningsutveckling
vilket gör det svårt att få perspektiv på utvecklingens omfattning.
Sammantaget medför planförslaget till fördjupning av översiktsplanen
mindre negativa effekter än nollalternativet. Särskilt avseende byggda
miljöer, hälsa och säkerhet, vattenkvalitet och vattenmiljöer samt odlingslandskap.
Byggda miljöer
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 skogsridåer.
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.
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
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.
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.
Odlingslandskap
Planförslaget visar till skillnad från nollalternativet övervägande positiva
effekter på landskapsbild, brukningsvärd jordbruksmark, riksintresse för
kulturmiljövård och växt och djurliv.
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Uppföljning och fortsatt arbete
Framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Åredalen har utgått
från de riktlinjer som anges i den kommuntäckande översiktsplanen.
Den fördjupade översiktsplanen är liksom den kommuntäckande översiktsplanen övergripande och innehåller utgångspunkter, mål och riktlinjer, även om den fördjupade översiktsplanen jämförelsevis är något mer
preciserad.
För att kunna genomföra det som anges i planen krävs dels framtagande
av detaljplaner, dels prövningar och beslut enligt plan- och bygglagen
(exempelvis bygglov) och miljöbalken (exempelvis skolverksamheter
och enskilda avloppsanläggningar). Under kommande planprocesser och
prövningar kommer de utredningar och miljöbedömningar som krävs i
vart enskilt fall att utföras, för att kunna konkretisera de mål och riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen. Och i det fall verksamheten, åtgärden eller planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan
kommer även MKB att tas fram för dessa verksamheter, åtgärder och
planer. Det är i det skedet möjligt att göra mer specifika och detaljerade
miljöbedömningar.
De miljöaspekter för vilka genomförande av den fördjupade översiktsplanen för Åredalen bedöms medföra betydande miljöeffekter (se kapitel 3 och 6) är de aspekter som i dagsläget bedöms behöva belysas och
utredas vidare vid kommande detaljplaneprocess och prövningar.
Kommunens uppföljning av planens genomförande kommer bland
annat att omfatta de riktlinjer som redovisas för exploatering och byggande i de enskilda delområdena. Av riktlinjerna framgår bland annat
kommunens ställningstagande av inom vilka områden tillkommande
bebyggelse kan prövas genom förhandsbesked och bygglov respektive
för vilka områden ny bebyggelse bör planläggas alternativt lokaliseras
inom gällande detaljplaner.
Byggskedet omfattar vanligen anläggningsarbeten i form av exempelvis fällning av träd, sprängningar, schaktningar, transporter av massor,
material och personal, uppförande av byggnader, vägar, grönytor och
dylikt. Det är därför troligt att anta att förekommande anläggningsarbeten kommer att ge upphov till störningar i form av exempelvis buller,
damning och ökat antal transporter genom redan bebyggda områden.
Anläggningsarbeten ger vanligen upphov till störningar under en begränsad tid, men eftersom utvecklingen och exploateringen av Åredalen
troligen kommer att utföras under en längre tidsperiod kan störningarna
under denna period vara återkommande i dalen som helhet.
Generellt gäller att kommunen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser enligt gällande och kommande detaljplaner,
medan den enskilda fastighetsägaren eller exploatören ansvarar för detsamma inom kvartersmark. För att begränsa störningarna och på bästa
sätt organisera de olika anläggningsaktiviteter som planerad utveckling
och exploatering kräver förordas att kommunen ges en samordnande
roll. Detta gäller speciellt i de områden där flera olika miljöintressen
behöver beaktas.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
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1 INLEDNING
Detta kapitel innehåller en översiktlig beskrivning av bakgrunden
till framtagande av fördjupad översiktsplan för Åredalen, varför en
miljökonsekvensbeskrivning tas fram för planeringen samt vilka
andra kommunala planer med mera som berör Åredalen och därmed även den pågående planprocessen.

BAKGRUND
Fysisk planering av mark- och vattenområden inom en kommun är
nödvändigt för att främja att utvecklingen av kommunen sker så långsiktigt och hållbart som möjligt. Som ett övergripande styrdokument över
den fysiska planeringen ska alla kommuner ta fram en kommuntäckande
översiktsplan. Översiktsplanen ska redovisa både långsiktiga visioner
och vägleda i konkreta beslut vid exempelvis prövning av detaljplaner
och bygglov. Översiktsplanen ska även omfatta redovisning av hur kommunen avser ta hänsyn till riksintressen och andra allmänna intressen,
risk för bullerstörningar, översvämningar och klimatförändringar med
mera.
Åre kommun antog i juni 2017 en kommuntäckande översiktsplan ”Åre
kommun - Kommuntäckande översiktsplan”. I översiktsplanen redovisar kommunen sex stycken övergripande planeringsstrategier som tillsammans bildar grund för kommunens ställningstagande kring allmänna
intressen; hållbar tillgänglighet, flerkärnighet, regional utveckling, stärka
befintliga bygder, bygga robust samt landskapets potential.
För att utifrån de mer övergripande grunddrag som finns i den kommuntäckande översiktsplanen skapa tydligare ställningstaganden för områden där det finns behov för detta kan kommunen ta fram fördjupade
översiktsplaner. Eftersom en fördjupad översiktsplan avser en avgränsad
del av kommunen har kommunen möjlighet att inom dessa specificerade
områden göra avvägningar mellan olika intressen.
Liksom den kommuntäckande översiktsplanen är den fördjupade översiktsplanen endast vägledande. Juridiskt bindande reglering sker genom
detaljplaner, områdesbestämmelser, förhandsbesked och bygglov. Vid
varje enskild prövning ska dock förhållandet till översiktsplanen redovisas, för att säkerställa att kommunens övergripande syften med markoch vattenanvändningen efterlevs.

PLANERING FÖR LÅNGSIKTIGT HÅLLBAR
UTVECKLING AV ÅREDALEN
Åredalen har under en längre tid haft en kraftig befolkningsökning och
en ännu större tillväxt när det gäller besöksnäringen och utvecklingen av
turistiska verksamheter, som är grunden till den positiva utvecklingen i
dalen. En stor del av den kommunala planeringen berör därför turistiska
satsningar i form av boenden och infrastruktur.
Åredalen är med sina omgivningsförutsättningar vad gäller topografi,
naturlandskap och placering sedan lång tid tillbaka en attraktiv och
välbesökt plats för bedrivande av rekreation och friluftsliv. Under de
senaste 140 åren har Åredalens roll som turistmål vuxit från ett begrän-
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sat antal ”luftgäster”, vars främsta mål med besöket var att inandas den
höga, klara och hälsosamma luften (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2009),
till en internationellt känd vintersportort med cirka 800 000 gästnätter,
perioden december 2014 till november 2015, varav drygt 200 000 var
utländska besökare (Åre kommun, 2016).
Utvecklingen av Åredalen har varit omfattande och har hittills medfört märkbara förändringar av landskapet (Länsstyrelsen Jämtlands län,
2009). Utvecklingen är dock fortsatt pågående och det finns stora privata, kommersiella och samhälleliga intressen för att i dagsläget och för
framtiden på olika sätt utveckla användningen av befintliga mark- och
vattenområden.
För att kommunen ska kunna göra lämpliga, långsiktiga och för alla
parter transparenta avvägningar i prövningar mellan olika intressen har
kommunen valt att ta fram en fördjupad översiktsplan för den fortsatta
utvecklingen av Åredalen. Målet är skapa hållbara samhällsstrukturer,
det vill säga ett inkluderande och rättvist samhällsbyggande som bjuder
in fler människor till att bo, leva och verka i kommunen utan att man
samtidigt överutnyttjar eller förstör miljön eller på annat sätt skadar
Åredalens attraktionskraft.
Grunden till långsiktig hållbar utveckling är att respektera gränserna för
vad miljön tål. Utan en hållbar utveckling av miljön kan man inte åstadkomma en social hållbarhet. Ekologisk och social hållbarhet är i sin tur
premisser för att nå ekonomisk hållbarhet, eftersom naturresurser och
folkhälsa är förutsättningar för långsiktig tillväxt.
I arbetet med den fördjupade översiktsplanen har fyra av de sex övergripande planeringsstrategier som anges i den kommuntäckande översiktsplanen använts:
› Planera med fokus på hållbar tillgänglighet. God tillgänglighet
är en viktig tillväxt- och attraktivitetsfaktor och målet är en stark och
fungerande kollektivtrafik. I planen uppmuntras förtätning i stationsnära lägen och områden med goda kollektivtrafikförhållanden prioriteras. Fungerande stråk för gång- och cykeltrafik skapas och satsning
behövs för en väl utbyggd digital infrastruktur.
› Skapa en attraktiv flerkärnighet. Bristen på bostäder riskerar bli en
begränsning för tillväxt och utveckling i Åredalen. Planen innehåller
därför satsningar på goda och attraktiva boendemiljöer med service,
aktiviteter och mötesplatser i strategiska lägen som ger bostadsförsörjning för livets alla skeden. Utvecklingen sprids till alla delar av
Årealen och möjliggör arbetspendling mellan olika samhällen genom
kollektiva transportmöjligheter.
› Bygga robust. För att undvika stora framtida kostnader vid naturolyckor som exempelvis ras, skred och översvämningar skapas robusta
samhällsstrukturer. Detta kräver tidiga investeringar och klimatanpassningar av byggnader och infrastruktur och att ett energieffektivt
byggande möjliggörs. Planering ska ske med framförhållning, bland
annat genom helhetssyn vid riskbedömningar och med naturnära och
lokala lösningar för dagvattenhanteringen.
› Se landskapets potential. För att långsiktigt kunna behålla Åredalens attraktionskraft behöver värden i det unika landskapet bevaras,
samtidigt som värdena synliggörs, nyttjas och utvecklas. För detta
krävs väl underbyggda avvägningar mellan olika intressen och tydliga
beskrivningar av viktiga allmänna värden liksom aktivt arbete med att
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synliggöra kulturlandskapet som attraktivitetsfaktor. Exploateringar
och åtgärder bör anpassas till landskapet. Åre kommun ska främja
lokal livsmedelsproduktion.
Övriga två strategier, Se utvecklingsmöjligheterna i regionen och
Stärka befintliga bygder, har bedömts utgöra strategier för planering
på en kommunövergripande och regional nivå.

MILJÖBEDÖMNING OCH
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
Påverkan på miljön är en viktig aspekt som ska beaktas i den fysiska
planeringen. För att integrera miljöhänsyn i planeringen ska vid framtagande av en plan göras en bedömning av den miljöpåverkan som
genomförandet av planen kan medföra.

Miljöbedömningar – gamla och nya bestämmelser
Vad som gäller för planprocessen avseende genomförande av miljöbedömning och samråd samt vilka kriterier som gäller för bedömning av
om planens genomförande kan antas medföra betydande miljöpåverkan
(BMP) eller inte, framgår dels av plan- och bygglagen (SFS 2010:900),
dels av miljöbalken (SFS 1998:808), med tillhörande förordningar. I det
fall planens kan antas medföra BMP ska kommunen ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (MKB).
Från och med den 1 januari 2018 har nya bestämmelser vad gäller miljöbedömningar och kriterier för BMP trätt i kraft. Enligt de övergångsbestämmelser som följer med förändringarna kan miljöbedömningen
utföras enligt de gamla bestämmelserna i de fall kommuns beslut om att
påbörja planprocessen togs före den 1 januari 2018.
Eftersom Åre kommun tog beslut om att påbörja arbetet med den
fördjupade översiktsplanen för Åredalen under 2016 genomförs samråd
och den initiala miljöbedömningen enligt de gamla bestämmelserna.
För att MKB lättare ska kunna användas även under kommande arbete
med detaljplaner och bygglov har kommunen dock bestämt att MKB
ska utföras enligt de nya bestämmelserna.

Miljöbedömning och MKB enligt nya bestämmelser
I 6 kap. 2 § miljöbalken (lydelse efter den 1 januari 2018) finns bestämmelser om identifiering, beskrivning och bedömning av miljöeffekter
vid planering och beslut om planer. Med miljöeffekter menas direkta
eller indirekta effekter som är positiva eller negativa, som är tillfälliga eller bestående, som är kumulativa eller inte kumulativa och som uppstår
på kort, medellång eller lång sikt på befolkning och människors hälsa,
djur- eller växtarter, mark, jord, vatten, luft, klimat, landskap, bebyggelse
och kulturmiljö samt på hushållningen med mark- och vattenområden,
material, råvaror och energi (se kapitel 3 och Bilaga 1).

SYFTE
Syftet med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen är att tydliggöra och motivera mark- och vattenanvändningen i Åredalen utifrån den
kommuntäckande översiktsplanens planeringsstrategier samt att redogöra för hur kommunen önskar utveckla och bevara den fysiska miljön.
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Syftet med denna MKB är att i ett tidigt skede integrera miljöaspekterna
i den fördjupade översiktsplanen för Åredalen, det vill säga identifiera,
beskriva och bedöma de betydande miljöeffekter som genomförandet av
planen kan medföra.

GÄLLANDE KOMMUNALA PLANER OCH
STRATEGIER
Befintliga kommunala planer, strategier och riktlinjer som berör denna
MKB är bland annat:
› Kommuntäckande översiktsplan för Åre kommun (2017). Åredalen ligger centralt i kommunen, inom det område som benämns ”3
Åredalen-Undersåker”. Åredalen har under längre tid haft en kraftig
befolkningsökning och en ännu större tillväxt vad gäller turistisk
utveckling. Jämfört övriga delar av kommunen har Åredalen en stark
tillväxt med en mycket stor inflyttning från andra delar av kommunen,
resten av landet respektive från andra länder. I översiktsplanen anges
Duved ha goda förutsättningar för bostadsbyggande vilket samtidigt
uppfyller målet om en flerkärnig ortstruktur. I översiktsplanen anges
även att nya bostäder i Åre by primärt bör byggas i form av förtätningar och kompletteringar i kollektivtrafiknära lägen.
› Strategi för näringslivsutveckling för Åre kommun 2015-2020
(2015). Strategin beskriver kommunens inriktningsmål för näringslivsutveckling samt tydliggör vilka områden och åtgärder som är
betydelsefulla för den kommunala organisationen att prioritera för
att stärka företagandet och skapa bättre förutsättningar för näringslivsutveckling. Inriktningsmålet är ”ett bra företagsklimat och hållbar
tillväxt”. Besöksnäringen har en dominerande roll i Åre kommuns
näringsliv där logi, restaurang, evenemang, nöje och aktiviteter är en
självklar del av besöksnäringen, men även handel, fastighetsuthyrning
och transporter står för betydande volymer. Åre kommuns näringsliv
präglas av ett mycket starkt entreprenörskap vilket gör att Åre kommun framträder som en trendbrytare i Norrlands inland avseende
befolknings- och ekonomisk tillväxt. Åre kommun är en av få platser
i Sverige där skid- och friluftsintresserade har en faktisk möjlighet att
förena passion med företagande.
› Fördjupad översiktsplan för Åre samhälle (2005). Planen omfattar
Åre samhälle samt några mindre områden mot Åresjön och upp mot
Åreskutan. Planen koncentreras till frågor kring markanvändning,
det som är av kommunalt intresse, sådant som är tillståndspliktigt
och sådant som är viktigt för Åres utveckling, både som turist- och
bostadsort. Denna plan gäller fortsatt.
› Fördjupad översiktsplan Fröå-området (1997). Har till viss del legat till grund för ställningstaganden för Björnen, Sadeln och Björnen
centrum.
› Detaljplaner. Inom det aktuella planområdet finns drygt 50 detaljplaner, för större eller mindre områden samlade längs E14/Mittbanan
mellan Duvedsbyn och Åre by.
› Vision 2020 (2006). Visionen är inte ett kommunalt styrdokument
utan har tagits fram i samarbete mellan Åre kommun, SkiStar AB och
Åre Destination AB. Visionen fungerar som ett övergripande måldokument för Åredalens näringslivsutveckling.
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› VA-policy (under beredning 2018). Kommunen har tagit fram ett
utkast till VA-policy som i dagsläget är under beredning inför antagande.

UNDERLAG SOM TAGITS FRAM FÖR DEN
FÖRDJUPADE ÖVERSIKTSPLANEN
Inför arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Åredalen har
utförts inventeringar och utredningar:
› Landskapsanalys Åredalen, Åre kommun (2017). Analysen förklarar Åredalens kulturhistoriska karaktär och definierar dess kulturhistoriska värde vilket bidrar till en mer detaljerad förståelse för landskapets karaktär och dess känslighet. Analysen slår fast var det inte
är lämpligt att planera för ny bebyggelse och var det kan anses strida
mot och väsentligt påverka riksintresset för kulturmiljö.
› Byggnadsinventeringen Åredalen, Åre kommun, Jämtlands län
(2017). Syftet med byggnadsinventeringen var att ur befintligt inventerat material göra ett urval av särskilt värdefull bebyggelse i Åredalen, enligt 8 kap. 13 § plan- och bygglagen. Särskilt värdefull bebyggelse har ett starkare skydd än det generella varsamhetskravet och är
byggnader med särskilt värde ur historisk, kulturhistorisk, miljömässig eller konstnärlig synpunkt. I byggnadsinventeringen pekas 220
byggnader ut som särskilt värdefulla i Åredalen (undantaget Åre och
Duveds samhällen som inte ingår i inventeringen). Byggnaderna är
utspridda inom hela planområdet, med några mindre kluster om 8-12
byggnader i bland annat Ullån, nordost om reningsverket i Björnänge
och i Såböle.
Revideringar inför granskning
Inför granskning har två utredningar tagits fram:
› Kulturmiljöprogram Åredalen (2020). Kulturmiljöprogrammet
syftar till att visa kommunens riktning för kulturmiljöarbetet samt
ge råd och riktlinjer för hur kulturvärden ska tas till vara. 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 bygglov.
› Naturvärdesinventering (2020) Naturvärdesinventeringen är på
förstudienivå och identifierar områden med kända naturvärden.
Den utförda naturvärdesinventeringen följer svensk standard för
Naturvärdesinventering avseende biologisk mångfald (NVI) (SS
199000:2014 på medelnivå). Inom det inventerade området identifierades många naturvårdsarter. Då inventeringen är på förstudienivå
är bedömningen av de flesta objekten preliminära. Förstudieområdet
är stort och varierande med många olika naturtyper: fjäll, jordbrukslandskap, skogsmarker och våtmarker. Några av förstudieområdets
mest värdefulla miljöer är fjällmiljöerna vid Mullfjället och Åreskutan,
de äldre fjällnära skogarna samt Natura 2000-området som omfattar
Åresjön och dess biflöden.
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2 METODER, UNDERLAG,
BEDÖMNINGSGRUNDER OCH
OSÄKERHETER
I detta kapitel redogörs för de metoder, det underlag och de bedömningsgrunder som använts vid framtagande av MKB och de
bedömningar som gjorts. Kapitlet omfattar även en redogörelse av
noterade osäkerheter.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING (MKB)
Framtagandet av denna MKB har skett i enlighet med den utformning av sjätte kapitlet miljöbalken som trädde i kraft den 1 januari 2018
(med förändringar enligt proposition Miljöbedömningar 2016/17:200)
och miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966), som började gälla
samma datum.
Enligt 6 kap. 11 § miljöbalken ska en MKB innehålla:

1. en sammanfattning av planens innehåll, dess huvudsakliga syfte
och förhållande till andra relevanta planer och program,
2. en identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ
med hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd,
3. uppgifter om
› a) miljöförhållanden och miljöns sannolika utveckling om planen
inte genomförs,
› b) miljöförhållanden i de områden som kan antas komma att påverkas betydligt,
› c) befintliga miljöproblem som är relevanta för planen, särskilt
miljöproblem om rör ett sådant område som avses i 7 kap. eller
annat område av särskild betydelse för miljön, och
› d) hur hänsyn tas till relevanta miljökvalitetsmål och andra miljöhänsyn,
4. en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som genomförandet av planen kan antas medföra,
5. uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra,
motverka eller avhjälpa betydande negativa miljöeffekter,
6. en sammanfattning av de överväganden som gjorts, vilka skäl som
ligger bakom gjorda val av alternativ och eventuella problem i
samband med att uppgifterna sammanställdes,
7. en redogörelse för de åtgärder som planeras för uppföljning och
övervakning av den betydande miljöpåverkan som genomförandet
av planen medför, och
› en icke-teknisk sammanfattning av 1-7.
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Enligt 6 kap. 12 § miljöbalken ska omfattning och detaljeringsgrad av
MKB vara rimlig med hänsyn till;
›
›
›
›

1) bedömningsmetoder och aktuell kunskap,
2) planens innehåll och detaljeringsgrad,
3) var i en beslutsprocess som planen befinner sig,
4) att vissa frågor kan bedömas bättre i samband med prövningen av
andra planer eller i tillståndsprövningen av verksamheter och åtgärder, och
› 5) allmänhetens intresse.

UNDERLAG TILL MKB
Det underlag som använts vid framtagande av denna MKB är, utöver
för Åre kommun gällande kommuntäckande översiktsplan samt utkastet
till den fördjupade översiktsplanen för Åredalen, publicerad litteratur,
rapporter och webbplatser med mera (se källförteckning).

BEDÖMNINGSGRUNDER
Som grunder vid bedömning av effekter och konsekvenser har relevanta
EU-direktiv använts, liksom svenska propositioner, lagar, förordningar,
föreskrifter, riktlinjer och normer, nationella, regionala och kommunala
mål och planer med mera (se källförteckning).

OSÄKERHETER I BEDÖMNINGEN
Eftersom denna MKB tas fram i ett tidigt och översiktligt skede av planprocessen, och det därmed saknas detaljerade uppgifter om kommande
byggprojekt, finns en osäkerhet i bedömningarna. Vid kommande
detaljplanering, anmälan och ansökan enligt miljöbalken och plan- och
bygglagen och liknande kommer underlaget att fördjupas vilket i sin tur
kommer att öka graden av säkerhet i bedömningarna.
Att den fördjupade översiktsplanen tas fram parallellt med MKB
medför en viss osäkerhet vad gäller exempelvis omfattning och bedömningar men ökar samtidigt möjligheten att integrera miljöaspekterna i
planen.
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3 AVGRÄNSNINGAR
I detta kapitel redovisas och motiveras de avgränsningar som görs
i denna MKB vad gäller nivå för bedömningar, geografisk utbredning, tidsaspekt samt miljöaspekter för vilka genomförande av
planen kan medföra betydande miljöeffekter.

BEDÖMNINGSNIVÅ
I samråd med Länsstyrelsen Jämtlands län (Länsstyrelsen Jämtlands län,
2018) har Åre kommun bestämt att bedömningen i denna MKB ska utföras på en strategisk nivå där de strategiskt viktigaste frågeställningarna
fångas upp.

GEOGRAFISK AVGRÄNSNING
Den geografiska räckvidden för MKB är i huvudsak planområdet som
avgränsas i väst av Duvedsbyn och i öst av Brattland (kraftledningsgatan), se karta nedan.
Med anledning av att vissa miljöeffekters influensområden vanligen
är större än planområdets fysiska omfattning, exempelvis kan nämnas
effekter på landskapsbilden, buller, luftföroreningar och vattenburna
föroreningar, omfattar MKB även de miljöeffekter som kan antas uppkomma utanför planområdet.

Källa: Lantmäteriet och geodatasamverkan

Planområdesgräns samt delområden, fördjupning av översiktsplanen för Åredalen.
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Åresjön angränsar planområdet i söder och eftersom Åresjön ligger
inom planens influensområde för vattenburna föroreningar omfattas
sjön till sin helhet av de bedömningar som görs i MKB.
Revideringar inför granskning
Inför granskning har planområdets avgränsning utökats något västerut.

TIDSMÄSSIG AVGRÄNSNING
Den fördjupade översiktsplanen sträcker sig, likt den kommuntäckande
översiktsplanen, till år 2035. Denna MKB har samma tidsperspektiv.

AVGRÄNSNING AV MILJÖASPEKTER MED
BETYDANDE MILJÖEFFEKTER
Vid exploatering av obebyggda områden är det oundvikligt att det
uppstår effekter för människor och miljön och genomförande av den
fördjupade översiktsplanen för Åredalen kommer därför att medföra
någon nivå av effekter för i stor sett alla miljöaspekter. Beroende av
vilken miljöaspekt som avses kan dock nivån av effekten variera. Enligt
6 kap. 11 § miljöbalken p. 4 ska MKB innehålla en identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter som genomförandet
av planen kan antas medföra.
Sammanfattningsvis bedöms genomförande av planen kunna medföra
betydande miljöeffekter avseende aspekterna:

›
›
›
›
›
›
›

Bebyggda miljöer
Människors hälsa och säkerhet
Naturmiljön, växt- och djurliv
Vattenkvalitet och vattenmiljöer
Klimatförändringar
Odlingslandskapet
Fjällmiljöer

Under samrådet har Länsstyrelsen Jämtlands län gjort en bedömning av
vilka miljöaspekter som behöver utredas vidare i MKB (se kapitel 6).
Med beaktande av Länsstyrelsens yttrande tydliggörs och motiveras i
denna MKB avgränsningen av miljöaspekter, och bedömningen av effekter, i två steg:
Under steg 1 avgränsas de miljöaspekter för vilka ett genomförande av
planen kan innebära betydande miljöeffekter. Som stöd för denna bedömning har de miljöaspekter som framgår av 6 kap. 2 § miljöbalken (se
kapitel 3) sammanställts i en matris. Matrisen innehåller även en ”översättning” av vad som kan antas ingå (omfattning) i de olika miljöaspekterna samt motiveringar till bedömningen, se Bilaga 1.
Steg 2 omfattar ytterligare bedömning av de miljöaspekter som avgränsades i steg 1. Under steg 2 utreds nivån av de betydande miljöeffekterna, enligt skalan positiva effekter - inga/obetydliga effekter – negativa
effekter. Steg 2 redovisas i avsnitt 5. Avsnitt 5 innehåller även jämförelse
mot nollalternativet (se kapitel 4) och redogörelse av åtgärder som enligt
den kommuntäckande översiktsplanen och den fördjupade översiktsplanen kan och bör vidtas för att förebygga och motverka negativa effekter.
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4 ALTERNATIV
Enligt 6 kap. 11 § p. 2 miljöbalken ska en MKB innehålla identifiering, beskrivning och bedömning av rimliga alternativ med
hänsyn till planens syfte och geografiska räckvidd, det vill säga
planalternativ.
Enligt 6 kap. 11 § p. 3b miljöbalken ska MKB innehålla uppgifter
om miljöns sannolika utveckling om planen inte genomförs, ett så
kallat nollalternativ.
I denna MKB redogörs för två alternativ, ett planalternativ samt
ett nollalternativ.

PLANFÖRSLAGET
Kommunens målbild är att skapa en hållbar tillväxt vilket kommunen
bedömer är en förutsättning för att möta kommande framtidsutmaningar. Kommunen ser målbilden som en pusselbit i kommunens vision
”tillsammans skapar vi en hållbar framtid för alla i en storslagen fjällmiljö”.
Planförslaget innebär att den översiktliga planeringen ges ökad betydelse för hur kommunen styr Åredalens utveckling. Planförslaget
ökar behovet av detaljplaneläggning innan bygglovsgivning i utpekade
utvecklingsområden.
I arbetet med fördjupningen av översiktsplanen har fyra av de sex övergripande planteringsstrategier som redovisas i den kommuntäckande
översiktsplanen tillämpats:
› Planera med fokus på hållbar tillgänglighet. Planförslaget ser tillgängligheten till kollektivtrafik och gång- och cykelvägar som strukturbildande vid etablering av nya bostäder och verksamheter.
› Skapa en attraktiv flerkärnighet. Planförslaget innebär en aktivare
planering för bostadsförsörjning, kollektivtrafik och attraktiva boendemiljöer.
› Bygg robust. Planförslaget ställer bland annat högre krav på riskutredningar och dagvattenhantering vid exploateringar.
› Se landskapets potential. Planförslaget motverkar etablering av ny
bebyggelse i odlingslandskapet, betonar behovet av tydligare kanaliseringar och zoneringar i fjällandskapet och ställer ökat fokus på
landskapsanpassning i särskilt skyddsvärda områden.
I de fall bedömningen om planförslagets miljöeffekter har ändrats på
grund av att planförslaget har reviderats inför granskning, kommenteras
det i avsnitt Redovisning och bedömning av betydande miljöeffekter.
En sammanställning av bedömningar om planförslagets miljöeffekter
presenteras i kapitlet Sammanfattning och samlad bedömning.
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NOLLALTERNATIVET
Det så kallade nollalternativet är inget planförslag utan redovisas för att
kunna göra en jämförande bedömning av de troliga miljöeffekterna i det
fall planalternativet inte genomförs.
Nollalternativet innebär att den fördjupade översiktsplanen för Åredalen
inte genomförs och berörda området får därmed utvecklas utan denna
styrning.
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 kommuntäckand 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. Samhällsutvecklingen 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 Åre där stora privata investeringar görs. Samtidigt
går en stor del av kommunens budget till att upprätthålla strukturer
i andra samhällen i kommunen, där befolkningsunderlaget blir allt
mindre.
› 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.
Nollalternativet innehåller förutom exploateringar även andra typer av
förändringar för naturmiljön, exempelvis i form av skogsbruksåtgärder,
klimatförändringar, stormfällningar av träd, översvämningar, ras och
skred och liknande. Nollalternativet beskrivs och bedöms för de miljöaspekter för vilka genomförande av planen kan antas medföra betydande effekter, se kapitel 6.
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5 FÖRÄNDRINGAR AV
PLANFÖRSLAGET INFÖR
GRANSKNING
Inför granskning av översiktsplanen har planförslaget konkretiserats och
förtydligats i flera avseenden. Bland annat har en mark- och vattenanvändningskarta tagits fram, vilket innebär att de områdesvisa inriktningarna har fått en tydligare geografisk koppling. Planområdets avgränsning
har utökats något. Planförslaget har också konkretiserats vad gäller mål
för utveckling av befolkning och turism. Planförslaget anger ett mål att
möjliggöra för 7 000 fastboende och 12 000 turistbäddar i Åredalen.
Inför granskning har några nya utvecklingsområden tillkommit. Det
som föranleder ändrad bedömning av miljökonsekvenser är framförallt
utvecklingsområden väster om Duvedsbyn och i delområdet Sätteråsen,
utveckling av skidområdet, nya liftkopplingar, ny vägdragning och ett
alternativt stationsläge i Såå.
Riktlinjer om jordbruksmark har reviderats så att skälen för att ta i
anspråk jordbruksmark nu är färre och mer restriktiva. Resultatet av
denna åtstramning innebär att färre utvecklingsområden pekas ut på
jordbruksmark.
Landsbygdsutveckling i strandnära läge (LIS) har inför granskningsskedet tagits bort som skäl att häva strandskydd. Istället tillämpas det
särskilda skälet 18 c § 5; tätortsutveckling, tillskapande av bostäder och
verksamheter.
FÖP:n har klargjort att VA-kapaciteten behöver öka för att tillgodose
FÖP:ns måltal. Nuvarande reningsverk kan i dagsläget inte hantera den
befolkningsökning som föreslås. Frågan är under utredning och FÖP.n
öppnar för en utbyggnad av Vikverket, alternativ ett nytt reningsverk
utanför FÖP-området.
Inför granskning har kraven om detaljplan lättats i Duved, Gräftan-Ullån och Tege-Ängarna. Det innebär att FÖP:n öppnar mer för att kunna
pröva enstaka kompletteringar utanför detaljplanelagt område genom
förhandsbesked och bygglov.
Det har även skett lättnader av krav på anslutning till kommunalt VA.
Delområdena Sällbacken, Björnen centrum, Björnen och Sadeln, samt
Sätteråsen omfattas nu av följande riktlinje: ”Om kommunalt verksamhetsområde inte är möjligt bör gemensamma lösningar med teknisk
standard som ej riskerar att påverka miljö och hälsa negativt användas”
medan Duvedsbyn, Mullfjället och Åreskutan omfattas av riktlinjen:
”Vatten- och avlopp kan lösas med enskilda lösningar där det av miljöeller hälsomässiga skäl inte finns andra behov”.
Inför granskning har två nya utredningar tagits fram; ett kulturmiljöprogram och en naturvärdesinventering. Kulturmiljöprogrammet utgör ett
kunskapsunderlag som visar kommunens inriktning för kulturmiljöarbetet samt ger råd och riktlinjer för hur kulturhistoriska värden ska tas
tillvara. Områden som bedöms vara av särskilt värde för upplevelsen av
kulturlandskapet är utmarkerade på mark-och vattenanvändningskartan
och på hänsynskartan.
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Naturvärdesinventeringen har identifierat områden med höga naturvärden och har gett ny och ökad kunskap om naturvärden inom planområdet. det. Naturvärdesklassade områden har inte markerats på hänsynskartan utan redovisas separat. Riktlinjer har införts om att de högsta
naturvärdena (klass 1) ska undantas exploatering. Höga naturvärden
(naturvärdesklass 2) förekommer inom flera utvecklingsområden.
Granskningshandlingen har kompletterats med utförligare texter angående dagvatten och kopplingen till Natura2000. Även tillägg kring risker
angående dagvatten, risk för ras, skred, erosion och laviner beskrivs utförligare i granskningshandlingen. FÖP:n har också kompletterats med
riktlinje om att markanvändningen inte bör förändras där det på grund
av lutning, jordarter eller på grund av andra försvårande förutsättningar
i markförhållandena finns risker för ras, skred, erosion och slamströmmar.
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6 REDOVISNING OCH BEDÖMNING
AV BETYDANDE MILJÖEFFEKTER
I detta kapitel redovisas de miljöaspekter för vilka ett genomförande av den fördjupade översiktsplanen för Åredalen bedöms
kunna medföra betydande miljöeffekter (se kapitel 3 och Bilaga
1).
Redovisade miljöaspekter är de aspekter som behöver utredas vidare
under kommande detaljplanering och byggande av bostäder med mera,
för att kunna förstärka positiva effekter och motverka negativa effekter.
För varje miljöaspekt görs en bedömning av effekternas nivå enligt en
tregradig skala. För varje miljöaspekt görs även en bedömning av effekter för nollalternativet.
Positiva effekter
uppstår när alternativet medverkar till
att belysa för berörda
aspekter värdefulla
områden och förstärka skyddet för dessa.

Inga/obetydliga
effekter uppstår
när alternativet inte
medför något intrång
i för berörda aspekter
värdefulla områden
och inte medför
några störningar för
människor, djur och/
eller växter

Negativa effekter
uppstår när alternativet medför intrång i
för berörda aspekter
värdefulla områden
och medför störningar för människor,
djur och/eller växter.
Åtgärder behöver
vidtas.

Kapitlet innehåller även redovisning av de åtgärder som enligt den kommuntäckande översiktsplanen respektive den fördjupade översiktsplanen
planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande
negativa miljöeffekter.

BEBYGGDA MILJÖER
Efterfrågan på permanentbostäder i Åredalen är hög och i princip alla boendeformer som är anpassade för permanentboende
efterfrågas, det vill säga allt från mindre lägenheter till villor, men
speciellt parhus och radhus för yngre barnfamiljer är ett önskemål
på bostadsmarknaden.

Förtätning av befintlig bebyggelse och spridd
bebyggelse
Vid utbyggnad av fler bostäder inom Åredalen är det ur många aspekter
bra att kunna samordna dessa med redan utbyggd och befintlig infrastruktur som exempelvis vägar, el-, fiber- och VA-ledningar. Att bygga
nytt i närheten av redan befintlig bebyggelse och infrastruktur brukar
benämnas förtätning.
Förtätning kan dock även medföra risk för att de värden som finns kvarlämnade mellan den befintliga bebyggelsen försvinner eller byggs in och
tappar sitt värde. Dessa värden har ofta betydelse, eller kan utvecklas
till värden av betydelse, för rekreation, ekologiska samband med mera.
Känsliga värden som behöver beaktas vid förtätningar är exempelvis
grönområden och strukturer som kan binda ihop grönområden, möjlighet till vardagsrekreation, kulturmiljöer, stadsbilden, landskapsbilden
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och bebyggelsenära naturvärden såsom exempelvis strandskyddade områden.
Åre, Duved och Björnäge är i planen markerade som kärnor (röda områden
på strategikartan) där kommunen ser möjligheter att förtäta bebyggelsen
och skapa goda och attraktiva boendemiljöer med närhet till service, aktiviteter och mötesplatser i strategiska lägen, vilket bidrar till en långsiktigt
hållbar samhällsstruktur i Åredalen. Framförallt Duved har särskilt goda
förutsättningar för bostadsbyggande och tillgänglighet både till arbetstillfällen österut och målpunkter i Åre. En stor del av ortens attraktivitet ligger i
dess goda kopplingar till det alpina skidområdet och längdskidspårområdet
norr om E14. Områdena innehar höga rekreativa värden och bidrar till attraktiviteten för Duved som turistdestination. Enligt planen bör framförallt
områden inom 1 500 meter från järnvägsstationen i Duved förtätas med
bostäder. I Åre by bör enligt planen nya bostäder 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.
Kommunen har identifierat behov av fler lokaler för kultur och samling i
Åredalen. Genom att etablera skolor och förskolor i utpekade kärnor nås
samordningsvinster med att lokaler, lekplatser och eventuella bollplaner
även kan användas på kvällar och helger som samlingsplatser för olika typer
av aktiviteter. Planen innehåller också två kärnor med turistisk inriktning;
Björnen centrum och Rödkullen centrum, med attraktiva centrummiljöer
där service och skidsystem möts.
De delar av planen som är markerade som utvecklingsområden är platser i
strategiska lägen som utifrån kommunens övergripande planeringsstrategier
är utpekade för förtätning och komplettering. Här finns möjligheter att
skapa goda bostadsmiljöer och förbättra förutsättningarna för kollektivtrafiken. I den västra delen av delomårdet Mullfjället finns Duveds alpina
skidområde med många turistiska bostäder, som även har god tillgänglighet
till Duveds spårområde och övriga ledsystemet. Utvecklingsområden finns
bland annat i Duvedsbyn, Duved, Gräftan-Ullån, Björnänge-Svedje, Björnen och Sadeln och Björnen centrum. I markanvändningsområdet 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 angivna per områdesbeskrivning i planbeskrivningen.
Åtgärder
Flera faktorer spelar in för att det ska vara möjligt att skapa attraktiva och
goda bostadsmiljöer och det är bland annat viktigt att belysa att tillgång till
bostadsnära natur ger effekter på folkhälsa, attraktivitet och fastighetsvärdet.
Den fördjupade översiktsplanen innehåller riktlinjer för att bland annat
förtäta befintliga orter och i dessa skapa tydligare gaturum, vilket kan förstärka orternas stadslika karaktär.
Förtätningar och ny spridd bebyggelse ska alltid göras med hänsyn till
landskapsbilden och platsens identitet och karaktär och den bostadsnära
naturen. En utveckling av Björnen och Sadeln samt Björnen centrum bör
ske med försiktighet. Tillägg i form av enstaka bostadshus får inte påverka
tillgängligheten eller naturupplevelsen från längdspår och leder. Risk finns
att det uppstår en konflikt mellan friluftsvärden och kompletteringar av
bebyggelse. Bebyggelsens kopplingar till tätortens grönstruktur och omland ska identifieras och beskrivas. Även friytor, utemiljöer, gemensamma
ytor och lekplatser ska beaktas liksom vägdimensionering och trafiksäker-
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het, kopplingar till kollektivtrafik och gångstigar. Kommunen bör alltid
verka för att gatubelysning ska anordnas vid nya bostadsområdesetableringar. I planeringen ska finnas ett medvetet arbete kring vardagslandskap och vardagsrekreation.
Planen sprider framtida utveckling och exploatering till flera delar av
Åredalen, vilket ger en flerkärnig ortsstruktur med möjlighet till mer
långsiktigt hållbar utveckling av turistnäringen. En utveckling i vilken
kommunen samtidigt kan bevara de värden som gör Åredalen unikt och
attraktivt ur bland annat kultur- och natursynpunkt.

Grönområden för närrekreation/vardagsrekreation
Grönområden brukar användas som benämning på tätortsnära natur
eller stråk som lämpar sig för rekreation i form av fysisk aktivitet eller
vila, eller både och. Grönområden är områden som får beträdas av allmänheten och omfattar därmed inte villaträdgårdar, åkermark, gräsytor
mellan trafikerade vägar med mera. Olika grönområden lämpar sig för
olika aktiviteter beroende på områdets storlek, form och innehåll. Enligt
genomförd forskning behöver grönområdet ligga inom 300 meters
avstånd för att det ska användas ofta. Närheten har störst betydelse för
barn, personer med funktionsnedsättning, äldre och sjuka (Statens folkhälsoinstitut, 2009).
Närrekreation/vardagsrekreation är den dagliga rekreation (under kortare tid av dagen) som kan utföras på grönområden som på ett enkelt
sätt kan nås från boendet.
Allmänna grönområden i bostadsmiljöerna är viktiga ur många aspekter.
Eftersom de är tillgängliga för alla kan de användas av olika typer av
människor oavsett inkomst, ålder och etnicitet vilket skapar förutsättningar för ökad integration och social sammanhållning, det vill säga att
grönområden kan ha betydelse för det sociala deltagandet och interaktionen mellan människor. Enligt forskning som utförts i Skottland
ökar grönområden äldre människors integration och delaktighet i sin
närmiljö varför grönområden i anslutning till bostäder också kan antas
bidra till den sociala sammanhållningen i bostadsområdet (Statens folkhälsoinstitut, 2009).
Vid förtätningar av redan bebyggda miljöer, liksom den som planeras
i Åredalen, finns risk för att befintliga grönområden förvinner (tas i
anspråk för ny bebyggelse) eller byggs in så att de blir svåra att nå på
ett enkelt sätt. Förtätningar utan hänsyn tagen till planering även för
bostadsgårdar, parker och grönområden för vardagsrekreation riskerar
medföra negativa effekter för boendemiljön och människors hälsa (och
även för den biologiska mångfalden).
Åtgärder
Enligt planen ska kommunen arbeta medvetet kring vardagslandskap
och vardagsrekreation. I planarbetet ska den bostadsnära naturen och
dess kopplingar till tätortens grönstruktur och omland generellt identifieras och beskrivas. Friytor, utemiljöer, gemensamma ytor och lekplatser ska beskrivas och eventuellt överenskommas i exploateringsavtal.
Frågan ska vara en integrerad del av planarbetet.

Transporter/kommunikation
Åre kommuns mål är att öka andelen som går, cyklar och åker kollektivt
vilket förutsätter att avstånden mellan målpunkter som hem, skola, handel, service, hållplatser och arbetsplatser inte är för långa. Gång- och cy-
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kelvägar är viktiga verktyg för att binda samman kärnor och målpunkter
i dalgången och för att göra dagens trafiksituation tryggare för oskyddade trafikanter. Enligt planen ska stråken fungera för både arbetspendling, rekreation och besöksnäringens behov. Närhet till kommunikationer bidrar till möjligheter att röra sig inom och till och från Åredalen på
ett hållbart sätt samt minskar beroende av fossila bränslen och därmed
minskar även de negativa miljöeffekterna. Bostäder i kollektivtrafiknära
lägen ökar tillgängligheten för alla grupper i samhället och är därmed
positivt för jämlikhet, integration samt för barn och ungdomar.
Åtgärder
Enligt planen bör förtätningar och kompletteringar göras i stationsoch kollektivtrafiknära lägen i kärnorna så att kollektivtrafiken blir mer
tillgänglig. Utbyggnad av olika typer av bostäder (inkluderat boenden
för äldre och personer med särskilda behov), förskolor och skolor bör
lokaliseras till platser inom gång- och cykelavstånd.
Den lokala kollektivtrafiken ska i så stor utsträckning som möjligt samordnas med besöksnäringens behov av transporter. För ökad tillgänglighet till kollektivtrafiken bör vid exploatering i närheten av väg 638 eller
E14 möjligheten att tillskapa fler busshållplatser undersökas.
För att kanalisera trafikflödena bör större parkeringsanläggningar placeras i logistiskt fördelaktiga lägen i Åre centrum, Björnen och Rödkullen.
Vid byggande är exploatören eller fastighetsägaren skyldig att anordna
långsiktigt hållbara parkeringslösningar. På sikt eftersträvas gemensamma lösningar företrädelsevis i underjordiska parkeringsgarage.
För turistbussar behöver uppställningsplatser lokaliserade till platser
som medger dygns- och veckovilotider för förarna. Lämpliga platser för
detta kan exempelvis vara bullerutsatta platser eller andra ytor där uppförande av bostäder inte är lämpligt. I Duved, Vik, östra delen av Såå
samt utanför planområdet mot Undersåker bör det vara möjligt att hitta
lämpliga platser för bussuppställningsplatser.

Kulturmiljöer
Kulturhistoriskt värdefulla områden är viktiga ur flera perspektiv.
Kulturhistoriskt värdefulla landskapsrum visar historiska dimensioner
i landskapet, där historisk bebyggelse samspelar med öppna landskap
på ett sätt som ger en inblick i och möjlighet att förstå delar av Åredalens historia. Bebyggelsen och landskapet skapar tillsammans den unika
bilden av Åredalen och är viktiga för Åredalens identitet, boendemiljö,
attraktivitet och besöksnäring.
Stora delar av planområdet utgörs av områden som enligt 3 kap. 6 §
miljöbalken är utpekade som riksintressen för kulturmiljövården, ForsaDuved respektive Åredalen. Både inom och utanför de utpekade riksintresseområdena finns inom planområdet ett flertal forn- och övriga
kulturhistoriska lämningar registrerade i Riksantikvariets fornminnesregister (FMIS).
Åtgärder
I planen lyfter kommunen fyra områden som kulturhistoriskt värdefulla
områdena (vid samråd blå och vid granskning bruna områden på hänsynskartan). Dessa utgörs av hela området för riksintresset Forsa-Duved
samt tre delar av det totala området för riksintresset Åredalen, områden
närmast Åresjön i Ullån och i Såå samt nordost om E14 i Björnänge.
Enligt planen ska dessa värdefulla kulturmiljöområden så långt möjligt
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skyddas från förändringar som påtagligt kan påverka upplevelsen av
exempelvis det öppna odlingslandskapet och landskapsbilden. Observeras bör att de fyra områdenas karaktärer skiljer sig åt och att kommunen
tagit fram olika riktlinjer för dem. De kulturhistoriskt viktiga områdenas
förutsättningar och möjliga utveckling framgår av planens områdesbeskrivningar.
Enligt planen gäller generellt att vid komplettering av bebyggelse i
kulturhistoriskt intressanta områden ska den historiska bebyggelsestrukturen följas.
Revideringar inför granskning
Inför granskning har ett kulturmiljöprogram tagits fram. Områden som
bedöms vara av särskilt värde för upplevelsen av kulturlandskapet är utmarkerade på hänsynskartan och på mark-och vattenanvändningskartan.

Landskapsbild
Landskapet är viktigt ur många olika aspekter, exempelvis av kulturella,
sociala och miljömässiga skäl men även ur ett vardags- och folkhälsoperspektiv. Landskapet är också grunden till ekonomisk utveckling i
form av exempelvis produktion, besöksnäring och inflyttning.
Åredalens unika topografi och natur är grunden till dess identitet och
bidrar till läsbarheten hos dagens landskap (landskapets läsbarhet utgörs
av element som på ett logiskt sätt beskriver landskapstypen). Endast på
några enstaka platser inom planområdet finns fortfarande typiska landskapssiluetter och topografiska landmärken bevarade, där fjällets naturliga sluttning ner mot älven och Åresjön fortfarande är synlig. Exempel
på viktiga landmärken är Mullfjället, Mörvikshummeln och kombinationen av Totthummeln, Högåsen och Vik. Dessa siluetter och landmärken
utgör viktiga hållpunkter i landskapet och bidrar till igenkänning och
orienterbarhet både i nutid och sett ur ett historiskt perspektiv.
Bebyggelsens placering i landskapet har historiskt sett skett där det varit
enklast att bygga utan att ta jordbruksmark i anspråk. På grund av topografin har i Åredalen utformats två typiska former av gårdsplaceringar,
så kallade radbyar som byggdes på rad på hyllor längs fjällsidan samt
gårdsgrupperingar på platåer i det sluttande och öppna odlingslandskapet.
Skogsridåer är skogsområden som har betydelse ur ett landskapsbildsperspektiv. Skogen fyller funktioner 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. På många ställen i Åredalen håller buffertzoner med träd stora områden med bebyggelse dolda från vägar och
andra typer av trafikerade stråk. Trots extensiv och på flera platser tät
utveckling bidrar trädridåerna till att Åredalen fortfarande uppfattas
som en grön och bitvis oexploaterad dal. Den skog som ligger på de
lägre fjällens höjder bidrar till att bilda en karaktärsskapande siluett som
förstärker upplevelsen av topografin.
Åtgärder
Kommunens mål är att synliggöra, nyttja och utveckla landskapet
samtidigt som viktiga värden bevaras. Planen styr därför tillkommande
bebyggelse till de områden som kommunen bedömer tål exploatering.
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Förtätningar och nya utbyggnader ska alltid göras med hänsyn till landskapsbilden och platsens identitet och karaktär och i planarbetet ska den
bostadsnära naturen och dess kopplingar till tätortens grönstruktur och
omland generellt identifieras och beskrivas.
För att anpassa byggnaderna till terrängen ska vid ny bebyggelse väljas
flacka platser, som inte kräver stora ingrepp, och byggnaderna bör placeras på den jämnaste delen av fastigheten så att schaktning och fyllning
ska undvikas. För att undvika anläggning av nya vägar genom landskapet
bör nya byggnader placeras i anslutning till befintliga vägar.
Vid komplettering av bebyggelsen i kulturhistoriskt intressanta områden
ska den historiska bebyggelsestrukturen styra hur nya byggnader placeras på tomten. Huvudbyggnad och ekonomibyggnad kan exempelvis
placeras i vinkel för att skapa gårdsformationer. Byggnadernas proportioner, fasadmaterial, kulör och tak kan också anpassas till befintlig
bebyggelse.
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. Kommunen ser positivt
på åtgärder som verkar för att utveckla turistiska verksamheter som är
kopplade till areella näringar, exempelvis hästnäring, gårdsförsäljning,
boende på lantgård eller utveckling av samisk naturturism.
De skogsridåer som finns kvar i Åredalen medverkar till dalens landskapsbild och attraktionskraft och behöver därför både bevaras och så
långt som möjligt förstärkas. Avverkning bör undvikas i områden som
utpekats som viktiga siluetter för Åredalen och där skogen har en funktion för landskapsbilden.

Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS
Åre kommun menar att tillskapande av större områden med bostäder
utgör ett stort allmänt intresse, och för att möjliggöra en ändamålsenligt
tätorts- och bebyggelseutveckling i Åredalen bör de ytor som pekats ut
som utvecklingsområden (undantaget Rödkullen) därmed kunna utgöra
LIS-områden.
Åtgärder
I varje enskilt upphävande eller vid dispens ska en fri passage lämnas
för både friluftslivet och för att bevara goda livsvillkor för växt- och
djurlivet.
Eftersom föreslagna LIS-områden utgör en förhållandevis begränsade
yta jämfört hela planområdet, bedöms effekterna för de strandnära
miljöerna (vid berörda mindre vattendrag) ge en begränsad effekt sett
till Åredalen som helhet. I Åredalen finns därutöver många rekreations-,
fjäll- och naturområden som har väsentligt högre värde för det rörliga
friluftslivet än vad föreslagna utpekade LIS-miljöer har.
I enlighet med den kommuntäckande översiktsplanen är utpekande av
LIS-områden inte aktuellt vid Åresjön och Indalsälven.
Revideringar inför granskning
Landsbygdsområden i strandnära läge (LIS-områden) utgår ur granskningsförslaget. För upphävande av strandskydd tillämpas istället det
särskilda skälet 18 c § 5; tätortsutveckling, tillskapande av bostäder och
verksamheter.
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Bedömning av miljöeffekter avseende bebyggda miljöer
Planalternativ (samrådsförslag)

Planförslag (granskning)

Nollalternativet

Utan styrning av ny bebyggelse
Förtätning gör att fler kan nyttja Samrådets bedömning kvarbefintlig infrastruktur som vä- står till viss del. Nya/utökade finns risk för att all exploateringen koncentreras till Åre by
utvecklingsområden innebär
gar och VA-nät.
vilket kan medföra negativa
dock en utglesning av bebygPlanen styr exploateringen till
ef fekter i form av trängselefgelsestrukturen. Lättnad av
en flerkärnig ortsstruktur, vilket
detaljplanekrav innebär sämre fekter och att viktiga värden
minskar trycket på Åre by och
kontroll att styra utvecklingsrikt- byggs in/bort vilket på sikt kan
ger möjlighet till mer långsiktig
ningen åt en mer sammanhål- minska Åredalens attraktivitet.
utveckling av turistnäringen i
len bebyggelsestruktur. Under
Åredalen.
förutsättning att hänsyn tas till
landskapsbilden och platsens
karaktär, bedöms inte etablering
av spridd bebyggelse medföra
negativa effekter.
Förtätning
medför
att
de
grönOförändrad bedömning
Förtätning medför att de grönGrönområden för
områden som i dagsläget finns
närrekreation/ områden som i dagsläget finns
tillgängliga för närrekreation/
tillgängliga för närrekreation/
vardagsrekrea- vardagsrekreation exploatevardagsrekreation exploatetion
ras, vilket gör att bostadsnära
ras, vilket gör att bostadsnära
utemiljöer, lekytor m.m. blir
utemiljöer, lekytor m.m. blir
mindre, färre eller försvinner
mindre, färre eller försvinner
helt.
helt.
Planen styr den nya bebyggel- Oförändrad bedömning
Vid exploatering utan styrning
Transporter/
sen till befintlig infrastruktur
finns risk att bebyggelse sker
kommunikation och kollektivtrafiknoder vilket
i områden som ställer krav på
medför större möjlighet att gå,
byggande av nya vägar och ny
cykla och nyttja kollektivtrainfrastruktur. Vilket är både refiken. Fler som nyttjar kolleksurskrävande och kan medföra
tivtrafiken kan ge möjlighet att
negativa effekter.
utveckla den.
Oförändrad bedömning
I planen tydliggörs fyra omExploatering utan styrning
Kulturmiljöer
råden som kulturhistoriskt
enligt planen medför risk att
värdefulla, vilka så långt möjligt Bättre kunskapsunderlag då ett byggande sker inom kulturkulturmiljöprogram har tagits
ska skyddas från förändring
historiskt värdefulla områden,
som påtagligt kan påverka
fram.
och därmed risk för negativa
upplevelsen av det öppna
odlingslandskapet och landeffekter på kulturvärdet.
skapsbilden. Vid komplettering
av bebyggelse i kulturhistoriskt
intressanta områden ska den
historiska bebyggelsestrukturen
följas. Planen bedöms motverka
negativa effekter helt.

Förtätning av
bebyggda miljöer och spridd
bebyggelse
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Landskapsbild

Mark- och vattenanvändningsFör att inte förvanska eller
förstöra det som gör Åredalen kartan har konkretiserats.
Det innebär att det nu går att
unikt och attraktivt är det av
stor vikt att kvarvarande land- urskilja vilka utvecklingsomskapssiluetter och landmärken råden och utvecklingsinsatser
lämnas orörda vid den fortsatta som berör landskapsbilden.
utvecklingen av Åredalen. Byg- Beroende på utformning av nya
gandet ska utföras med hänsyn liftkopplingar, skidpister och
till landskapsbilden och platsens nyutbyggnader finns det risk
för att det tidigare orörda landidentitet och karaktär och
skapet upplevs fragmentiserat.
byggnader ska anpassas efter
terrängen. Planen bedöms motUnder förutsättning att komverka negativa effekter.
munens riktlinjer för nya utbyggnader hålls, det vill säga att
hänsyn till landskapsbilden och
platsens identitet och karaktär
tas, kan negativa effekter på
landskapsbilden mildras eller
undvikas.

Skogsridåer

Enligt planen ska kvarvarande
skogsridåer bevaras och om
möjligt förstärkas.

LIS-områden

Utpekade LIS-områden ligger
inom områden utan högre
värden för friluftslivet. En fri
passage lämnas för både friluftsliv och för att bevara goda
livsvillkor för växt- och djurliv.
Planen bedöms motverka negativa effekter.

Strandskydd

Samrådets bedömning kvarstår
till viss del. Det finns en riktlinje om att bevara skogsridåer
samtidigt föreslås ny liftkoppling och strategisk vägkoppling
som inte tillgodoser riktlinjen
fullt ut. Utvecklingsområdet
i Sällbacken kan medföra
att kantzonen på skogsridån
påverkas.
LIS-områden utgår ur granskningshandlingen.

Utan samordning och styrning
finns risk att exploatering sker
så att landskapssiluetter och
karaktärsgivande landmärken
påverkas negativt. Kommunens
riktlinjer är dock att förtätningar
och nya utbyggnader alltid bör
göras med hänsyn till landskapsbilden och platsens identitet
och karaktär. Negativa effekter
bedöms därmed kunna mildras
eller undvikas.

Om inte planen genomförs
finns risk att kvarvarande
skogsridåer tas i anspråk för
utveckling och exploateringar.

Nollalternativet medför ingen
exploatering av LIS-områden.

Flera utvecklingsområden be- Strandskyddsdispenser hanterörs av strandskydd. I Åredalen ras i varje enskilt fall utifrån
är strandskyddets skydd extra miljöbalken regelverk. Utan
högt med anledning av Natura helhetssyn och styrning av ny
2000. Påverkan på strandskydd bebyggelse finns det risk för att
blir särskilt betydande i de om- enskilda strandskyddsprövningråden som inte är ianspråktagna ar sammantaget medför negativa
idag, såsom de nya/utökade
effekter.
utvecklingsområden väster om
Dvudesbyn.
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MÄNNISKORS HÄLSA OCH SÄKERHET
Ökat antal boende och mer människors i rörelse medför också
ökat antal transporter, av personer och av varor/gods. Mer trafik
jämfört dagsläget medför ökad risk för miljöeffekter i form av utsläpp till luft och buller, ökad risk för olyckor samt risker förknippade med transporter av farligt gods.
Se avsnitt Bebyggda miljöer för redovisning och bedömning av
den del av aspekten människors hälsa som handlar om rekreation.
På grund av planområdets geografi och beräknade klimatförändringar behöver även risken för ras, skred och erosion samt översvämningar av exempelvis mindre bäckar tas med i beaktande vid
ny bebyggelse.

Luftkvalitet
Luftföroreningar medför både direkta och indirekta effekter. Dels
påverkar föroreningar människors hälsa direkt via den luft vi andas,
dels medför spridning av föroreningar (genom nederbörd och annan
deposition) en indirekt påverkan i form av miljöproblem såsom försurning, övergödning, korrosion med mera. Partiklar och kvävedioxider är
två typer av luftföroreningar som ger problem i många svenska städer.
Partiklarna kommer främst från trafiken genom slitage av vägbanor och
däck, men även sopning av sand och grus från vägbanor kan ge upphov till partiklar i luften. Partiklar kan orsaka lungsjukdomar och leder
även till ökade besvär för exempelvis astmatiker. Kväveoxider bildas vid
förbränning och i de flesta tätorter är trafiken den största utsläppskällan,
men även eldning i privata braskaminer och eldstäder ger upphov till
den sammantagna halten kväveoxider i luft. Kvävedioxid verkar irriterande på luftvägarna och kan orsaka skador på lungorna. Även halterna
av så kallade flyktiga organiska föreningar (Volatile Organic Compound,
VOC) mäts, bland annat eftersom dessa medverkar i bildningen av
marknära ozon (Naturvårdsverket, 2018). Ett av dessa ämnen, bensen,
sprids från ett antal olika källor som bensinbilar, småskalig vedeldning,
cigarettrök och snöskotrar. Bensen är cancerframkallande.
Tillsammans med Naturvårdsverket ansvarar kommunen för att kontrollera luftkvaliteten och mätningar genomförs på platser där risk finns för
att höga värden uppstår (Naturvårdsverket, 2018).
Åre kommun har vid tre tillfällen under 2009 och 2010 utfört mätningar
av luftkvaliteten vid Åre torg (bykärnan). Mätningarna utfördes av
Miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft (gränsvärdesnormer) för kväveoxid, svaveloxid,
partiklar (PM10) och bensen, samt nivåer för miljökvalitetsmålet Frisk luft (källa: Naturvårdsverket, 2018) respektive mätningar i Åre by.
Ämne

MKN

Miljökvalitetsmålet
Frisk luft

Mätningar i Åre by
2009-2010

Kvävedioxid (µg/m3)

60 (dygnsmedel)

60 (timmedel)

5,0-17,0

40 (årsmedel)

20 (årsmedel)

(veckomedel)

Partiklar (PM10)

50 (dygnsmedel)

30 (dygnsmedel)

-

(µg/m3)

40 (årsmedel)

15 (årsmedel)

-

Bensen

-

-

0,2-1,5

(µg/m3)

5 (årsmedel)

1 (årsmedel)

(veckomedel)
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flyktiga organiska kolväten och kvävedioxid. Resultaten av mätningarna
visar på genomgående låga halter och därmed låg risk för negativa effekter.
Åtgärder
Genom att stänga av centrala Åre och västra delen av Årevägen från
allmän biltrafik ökar förutsättningarna för fortsatt god luftkvalité i Åre.
Förutom biltrafiken kan vedeldning ge stor lokal påverkan på luftkvaliteten i samlad bebyggelse. För att kunna avgöra om vedeldningen ger
förhöjda halter behöver Åre kommun genomföra mätningar av luftkvaliteten på utvalda ställen inom planområdet.
Planens mål om att möjliggöra ökad andel gång-, cykel- och kollektivtrafik ökar förutsättningarna för att hålla god luftkvaliteten på ett mer
övergripande plan.

Buller
Buller, det vill säga oönskat ljud, är vanligt förekommande i samhället. Buller uppkommer bland annat från industrier och verksamheter
och från trafiken på vägarna. Buller kan påverka människors hälsa och
livskvalitet negativt och trafikbuller är den miljöstörning som berör flest
människor i Sverige (Naturvårdsverket, 2018).
Ljudnivå mäts i decibel (dB) som är en logaritmisk skala i vilken en fördubbling/halvering av ljudenergin ger 3 dBA högre/lägre ljudnivå. Generellt kan därmed sägas att den ekvivalenta ljudnivån ökar 3 dBA om
exempelvis trafikmängden dubbleras. För bostadsmiljöer finns nationella
riktvärden för buller från verksamheter/industrier och från trafiken.
Åtgärder
Vid planering och byggande ska de nationella riktvärdena för maximalt
och ekvivalent buller tillämpas. Ekvivalent buller utgörs av ett medelvärde av det buller som uppkommer under en bestämd tidsperiod. 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. Bulleranalysen bör vid behov även omfatta utredning av lämpliga bulleråtgärder.
Vid analyser och beräkningar ska prognosticerade siffror för trafikering
år 2040 samt känslighetsanalys för Mittbanan användas.

Olycksrisker och säkerhet
Utvecklingen av Åredalen medför ett större antal människor i rörelse,
vilket kan antas medföra större risk för olyckor i trafiken. Även om det
övergripande målet är att minska bilberoendet kan antas att en stor andel av transporterna av besökande/turister sker med bil och buss. Den
inkommande trafiken kräver möjlighet till parkeringar.
För att minska bilberoendet avser Åre kommun öka möjligheten att ta
sig fram till fots och per cykel och strävar därför efter att skapa sammanhängande stråk för gång- och cykeltrafiken i Åredalen. Gång- och
cykeltrafikanter brukar anges som en oskyddad trafikantgrupp (jämfört
trafikanter i motorfordon).
Åtgärder
För att kanalisera trafikflöden och för att minska den trafik som åker
runt och söker parkeringsplatser bör större parkeringsanläggningar
placeras i logistiskt fördelaktiga lägen i Åre centrum, Björnen och Röd-
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kullen. Vid centrala förtätningar bör det eftersträvas att fastighetsägare
löser parkeringsbehovet i gemensamma parkeringsanläggningar. För att
undvika konkurrensen om ytorna bör markparkeringar undvikas och
underjordiska parkeringsgarage istället anordnas.
Gång- och cykelvägar ska placeras, underhållas och gestaltas så att de
upplevs som trygga och säkra. Säkerheten vid passager över eller under
barriärer som Mittbanan och E14 är särskilt viktiga att beakta. Vid
planering av vägar för oskyddade trafikanter ska fokus ligga på stråkens
målpunkter, genhet och koppling till andra gång- och cykelstråk.
Vid etablering av nya bostadsområden i närheten av väg 638 eller E14
ska planarbetet omfatta utredning av hur oskyddade trafikanter kan ta
sig till närmaste busshållplats. I det fall säker koppling inte finns så bör
sådan anläggas.
Under planläggning och bygglovsprövningar bör antalet mindre utfarter
mot E14 göras färre och säkerheten vid befintliga in- och utfarter bör
förbättras.
Vid korsningen i Björnänge (Frövägen-E14), vid oövervakade järnvägsövergångar, vid korsningen Ullådalsvägen-E14, vid korsningar
utmed E14 i centrala Åre samt vid infarten till Continental Inn behöver
åtgärder vidtas för att höja trafiksäkerheten och förbättra trafiksystemets funktion.

Risker förknippat med farligt gods
Transport av farligt gods sker på vägar och järnvägar i hela landet.
Vid transport hanteras godset enligt föreskrifter kallad ADR-S för väg
(MSBFS 2016:8) och RID-S för järnväg (MSBFS 2016:9). Föreskrifterna
beskriver bland annat ansvarsförhållanden, hur godset ska packas, vilket
gods som kan samlastas och hur transporten ska märkas (MSB, 2018).
Farligt gods delas in i olika klasser beroende av dess farliga egenskaper,
exempelvis om godset är brandfarligt, frätande eller explosivt.
Genom hela Åredalen löper E14 och järnvägen Mittbanan som båda är
transportleder för farligt gods.
Vid järnvägsanläggningar finns fasta säkerhetsavstånd som ska hållas
byggnadsfria, för att säkerställa järnvägens funktion och möjliggöra
underhåll. Större säkerhetsavstånd är dock ofta lämpliga beroende av
buller, vibrationer och risk för olyckor med farligt gods samt urspårningar. För transport av farligt gods på väg och järnväg finns generella
riktlinjer framtagna som bland annat har sammanställts av Länsstyrelsen
Norrbotten (Länsstyrelsen Norrbotten, 2015).
Med de terrängförhållanden som råder inom dalgången är det svårt att
uppfylla de generella riktlinjer som finns när det gäller skyddsavstånd
från transportleder för farligt gods och stora delar av den bebyggelse
som redan finns i dalgången ligger helt eller delvis inom rekommenderade skyddsavstånd.
Åtgärder
Åre kommun avser generellt beakta fasta skyddsavstånd mellan transportleder med farligt gods och planerad bebyggelse. Om det är möjligt att via åtgärder minska risknivån till en nivå som är godtagbar för
bostäder bedömer dock kommunen att bostäder kan placeras närmare
riskkällan än vad riktlinjerna anger. Ett kortare skyddsavstånd kan motiveras av platsens lokala förutsättningar, exempelvis i vissa tätorter och
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stråk inom planområdet. Vad som är ett lämpligt skyddsavstånd behöver
utredas i vart enskilt fall med hänsyn till platsens förutsättningar och allmänna och enskilda intressen. Inför eventuella avsteg från de generella
skyddsavstånden görs specifika bedömningar i kommande detaljplaneoch bygglovsprocesser med förslag på lämplig anpassning och skyddsåtgärder för bebyggelse.
En enkel riskbedömning bör göras vid planläggning eller bygglovsprövning inom 150 meter från leder som är utpekade för transporter av
farligt gods. Inom 50 meter 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 vid analysen.

Närhet till miljöfarliga verksamheter
Vissa typer av verksamheter kan medföra utsläpp till luft (lukt och
damm) och vatten samt ge upphov till bullerstörningar i närområdet.
Utsläppen till luft och buller kan uppstå både från själva verksamheten
och från de transporter som sker till och från samt inom verksamhetsområdet.
Åtgärder
I planen anges att ny bostadsbebyggelse inte bör lokaliseras till områden
där störningar från befintliga verksamheter riskerar att uppstå. Åre kommun tillämpar inte fasta skyddsavstånd från 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.

Bedömning av miljöeffekter avseende människors hälsa och säkerhet
Planalternativ (samråd)

Luftkvalitet

Buller

Planförslag (granskning)

Nollalternativet

Samordning vad gäller vägar,
Oförändrad bedömning.
parkeringar, minskat antal
anslutningar till större vägar etc.
medför att större delar av trafikmängden kan styras bort från
den känsligare bebyggelsen.

Mindre samordning av transporterna ger större mängder
utsläpp per person, vilket kan
medföra risk för negativa effekter för den lokala luftkvaliteten.

Totalt ökat antal transporter
Oförändrad bedömning
kan medföra risk för negativa
effekter för luftkvaliteten i Åre
samhälle samt längs E14.
Samordning vad gäller vägar, Oförändrad bedömning
parkeringar, minskat antal
anslutningar till större vägar
etc. medför att större delar av
trafikmängden kan styras bort
från känsligare bostadsmiljöer.
Totalt ökat antal transporter
Oförändrad bedömning.
kan medföra risk för negativa
effekter för buller i Åre samhälle samt längs E14.

Totalt ökat antal transporter
kan medföra risk för negativa
effekter för luftkvaliteten i Åre
samhälle samt längs E14.
Mindre samordning av transporterna ger större spridning
av trafiken, vilket kan medföra
risk för negativa effekter i form
av buller i och kring känsligare
bostadsmiljöer.
Totalt ökat antal transporter
kan medföra risk för negativa
effekter för luftkvaliteten i Åre
samhälle samt längs E14.
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Farligt gods

Oförändrad bedömning
Säkerhetsavstånd från transportleder för farligt gods kommer att innehållas oavsett planens genomförande eller inte.
följas. Planen bedöms motverka
negativa effekter helt.

Miljöfarliga
verksamheter

Planen tillser att ny bebyggelse Oförändrad bedömning
inte lokaliseras till områden där
det finns risk för störningar
från befintliga verksamheter.

Säkerhetsavstånd från transportleder för farligt gods
kommer att innehållas oavsett
planens genomförande eller
inte.

Utan samordning och styrning
finns risk att exploatering sker
så att landskapssiluetter och
karaktärsgivande landmärken
raderas ut, försvinner eller
skyms.
Risken för ras, skred och erosi- Utan samordning och styron har kartlagts. Ny riktlinje om ning finns risk för kumulativa
oförändrad markanvändning i effekter vid spridd bebyggelse.
känsliga områden i kombination Risken för ras, skred och eromed övriga riktlinjer i FÖP:n
sion kommer behöva bedömas i
innebär att exploatering styrs
varje enskilt fall.
bort från riskfyllda områden.

Ras, skred och
erosion

NATURMILJÖN, VÄXT- OCH DJURLIV
Exploatering av obebyggda naturområden medför oundvikligen
förändringar jämfört dagsläget och gör att förutsättningarna för
det befintliga växt- och djurlivet förändras, vilket ger större eller
mindre effekter som kan vara övergående eller mer permanenta.
Vägar, byggnader och större närvaro av människor, kan exempelvis
medföra barriärer (förhindra naturliga rörelser och spridning) och
fragmentering (dela upp områden i mindre bitar) för det förekommande
växt- och djurlivet.
Barriärer för djurlivet utgörs av fysiska hinder men även av störningar i
form av buller, ljus och rörelser samt avsaknad av skyddande vegetation.
Barriärer begränsar djurens rörelser i naturen och därmed tillgången till
livsviktiga resurser som exempelvis föda, vatten, skydd, övervintringsområden och möjlighet att föröka sig. Fragmentering av områden kan
medföra negativa effekter för djur som är beroende av större, sammanhängande områden. Beroende av art medför bebyggelse och vägar även
större eller mindre hinder för växters utbredning och spridningsmöjligheter.
Förtätningar (se avsnitt Bebyggd miljö) kan medföra att befintliga grönområden mellan bebyggelsen blir mindre till ytan, färre till antalet eller
helt försvinner, vilket medför risk för negativa effekter på de växt- och
djurmiljöer som finns i dessa grönområden.

Övergripande naturvärden
Egenvärde
Naturen har ett egenvärde och att vårda och utveckla de tätortsnära
skogsområdena innebär bland annat att upprätthålla, stärka och öka den
biologiska mångfalden och därmed öka möjligheten till uppfyllelse av
flera miljökvalitetsmål.
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Friluftsliv och rekreation
Naturen har även ett värde för människors hälsa. Möjligheten att på nära
håll ta del av naturen för motion, friluftsliv och rekreation (närrekreation/vardagsrekreation) bidrar till en god livskvalitet för boende. Läs mer
om rekreation och friluftsliv under avsnittet Fjällmiljöer.
Ekosystemtjänster
Naturen bidrar också med de värden som kallas ekosystemtjänster, det
vill säga den nytta människan får från naturens arbete, exempelvis när
växter renar luft, buskar dämpar buller, bin pollinerar grödor, stadens
gräsmattor renar regn- och snövatten från tungmetaller och att bakterier
och maskar gör jorden bördig, se kapitel 8.

Våtmarker och skogsmiljöer
Den utveckling som Åredalen genomgått sedan slutet av 1800-talet har
medfört stora förändringar av markanvändningen och det som tidigare
var öppna våtmarker och skogsmark har till allt större andel omvandlats
till bebyggelse och på andra sätt exploaterad och mer hårdgjord mark, exempelvis vägar, parkeringar, skidbackar, liftsystem, skoterspår med mera.
Våtmarker är marker där vatten under stor del av året finns nära, under,
i eller strax över markytan (ArtDatabanken, 2018). Det finns många olika
typer av våtmarker och ungefär 45 olika har använts för att dela in våtmarkerna inom den svenska våtmarksinventeringen (VMI). Myrmarker är
den benämning som brukar användas för mossar och kärr. Många växter
och djur är beroende av våtmarker, exempelvis förekommer 19% av Sveriges rödlistade arter i våtmarksmiljö (Naturvårdsverket, 2018). Trots att
våtmarkerna därmed har högt skyddsvärde förstördes nästan en fjärdedel
av Sveriges våtmarker under det förra seklet, bland annat beroende av
utdikningar för skogs- och jordbruket, men även på grund av torvbrytning samt föroreningar och övergödning. Kvarvarande våtmarker är ofta
omgivna av redan exploaterad mark vilket gör dem sårbara och känsliga
för förändringar, och i samband med bebyggelse och ny infrastruktur riskerar fler våtmarker att försvinna. Ett relativt nytt hot mot våtmarkerna
är klimatförändringar, eftersom stigande temperatur och ändrade nederbördsmönster skapar störningar i ekosystemen och ändrar förutsättningarna för arter knutna till dessa livsmiljöer. Inom planområdet finns inga
våtmarker som noterats ha högre VMI-värden (Länsstyrelsernas Karttjänster, 2018).
Nyckelbiotoper är områden med en speciell naturtyp som har stor betydelse för skogens hotade och rödlistade arter. Inom planområdet finns
det fem stycken nyckelbiotoper (se även Bilaga 2), en naturlig skogsbäck
nordväst om Duved (mellan delområden 21 och 22), en ravin med barrskog vid Tegefjäll (delområde 22), en aspskog på 0,7 hektar nordväst om
Ullån (delområde 4), en aspskog om 1,7 hektar sydost om Totthummeln
(delområde 24) samt en gransumpskog väster om Såssjön (delområde 26)
(Länsstyrelsernas Karttjänster, 2018).
Sumpskogar är områden som inte är påverkade av dikning och har fått
stå oavverkade, eftersom de är relativt otillgängliga för skogsmaskiner.
Eftersom visst känsligt växt- och djurliv behöver den här typen av miljö
för att kunna leva och utvecklas kan sumpskogar inneha höga naturvärden. Inom planområdet återfinns sumpskogar vid den västra plangränsen
i Sällbacken (delområde 21) och i anslutning till Åresjön sydväst och söder om Ullån (delområden 3 och 4) (Länsstyrelsernas Karttjänster, 2018).
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I Skogsstyrelsens databas finns även tre mindre barrskogsområden
registrerade som naturvärden, en vid Tegefjäll (delområde 22) och två
nordost om Ullån, söder om Rödkullen (delområde 10) (Skogsstyrelsen,
Skogens Pärlor, 2018).
Åtgärder
Eftersom antalet kvarvarande nyckelbiotoper och sumpskogar är liten
och till ytan förhållandevis små är det extra viktigt att hänsyn tas till
dessa viktiga biotoper för skyddade och skyddsvärda arter.
Enligt planen ska den biologiska mångfalden och ekosystemtjänster integreras i planering och byggande. För att skydda och bevara biotoperna
bör detta speciellt tydliggöras vid planering och byggande inom de
delområden där det ännu finns kvarvarande nyckelbiotoper och sumpskogar (se ovan).

Växt- och djurliv
Naturmiljöerna inom planområdet har stor variation, från större öppna
områden på fjällsidan till mindre, avgränsade grönområden inom bebyggelsen. Variationen av naturmiljöer ger även förutsättningar för en stor
variation av biotoper för förekommande växt- och djurliv.
Artportalen är ett webbaserat rapportsystem för observationer av
växter, djur och svampar. Systemet är öppet för alla, för sökning och
rapportering, och bygger på ideell rapportering från privatpersoner såväl
som yrkesverksamma naturvårdare.
Rapporterade arter markeras enligt rödlistan. Rödlistningen i Sverige
följer det system som utvecklats av Internationella naturvårdsunionen
(IUCN) för att utvärdera och bedöma tillståndet för arter i naturen. Resultatet - rödlistan - är den nationella lista som ArtDatabanken sammanställer vart femte år och som redovisar de arter som uppfyller kriterierna
i någon av kategorierna nationellt utdöd (RE), akut hotad (CR), starkt
hotad (EN), sårbar (VU), nära hotad (NT), livskraftig (LC) eller kunskapsbrist (DD). Rödlistan fastställs av Naturvårdsverket och Havs- och
vattenmyndigheten (ArtDatabanken, 2018).
I Artportalen har under perioden mellan 2000-2018 gjorts registreringar
av ett stort antal rödlistade arter inom planområdet, i huvudsak fågelarter men även kärlväxter, lavar, mossar och svampar samt däggdjuret
utter. Registreringarna är spridda över hela planområdet. Några akut
hotade (CR) arter har inte registrerats.
Av fågelarter som enligt rödlistan är sårbara (VU) har gjorts registreringar av bergand, stjärtand, brushane, gråtrut, tornseglare, hussvala,
kungsfågel, lappmes, stare, vinterhämpling, rosenfink, lappsparv, gulsparv, videsparv och sävsparv. Flest registreringar har gjorts av gulsparv
(124 stycken) varefter kommer stare, tornseglare och hussvala.
Av nära hotade (NT) fågelarter har registreringar gjorts av sädgås,
vaktel, smålom, havsörn, blå kärrhök, duvhök, fjällvråk, kungsörn,
pilgrimsfalk, dubbelbäckasin, storspov, spillkråka, mindre hackspett,
tretåig hackspett, sånglärka, backsvala, ängspiplärka, flodsångare, svart
rödstjärt, buskskvätta, nötkråka, smalnäbbad nötkråka och tjocknäbbad
nötkråka. Flest registreringar av gjorts av smalnäbbad nötkråka (151
stycken) varefter kommer ängspiplärka, storspov och fjällvråk.
En registrering har gjorts av fjärilsarten tajgafältmätare, som enligt rödlistan är sårbar (VU). En notering har även gjorts av fjärilsarten baltiskt
skogsfly som är nära hotad (NT).
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Den registrerade laven norsk näverlav är sårbar (VU) medan de registrerade arterna brunpudrad nållav, vitgrynig nållav, rödbrun blekspik,
garnlav, knottrig blåslav, lunglav och skrovellav är nära hotade (NT).
Av sårbara (VU) svampar har registreringar gjorts av brödtaggsvamp
och kejsarskivling. De registrerade svamparterna äggvaxskivling,
harticka, granticka, ullticka och gränsticka är nära hotade (NT).
Registreringar av kärlväxterna sen fältgentiana respektive fältgentiana,
som är starkt hotade (EN), har gjorts på tre ställen inom planområdet.
Av övriga registrerade kärlväxter är sickelmaskros och slåtterfibbla sårbara (VU) medan brunklöver är nära hotad (NT). En registrering finns
av parkhättemossa som är nära hotad (NT).
Åtgärder
För att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa betydande negativa
miljöeffekter på det inom planområdet förekommande växt- och djurlivet behöver mer specifika undersökningar och inventeringar av skyddade och skyddsvärda arter utföras inför exploatering och byggande. I
förekommande fall kan exploateringen eller byggandet kräva dispens
från vad som gäller enligt artskyddsförordningen (se kapitel 8).
Revideringar inför granskning
Inför granskning har en naturvärdesinventering tagits fram. Områden med höga naturvärden har identifierats vilket innebär att det har
tillkommit ny och ökad kunskap om naturvärden inom planområdet.
Naturvärdesklassade områden bör markeras på hänsynskartan för att all
känd kunskap ska vara samlad och tillgänglig vid efterföljande planer
och beslut.
Riktlinjer har införts om att de högsta naturvärdena (klass 1) ska undantas exploatering. Höga naturvärden (naturvärdesklass 2) förekommer
inom flera utvecklingsområden.

Särskilt utpekade naturvärden inom planområdet
Inom planområdet finns inga naturreservat eller utpekade djur- och
växtskyddsområden. Åreälven och dess biflöden är av riksintresse för
naturvården och även Natura 2000-område enligt habitatdirektivet. Se
kapitel 8 och Bilaga 2 för sammanställd redovisning och beskrivning av
förekommande utpekade naturvärden inom planområdet.
Revideringar inför granskning
Granskningshandlingen har kompletterats med utförligare texter angående dagvatten och kopplingen till Natura 2000. Granskningshandlingen tydliggör även vilka delområden som berör Natura2000-områden och
att extra stor hänsyn ska tas till dessa vid framtida exploatering.

Bedömning av miljöeffekter avseende naturmiljön, växt- och djurliv
Planalternativ (samråd)

Våtmarker och
skogsmiljöer

Planförslag (granskning)

Kvarvarande andel nyckelbio- Oförändrad bedömning.
toper och sumpskogar inom
Utökad kännedom om naturplanområdet är liten och risk
värden.
finns för att planerad exploatering medför negativa effekter.
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Nollalternativet
Kvarvarande andel nyckelbiotoper och sumpskogar inom
planområdet är liten och risk
finns för att planerad exploatering medför negativa effekter.
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Växt- och djurliv Exploatering av naturområden Oförändrad bedömning.

Exploatering av naturområden
medför oundvikligen förändmedför oundvikligen förändringar för det befintliga växtringar för det befintliga växtoch djurlivet. Inför exploatering
och djurlivet. Inför exploatering
och byggande krävs specifika
och byggande krävs specifika
inventeringar.
inventeringar.
Planen styr utvecklingen till
Utökad kännedom om natur- Utan styrning finns risk att
de områden som bedöms tåla värden. Höga naturvärden (na- exploatering sker i mer känsliga
exploatering.
turklass 2) förekommer inom områden.
flera utvecklingsområden.
Vid förtätningar finns risk för Bedömning från samrådsförslag Vid förtätningar finns risk för
att de växt- och djurmiljöer
att de växt- och djurmiljöer som kvarstår till viss del.
som finns inom grönområden
finns inom grönområden mellan
Konkretiserad mark- och
mellan den befintliga bebyggelden befintliga bebyggelsen blir
vattenanvändningskarta visar
sen blir mindre till ytan, färre
mindre till ytan, färre till antalet
grönstråk som kan fungera
till antalet eller försvinner helt.
eller försvinner helt.
som spridningskorridorer med
betydelse för biologisk mångfald. Samtidigt visar kartan att
utvecklingsområden, utökade
skidanläggningar, nya liftar och
strategisk vägkoppling kan innebära fragmentisering, barriäreffekter och störningseffekter på
växt- och djurliv.

Åreälven

Totalt fler boende och större
andel bebyggelse medför ökad
mängd avlopps- och dagvatten
vilket kan medföra negativa effekter för recipient Åreälven.

Oförändrad bedömning.

Totalt fler boende och större
andel bebyggelse medför ökad
Tydligare mål om antal bostäder
mängd avlopps- och dagvatten
och turistbäddar klargör omvilket kan medföra negativa effattningen.
fekter för recipient Åreälven.

Bedömning från samrådsförslag Utan samordning finns risk
Genomförande av planen
medför samordning av avlopps- kvarstår till viss del. Dock inne- för att ett ökat antal enskilda
avlopp- och dagvattensystem
och dagvattensystemen, vilket bär de ökade möjligheter till
förhandsbesked/bygglov
och
medför negativa effekter för
bedöms motverka negativa
lättnad
av
krav
på
anslutning
till
recipient Åreälven.
effekter.
kommunalt VA svårigheter att
bedöma omfattning av framtida
exploatering och därmed de
kumulativa effekterna.
Nya/utökade utvecklingsområden väster om Duvedsbyn kan
medföra betydande miljöpåverkan på Natura 2000, strandskydd och MKN.
Risken för ras, skred och ero- Utan styrning finns risk att
sion har kartlagts. Ny riktlinje exploatering sker i mer känsliga
om oförändrad markanvändområden.
ning i känsliga områden i kombination med övriga riktlinjer i
FÖP:n innebär att exploatering
styrs bort från riskfyllda områden. Naturmiljön är tillskillnad
från aspekten om hälsa och
säkerhet betydligt mer känslig,
därför kvarstår bedömning om
viss negativ påverkan.

Ras, skred och
erosion
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VATTENKVALITET OCH VATTENMILJÖER
Vatten cirkulerar i ett ständigt kretslopp, vattenånga avdunstar
från sjöar och hav och faller ned som regn och snö. En del vatten
tränger ned genom jordlagren till berggrunden och bildar grundvatten som i sin tur, efter en viss uppehållstid i marken, rinner ut i
vattendrag, sjöar och hav. Grundvatten är viktigt som dricksvatten
för oss människor, men påverkar också miljön för växter och djur i
marken och i ytvattnet (Naturvårdsverket, 2018).
Generellt sett ökar efterfrågan och därmed påfrestningen på våra grundvattenresurser, vilket bland annat beror av att människor bosätter sig
permanent i kust- och fritidsområden sammantaget med att exempelvis
dag- och avloppsvatten kan medföra utsläpp av miljöfarliga ämnen som
förorenar grundvattnet. För att skydda grundvattnet från föroreningar
måste skyddsområden runt vattentäkter inrättas (Naturvårdsverket,
2018). För att förebygga och motverka att föroreningar i det vatten som
uppkommer i samhället, såsom dag- och avloppsvatten, medför föroreningar av vattendrag, sjöar och grundvattnet behöver det samlas upp
och vid behov även fördröjas och renas innan det kan släppas vidare.
Beroende av planområdets förutsättningar sker det naturliga vattenflödet söderut mot Åresjön, som enligt Länsstyrelsernas databas Vatteninformationssystem Sverige (VISS) inte uppnår god status. För att nå
målet god status krävs dels att åtgärder görs för att förbättra dagsläget,
dels att ingen ny negativ påverkan tillåts.

Dagvatten
På naturlig mark infiltreras det mesta av vattnet från nederbörden direkt
ner i marken. Vid större nederbördsmängder och marken är mättad eller
frusen avrinner vattnet på markytan, mot närliggande diken, vattendrag
och sjöar.
Vid anläggande av bostäder, vägar, parkeringar och liknande, minskar
möjligheten för naturlig infiltration medan mängden regn och snö är lika
stor som innan. Dagvattnet, det vill säga det nederbördsvatten som avrinner från de hårdgjorda ytorna som hustak, vägar, stenläggningar och
liknande, måste därför istället samlas upp och ledas vidare till system
där det kan tas omhand. Systemen för omhändertagande av dagvatten
måste byggas med möjlighet att kunna omhänderta även högre flöden
än de normala, så att vatten vid ett skyfall eller en snabb snösmältning
inte översvämmar området och ansamlas i källare och andra lågpunkter.
Även prognostiserade klimatförändringar kan medföra större mängder
nederbörd som behöver hanteras.
Nederbörden i sig innehåller ofta olika typer av atmosfäriska föroreningar, som exempelvis svavel och kväveoxider. När dagvattnet rinner
genom samhället för det även med sig förororeningar från tak och från
de hårdgjorda ytorna på marken i form av bland annat tungmetaller, oljor och näringsämnen. Föroreningarna följer med vattnet ut i sjöar och
vattendrag där de kan försämra livsmiljöerna för växter och djur och
orsaka algblomningar.
Dagvattnet från vägar innehåller en rad förorenande ämnen som kommer från slitaget från vägbeläggningen, bromsar och däck, från avgaser
och från spill av bensin och diesel, bromsolja, smörjoljor, fett och rostskyddsmedel. Föroreningarna består av tungmetaller som zink, kadmium och bly samt kolväten. Även vägsalt, sand och spolarvätska påverkar
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föroreningsinnehållet i vägdagvattnet (Trafikverket, 2018). Mikroplaster
är en föroreningstyp som uppmärksammats under senare år (Luleå
Tekniska universitet, 2017). Källor till mikroplaster i dagvattnet är bland
annat nötning av bildäck och trafiklinjefärg samt konstgräsplaner, där
gummigranulat ofta används.
Normalt fångas det mesta av föroreningarna upp och fastläggs i vägslänter och diken och en del föroreningar bryts ned på plats eller späds
ut till låga koncentrationer. Vid vägar med stora trafikmängder kan det
dock krävas särskilda reningsanläggningar för vägdagvatten (Trafikverket, 2018).
Åtgärder
Enligt den kommuntäckande översiktsplanen ska öppen avledning av
dagvatten tillämpas i de flesta fall och ytor för dagvattenhantering ska
avsättas i detaljplaner. I fördjupningar av översiktsplanen ska lämpliga
områden för mångfunktionella ytor och sedimentationsdammar identifieras.
För att vattenkvaliteten i Åreälven/Åresjön inte ska bli sämre är det
viktigt att arbeta med dagvattenhantering, riskutredningar och bra vatten- och avloppslösningar vid detaljplanering och bygglov.
Den vatten- och avloppspolicy (VA-policy) som är under beredning inför antagande innehåller även riktlinjer för dagvatten (Åre kommun, utkast 2018). Enligt policyn ska dagvattensystemen utformas med hänsyn
till platsens förutsättningar, dagvattnets föroreningsgrad, naturliga vattenströmmar och recipientens känslighet. Dagvatten bör fördröjas och
omhändertas så nära källan som möjligt och vid planering ska grönområden och gröna stråk för öppen hantering och infiltration av dagvatten
avsättas i tillräcklig grad och prioriteras framför underjordisk hantering.
Vid detaljplanering ska kommunen ställa krav på dagvattenhanteringen
och verka för att fastighetsägare i redan exploaterade områden med
dagvattenproblematik förbättrar dagvattenhanteringen.
Revideringar inför granskning
Granskningshandlingen har kompletterats med utförligare texter angående dagvatten och kopplingen till Natura 2000.

Avlopp och kapacitet
Vatten- och avloppsystemen (VA-systemen) omfattar både försörjningen av dricksvatten till bostäder/verksamheter och bortledning av
avloppsvatten från bostäder/verksamheter till reningsverk.
Avloppsvatten innehåller bland annat mikroorganismer (virus, bakterier och parasiter) och näringsämnen (fosfor och kväve). Utsläpp av
mikrobiellt påverkat vatten kan ge negativa effekter i recipienten och
är ett allvarligt hot mot dricksvattentäkter. Eftersom det i dagsläget
inte är tekniskt möjligt/ekonomiskt rimligt att rena avloppsvattnet fritt
från bland annat näringsämnen, och det enligt gällande lagar och regler
därför är tillåtet att släppa ut vissa halter, innehåller även det renade
avloppsvattnet lägre halter av näringsämnen. Utsläpp av näringsämnen
medför risk för övergödning i ytvattenrecipienter.
Inom planområdet finns i dagsläget ett kommunalt avloppsreningsverk
(ARV), Vikverket i Björnänge sydost om Åre by. Till detta är hela planområdet – från Duvedsbyn i väster till Såböle i öster- anslutet. För att
leda avloppsvattnet till ARV krävs ett omfattande system, från de min-
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dre avloppsnäten via huvudledningar på land, pumpstationer och överföringsledningar som ligger på botten i Åresjön. Att överföringsledningen
ligger ”fritt” i vattenmiljön underlättar tillsyn och underhåll eftersom den
lätt kan nås via dykare (Åre kommun, Martijn Van De Griend, 2018-1106).
Inom angivna verksamhetsområden för kommunalt VA är kommunen
ålagd att förse exploatörerna med kommunala anslutningar. Utbyggnad
av VA-system i takt med utbyggnad av bebyggelse kan endera ske genom
att exploatören bygger ledningsnäten (enligt kommunens krav och vägledning) i samband med annat byggande och att driften av näten sen övertas
av kommunen, endera att kommunen själva bygger näten. Det senare alternativet medger större kontroll och förhindrar eventuella framtida problem vid fastighetsdelningar eller tillkommande bebyggelse i närområdet.
Gemensam och kommunal VA-lösning är målet för Åredalen och det
finns ett politiskt intresse att befintliga enskilda avloppslösningar allt
eftersom ska anslutas till det kommunala nätet. Anslutning sker företrädelsevis via att enskilda anläggningar först går samman i samfälligheter/
större enheter som därefter kopplas in på det kommunala nätet.
Både för det befintliga nätet och för ARV finns kapacitetsgränser och
utredningar har genomförts och jämförts med de prognoser som finns
för troliga exploateringar i Åredalen. Vikverket har enligt gällande tillstånd kapacitet för 27 500 personekvivalenter (pe) och på platsen finns
möjlighet till viss utbyggnad. Kommunen ser det inte troligt att fler ARV
behöver anläggas inom Åredalen.
Åtgärder
Enligt den kommuntäckande översiktsplanen ska Åre kommun arbeta för
att minska utsläppen av förorenat vatten genom förbättringar av kommunala reningsverk samt aktivt arbete med tillsyn och åtgärder av mindre
och enskilda avloppsanläggningar. Kommunen arbetar även för att minska
antalet enskilda avloppsanläggningar. Vid bedömning av en föreslagen
exploaterings förutsättningar för VA-lösningar måste också risker för
eventuella kumulativa effekter bedömas. Detta gäller också vid inkoppling
på kommunala avlopp, eftersom negativa ekologiska konsekvenser kan
uppstå om reningsverken har bristande kapacitet. Kommunen ska arbeta
för att all samlad bebyggelse har gemensamt vatten och/eller avloppslösning. Kommunen anser att verksamhetsområdet för VA på sikt bör utökas
så att det omfattar all bebyggelse i Åredalen, såvida det inte bedöms som
orimligt av tekniska, miljömässiga eller ekonomiska skäl.
Enligt den fördjupade översiktsplanen ska samnyttjande av infrastruktur
som exempelvis VA-system tillämpas vid all utveckling av bostäder och
tillkommande bebyggelse ska enligt riktlinjerna anslutas till kommunala
VA-system, i de delområden där detta är möjligt, och verksamhetsområdet
för VA ska utökas i takt med utbyggnad av nya områden. En utbyggnad
av kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp förbättrar möjligheter för att åstadkomma nytillkommande bebyggelse. Tillkommande
företagsområden bör lokaliseras så att dessa kan anslutas till kommunala
VA-system.
För exploatering av de områden som inte kan anslutas till kommunala VAsystem behöver geotekniska förutsättningar och möjligheter till enskilda
lösningar av vatten och avlopp beaktas.
En VA-policy för Åre kommun är i dagsläget under beredning inför
antagande (Åre kommun, utkast 2018). Enligt utkastet till policyn ska nya
fastigheter anslutas till det kommunala VA-systemet där det finns miljö-
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och hälsomässigt behov samt där det är tekniskt möjligt och ekonomiskt
försvarbart. I övriga områden bör kommunen verka för utbyggnad av
långsiktigt hållbara gemensamhetslösningar alternativt utveckling av
bra enskilda VA-lösningar. Kommunen ska i sin tillsyn och planering
prioritera sådana områden där vattenförekomster riskerar att försämras
och som riskerar att inte uppnå god ekologisk, kemisk eller kvantitativ
status. Med utgångspunkt från policyn avser kommunen ta fram en VAplan.
Revideringar inför granskning
Granskningshandlingen slår fast att det behövs en ökning av VAkapaciteten för att tillgodose FÖP:ns måltal. Nuvarande reningsverk,
Vikverket, har i dagsläget inte möjlighet att hantera den befolkningsökning som föreslås. Frågan är under utredning och FÖP:n öppnar för
en utbyggnad av Vikverket, alternativt att ett nytt reningsverk byggs
utanför FÖP-området.

Vattenskyddsområde kring vattentäkt
Planområdet ligger delvis inom och delvis i anslutning till det beslutade
vattenskyddsområdet kring Englandsviken-Långnäsets vattentäkt (Jämtlands läns författningssamling, 23FS 2017:11). Vattenskyddsområdet
omfattar tillflöden från Forsafjällen/Mullfjället och Ullådalen, Åresjön
samt sand- och grusförekomsterna Långnäset och Ängena. Sydost om
planområdet finns ytterligare två stycken vattenskyddsområden kring
vattentäkt, Undersåker och Edsåsen.
Åre kommun anser att det är mycket angeläget att bibehålla en hög kvalitet på dricksvattnet.
Åtgärder
Inom det primära vattenskyddsområdet kring Englandsviken-Långnäsets vattentäkt tillåts endast begränsad, kompletterande bebyggelse. För
att skydda vattentäkter från negativa effekter från exempelvis avverkningar bör kommunen överväga att köpa in mark inom vattenskyddsområdet.
Samordnad uppsamling, hantering och vid behov rening av dagvattnet
ger bättre förutsättningar att minska risken för att de föroreningar som
finns i samhället sprids ned till grundvattenförekomsterna. Avloppsrening i större anläggningar och kommunala avloppsreningsverk (AR) ger
dels högre reningsgrad och dels bättre förutsättningar att kontrollera det
utgående vattnet jämfört enskilda avloppsanläggningar.

Vattenmiljöer - recipienter
Inom planområdet finns ett flertal mindre vattendrag som i förekommande fall är primärrecipient för det dag- och avloppsvatten som
uppkommer. Vissa av de mindre vattendragen finns registrerade i VISS
medan andra inte ännu är det. Planområdet gränsar i söder till det större
vattenområdet Indalsälven/Åreälven/Åresjön som är Natura 2000-område enligt art- och habitatdirektivet och utpekat riksintressen för naturvården enligt 3 kap. 6 § miljöbalken (se kapitel 7 och Bilaga 2).
Indalsälven/Åreälven med käll- och tillflöden har även skydd mot uppförande av vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning
för kraftändamål, enligt 4 kap. 6 § miljöbalken. Hela planområdet ligger
inom detta område för skyddade vattendrag.
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Varken vattendraget Indalsälven/Åreälven eller Åresjön når i dagsläget
god status. För bedömning av effekter som ett genomförande av planen
kan medföra se kapitel 9 om MKN för ytvattenförekomster.
Åtgärder
För att vattenkvaliteten inte ska bli sämre är det viktigt att arbeta med
dagvattenhantering, riskutredningar och bra vatten- och avloppslösningar vid detaljplanering och bygglov.
Samordnad uppsamling, hantering och vid behov rening av dagvattnet
ger bättre förutsättningar att minska risken för att de föroreningar som
finns i samhället sprids till recipient Åreälven/Åresjön. Avloppsrening i
större anläggningar och kommunala avloppsreningsverk (ARV) ger dels
högre reningsgrad, dels bättre förutsättningar att kontrollera det utgående vattnet jämfört mindre enskilda avloppsanläggningar.
Se kapitel 9 för redovisning av de åtgärder som kommunen bedömer
behöver vidtas för att inte försämra statusen i Äreälven.

Bedömning av effekter avseende vattenkvalitet och vattenmiljöer
Planalternativ (samråd)

Planförslag (granskning)

Nollalternativet

Dagvatten

Med styrning av den nya bebyg- Riktlinjer om detaljplanekrav
gelsen och helhetssyn vad gäller lättas i vissa områden, vilket
exempelvis hantering av dag- kan ge kumulativa negativa efvatten i enlighet med planen, fekter på vattenkvalitet och vatkan hänsyn tas till de specifika tenmiljöer, då förhandsbesked/
förhållanden som råder inom de bygglov ger minskad helhetssyn
olika delarna av Åredalen.
på dagvattenlösningar.

Exploatering utan helhetssyn
och samlat grepp vad gäller
hantering av dagvatten riskerar
medföra negativa effekter för
vattenkvalitet och vattenmiljöer.

Avlopp

All ny exploatering enligt
planen bedöms inte kunna
anslutas till det kommunala VAnätet varför enskilt hanterande
och omhändertagande krävs.
Även om större mängder renat
avloppsvatten medför risk för
negativa effekter och åtgärder
behövs antas planens genomförande ge en helhetssyn och
ett samlat grepp som förhindrar
och motverkar betydande negativa effekter.

För enskilda avlopp krävs
tillstånd av kommunen, varför
kommunen har möjlighet att
påverka utformning och kravnivå. Utan samordning och helhetssyn finns dock risk att de
enskilda avloppen sammantaget
medför negativa effekter.

Vattentäkt

Inom det primära vattenskydds- Oförändrad bedömning.
området kring EnglandsvikenLångnäsets vattentäkt tillåts
endast begränsad, kompletterande bebyggelse. Detta gäller
oavsett planens genomförande
eller inte.
I planen lyfter kommunen be- Oförändrad bedömning.
hovet av att köpa in mark inom
vattenskyddsområdet, i syfte att
kunna skydda dricksvattentäkter från negativ påverkan från
exempelvis avverkningar.
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FÖP:n presenterar tänkbara
lösningar för att öka VA-kapaciteten, genom utbyggnad av
befintligt reningsverk alternativ
ett nytt reningsverk.

Inom det primära vattenskyddsområdet kring EnglandsvikenLångnäsets vattentäkt tillåts
endast begränsad, kompletterande bebyggelse. Detta gäller
oavsett planens genomförande
eller inte.
Marken inom vattenskyddsområdet ägs inte av kommunen,
vilket kan medföra risk för
negativ påverkan på dricksvattentäkten exempelvis vid
avverkningar.
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Vattenmiljöer recipienter

Fler boende i dalen och mer be- Oförändrad bedömning.
byggelse medför större volymer
Konkretisering av mark- och
av både avlopps-och dagvatten
vattenanvändningen samt tydlisom behöver hanteras och vid
gare mål om antal bostäder och
behöv renas innan det släpps
turistbäddar klargör omfattvidare till recipient. I dagsläget
ningen och lokalisering av nya
uppnår recipient Åresjön inte
utvecklingsområden mm..
god status och åtgärder krävs
Utvecklad beskrivning om dagför att situationen inte ska
vatten och påverkan på Natura
förvärras. Ytterligare åtgärder krävs för att nå målet god 2000 ger en ökad medvetenhet
om frågan.
status.

Oavsett planens genomförande eller inte är det troligt att
anta att Åredalen kommer att
utvecklas med fler boende och
mer bebyggelse. Åtgärder krävs
för att inte riskera att förvärra
situationen i Åresjön eller förhindra målet att nå god status.

KLIMATFÖRÄNDRINGAR
Så kallade växthusgaser är gaser som finns i atmosfären och som
reflekterar tillbaka jordens värmestrålning så att temperaturen på
jorden ökar. Naturligt förekommande växthusgaser i atmosfären
är bland annat vattenånga och koldioxid. De vanligaste växthusgaser som vi människor tillför atmosfären är koldioxid, metan,
kvävedioxid och ozon. Tillförsel av växthusgaser, såsom exempelvis koldioxid, sker bland annat vid förbränning av fossila bränslen
som olja, torv och naturgas. Trafiken, vissa industriprocesser,
markanvändning, djurhållning, avfallshantering och ofullständig
förbränning i vedpannor är andra källor till växthusgaser. Av vägtrafikens utsläpp av växthusgaser kommer cirka 60% från persontrafiken och 20% från tunga transporter och bussar (Trafikverket,
2018).
Enligt Åre kommuns kommuntäckande översiktsplan beräknas de stora
klimatförändringarna nå Åre kommun kring mitten av 2000-talet (Åre
kommun, 2017). I Jämtland antas årsmedeltemperaturen öka med i
medeltal 4 °C, medan vintertemperaturen antas öka med cirka 6 °C.
Även nederbörden ökar i form av fler kraftiga regn. Antalet dagar med
snötäckt mark antas minska från i dagsläget 120 dagar till 75 dagar i
slutet av seklet samtidigt som den islagda perioden minskar från 90 till
50 dagar.
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. Kommunen bedömer att Åredalen även kommer att uppleva indirekta följder av klimatförändringarna, exempelvis en förändrad global
ekonomi vilket i sin tur kan påverkan människors vilja och möjlighet att
lägga pengar på turism.
Åre kommun menar att det finns ett antal frågor som är extra viktiga
inför framtiden:
› Minska det totala transportarbetet.
› Ta fram klimatneutrala transporter.
› Skapa energismarta samhällsstrukturer och anpassa de befintliga så
att de blir mer energieffektiva.
› Anpassa bebyggelse och tekniska system så att strukturerna klarar
ökade påfrestningar vid extrema väder.
MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING
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› Hitta vägar för att göra Åredalen attraktivt för företag som inte är
snöberoende.
För att möta klimatutmaningarna krävs dels klimatomställningar/klimatåtgärder, det vill säga att vidta åtgärder för att minska klimatpåverkan,
dels klimatanpassningar, det vill säga att anpassa samhället för att möta
de pågående klimatförändringarna.
Klimatåtgärder
Utveckling av Åredalen medför ökat antal boende och besökande, vilket
oundvikligen även medför ökat antal transporter. I dagsläget drivs de
flesta personfordon av fossila bränslen vilket ger utsläpp av växthusgaser. Att utveckla kollektivtrafiken, gång- och cykelstråk och att förtäta
den befintliga bebyggelsen skapar förutsättningar för mindre miljöpåverkan genom färre bilresor samt bättre nyttjande av redan befintlig
infrastruktur.
Val av byggmaterial har stor inverkan på klimatet och vid nybyggnation finns möjlighet att välja byggmaterial som har mindre påverkan,
exempelvis genom att använda lokalt producerat trä istället för betong.
Byggande med trä medför att den koldioxid som tagits upp under
trädets livstid binds under många år framöver samtidigt som de koldioxidutsläpp som annars skulle gjorts inom betongindustrin kan undvikas.
I planen sätter Åre kommun fokus på möjligheten att bygga så energieffektivt som möjligt, vilket inkluderar val av både byggnadsmaterial och
uppvärmningssystem.
Klimatanpassning
Vid exploatering krävs hänsyn till de förändringar av nederbördsmängder och vattenflöden som klimatprognoserna visar. Uppsamling och
möjlighet till fördröjning av dagvatten minskar risken för översvämningar, liksom lokalt omhändertagande. Planeringsstrategin Robust byggande (Åre kommun, 2017) omfattar bland annat naturnära och lokala
lösningar för dagvattenhanteringen.

Ras, skred och erosion
Ras och skred är exempel på snabba rörelser i jord eller berg som kan
orsaka stora skador på mark och byggnader samt orsaka dämning i vattendrag, vilket i sin tur orsakar skador. I Åredalen finns många raviner
där det föreligger risk för ras och skred, som i takt med klimatförändringarna kan komma att öka i framtiden. Avledning av dagvatten påverkar till stor grad risken för ras och skred. Uppkomsten till skred kan
orsakas av förhöjda grundvattennivåer och ytavrinning över områden
med moränjordar.
Under 2018 slutfördes den förstudie och översiktliga kartering av stabiliteten i raviner och slänter i morän och grov sedimentjord som utförts
av Sveriges geotekniska institut (SGI) på uppdrag av Myndigheten för
samhällsskydd och beredskap (MSB). Undersökningen avser bebyggda
områden i eller nedanför raviner eller slänter i morän och grov sedimentjord där förutsättningar för slamströmmar, erosion och ras bedöms
föreligga.
Åtgärder
Den översiktliga kartering som SGI tagit fram ska användas som ett underlag för att avgöra vidare utredningsbehov för detaljplaner, förhandsbesked och bygglov i dalgången. I områden med höga risker för ras,
skred, erosion och slamströmmar bör alla åtgärder, byggnationer och
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detaljplaner föregås av mer detaljerade geotekniska och hydrologiska
undersökningar med redovisning av vilka skred- och sedimentationsförebyggande åtgärder som ska utföras i exploateringsskedet, såvida detta
inte bedöms helt onödigt. Även risken för effekter för omgivningens
geotekniska och hydrologiska förhållanden ska analyseras.
Vid planläggning av ny bebyggelse eller nya verksamheter ska utredningar av mark- och vattenförhållanden inom och i anslutning till det
aktuella planområdet tas fram. Stabilitetsförhållanden och geotekniska
förutsättningar ska kartläggas enligt IEG Rapport 4:2010 alternativt
IEG Rapport 6:2008 samt SGI Rapport 68, såvida det inte bedöms vara
onödigt (IEG står för Implementeringskommission för Europastandarder inom Geoteknik). En analys ska också göras av omgivningspåverkan, det vill säga om det finns risk för påverkan från omgivande områden respektive hur exploateringen ska utformas och utföras för att inte
medföra negativa effekter för omgivningens geotekniska och hydrologiska förhållanden.
I anslutning till karterade raviner bör skogsavverkning, trakthyggesavverkning, undvikas med avseende på den risk för ras, skred och erosion
som avverkningar i dessa områden kan medföra.
Revideringar inför granskning
Granskningshandlingen har kompletterats avseende risk för ras, skred
och erosioner för att beskriva vilka risker och vilka säkerhetsåtgärder
som behöver beaktas utifrån miljö och hälsa.

Översvämningsrisk, exempelvis i mindre bäckar
Det kommer att krävas flera olika typer av klimatanpassningar för att
möta prognostiserade klimatförändringar. Bland annat behöver risken
för extrema högvattennivåer beaktas. Genomarbetad planering för
omhändertagande av dagvatten krävs för att undvika problem med översvämningar, fuktskador på byggnader och anläggningar samt att vägar
undermineras och skärs sönder. Vidare ger god planering förutsättningar för att minska spridning av förorenat dagvatten och skydda känsliga
recipienter.
Eftersom delar av nuvarande grönytor kommer att omvandlas till hårdgjorda ytor (hustak, vägar, parkeringar och liknande) kommer ytan för
den naturliga infiltrationen inom planområdet att försämras vilket under
skyfall kan leda till ytliga flöden. Plan för hantering av ytvatten behöver
upprättas vilken även bör omfatta ytvattenhantering under byggtidens
schaktningsarbeten, eftersom exempelvis avtäckta berg kan ge problem
med snabb avrinning vid kraftig nederbörd. Hänsyn behöver även tas till
att klimatförändringar kan medföra ökade mängder nederbörd.
Åtgärder
Vid planering, nyanläggning och förvaltning av anläggningar och vägar
ska hänsyn alltid tas till hur extrema vattenflöden kan påverka anläggningen (erosion, dämningseffekter och andra skador) i framtiden.
Exploateringsprojekt som förutsätter mycket omfattande förstärkningsåtgärder bör endast tillåtas i de fall projektets genomförande innebär
stor samhällsnytta.
Enligt planen ska alla plan- och byggprojekt kunna redovisa en långsiktigt hållbar dagvattenhantering och översvämningsrisker ska alltid vägas
in vid planläggning och behandling av förhandsbesked och bygglov.
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› 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.

Vattenflöden, och flöde i allmänhet, benämns som
Q och anges i kubikmeter per sekund (m3/s).
Qmax är den uppskattade maximala vattennivån
som teoretiskt beräknas kunna uppnås till följd av
klimatförändringar och ökade vattenflöden.
Q 1000 är den uppskattade maximala vattennivån
som teoretiskt beräknas kunna uppnås till följd av
klimatförändringar och så kallade tusenårsregn.
Källa: SLU, 2014 och Bergs kommun, 2018

Bedömning av miljöeffekter avseende klimatförändringar
Planalternativ (samråd)

Planförslag (granskning)

Nollalternativ

Klimatpåverkan Planen, som medför förtätning Samrådets bedömning kvar-

Klimatanpassning ras, skred och
erosion

Klimatanpassning - översvämningar

Utan styrning finns risk att
står i huvudsak. Nya/utökade exploateringen sker mer utspritt
av redan befintlig bebyggelse
och prioritering av gång- och utvecklingsområden medför vis- vilket kan öka beroende av
cykelstråk samt kollektivtrafi- serligen utglesning men ligger personbilstrafiken, och därmed
längs dalens kommunikations- även öka utsläppen av växthusken, medför att beroende av
stråk och är därmed möjliga att gaser.
personbilar kan minskas och
kollektivtrafikförsörja.
befintliga samhällsstrukturer
kan nyttjas av fler, vilket är positivt sett ur utsläppssynpunkt
med minskad klimatpåverkan.
Utvecklingen av Åredalen med- Oförändrad bedömning.
Utvecklingen av Åredalen medför ökat antal transporter, som i
för ökat antal transporter, som i
dagsläget främst drivs av fossila
dagsläget främst drivs av fossila
bränslen, vilket ger utsläpp av
bränslen, vilket ger utsläpp av
växthusgaser som kan ge negaväxthusgaser som kan ge negativa effekter för klimatet.
tiva effekter för klimatet.
Den översiktliga kartering som
Den översiktliga kartering som Oförändrad bedömning.
SGI tagit fram ska, oavsett plaSGI tagit fram ska, oavsett planens genomförande eller inte,
nens genomförande eller inte,
användas som ett underlag för
användas som ett underlag för
att avgöra vidare utredningsbeatt avgöra vidare utredningsbehov för detaljplaner, förhandshov för detaljplaner, förhandsbesked och bygglov i dalgången.
besked och bygglov i dalgången.
Oförändrad
bedömning.
Övergripande samordning av de
Utveckling utan övergripande
klimatanpassningsåtgärder som
samordning riskerar medföra
krävs bedöms minska risken för
högre krav på klimatanpassras, skred och erosion.
ningar i Åredalen.
Det som gäller enligt plan- och
Det som gäller enligt plan- och Oförändrad bedömning.
bygglagen om att alla plan- och
bygglagen om att alla plan- och
byggprojekt ska kunna redovisa
byggprojekt ska kunna redovisa
en långsiktigt hållbar dagvattenen långsiktigt hållbar dagvattenhantering och översvämningshantering och översvämningsrisker, gäller oavsett planens
risker, gäller oavsett planens
genomförande eller inte.
genomförande eller inte.
Oförändrad bedömning
Mer utspridd bebyggelse
Förtätningar ger större andel
ger generellt mindre risk för
hårdgjorda ytor inom samma
översvämningar (mindre andel
område och därmed mindre
hårdgjorda ytor) och därmed
andel ytor för infiltration, vilket
ett lägre behov av klimatanmedför högre krav på klimatanpassningar vad gäller översvämpassningar vad gäller risk för
ningar
översvämningar med mera.
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ODLINGSLANDSKAPET
Odlingslandskapet i Åredalen började sannolikt växa fram under
sen järnålder (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2009). Bebyggelsen
förlades initialt till naturliga terrasser på sydvästsluttningarna ned
mot Åresjön för att långt senare växa samman till byar, bland annat till de för landskapet karaktäristiska radbyarna.

Landskapsbilden
Åredalen har sedan århundraden varit en kommunikationsbygd och under 1800-talet utfördes ett flertal åtgärder för att förbättra transportmöjligheterna. Den åtgärd som sammantaget gett störst effekt var anläggande av järnvägen Mellanriksbanan, som invigdes av kung Oscar II år
1882. Järnvägen förändrade landskapet på flera sätt, bland annat möjliggjorde järnvägen ett annat sätt att bruka marken. Genom att jordbrukets
färskvaror nu kunde transporteras längre sträckor inriktade sig allt fler
bönder i Åredalen på mjölkproduktion vilket förändrade landskapet så
till vida att allt större del av åkerjorden började sås med gräsfrö för bete
(Länsstyrelsen Jämtlands län, 2009). De traditionella parstugorna efterträddes av panelklädda boningshus, ladugårdarna blev större, luftigare
och rymde fler funktioner än tidigare.
Även turismens inverkan på landskapet påbörjades i och med att
järnvägen ökade fjällvärldens tillgänglighet, och en fjällturism började
växa fram. Från att man på de befintliga jordbruksgårdarna tog emot
övernattande turister i liten skala utökades i vissa fall verksamheten
till hotell- och pensionatsrörelser och under 1890-talet och de första
decennierna av 1900-talet uppfördes ett stort antal hotell, pensionat och
andra typer av anläggningar i anslutning till Åre station (Länsstyrelsen
Jämtlands län, 2009).
Det första steget mot att bli en internationell turistort för vintersporter
togs genom utredningen ”Åreprojektet” från 1906-1907, där möjligheterna att skapa ett ”svenskt Davos” presenterades. Förslag togs fram för
byggande av bergbanan, flera hotell, villor, kraftstation och vägar. Den
cirka 800 meter långa bergbanan, från Åre torg till Fjällgården, invigdes
1910. Lundsgårdsliften anlades 1940, vilket var Åres och troligen även
Sveriges, första skidlift. Inför Alpina VW 1954 byggdes en linbana som
drogs från Fjällgården upp till Mörvikshummeln och 1976 byggdes kabinbanan upp till Åreskutans topp (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2009).
I anslutning till dessa banor och liftar anlades nedfarter för skidåkning
och bobsleigh. Tack vare nya effektiva liftsystem lockade även Duved
stora turistströmmar mot slutet av 1950-talet och under 1960-talet.
I syfte att frigöra arbetskraft för industrins behov genomfördes i Sverige
under 1940-, 50- och 60-talen en rad politiska beslut som snabbade på
och underlättade rationaliseringar inom jordbruket. För Jämtlands del
medförde detta att jord- och skogsbrukets försörjningsnivå sjönk från
43% till knappt 18% mellan 1950 till 1970. Antalet brukningsenheter
inom jordbruket minskades med hälften, främst var det småjordbruken
som lades ned, vilket förändrade landskapsbilden i stor omfattning.
Det öppna odlingslandskapet är en del av Åredalens karaktär och landskapsbild. På grund av topografin ligger stora delar av den historiska
bebyggelsen i dalen på rad på hyllor längs fjällsidan eller som gårdsgrupperingar på platåer i det sluttande och öppna odlingslandskapet. Den
historiska bebyggelsen i samspel med det öppna odlingslandskapet ger
en inblick i och möjlighet att förstå delar av Åredalens historia.
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Åtgärder
Kommunen är restriktiv till utveckling av ny bebyggelse på odlingsvärd
jordbruksmark och planen begränsar denna typ av exploatering, så att
det kvarvarande jordbrukslandskapet i Åredalen kan bevaras. Kommunen verkar för att stärka lokala areella näringar som bidrar till att hålla
landskapet hävdat och öppet och ser positivt på åtgärder som verkar för
att utveckla turistiska verksamheter som är kopplade till areella näringar,
exempelvis hästnäring, gårdsförsäljning och boende på lantgård.

Brukningsvärd jordbruksmark
Enligt miljöbalken är brukningsvärd jordbruksmark av nationellt intresse och får tas i anspråk för bebyggelse endast om det behövs för att
tillgodose väsentliga samhällsintressen. Åre kommun är generellt restriktiv med att tillåta exploatering inom eller i anslutning till jordbruksmark
(åkermark eller naturbete) eftersom detta riskerar att påverka möjligheterna att bedriva ett fungerande jordbruk idag och i framtiden.
Några av de i planen utpekade utvecklingsområdena ligger delvis på
jordbruksmark, exempelvis planeras centralt belägen jordbruksmark i
Duved och Björnänge tas i anspråk för utvecklande av förskolor.
Åtgärder
Ny bebyggelse på jordbruksmark tillåts endast där det inte finns några
alternativa lokaliseringar. I bedömningen bör platsernas läge, närhet till
befintlig service och teknisk infrastruktur som vägar, vatten och avlopp
och samnyttjande vägas in. De områden i anslutning till jordbruksmark
som kommunen bedömer kan tas i anspråk för bebyggelse är områden
med mycket god tillgänglighet till kollektivtrafik, mark som har begränsat odlingsvärde och liten betydelse för upplevelsen av landskapsbilden
samt där byggnation är av stort allmänt intresse för kommunens utveckling.
Genom att förtäta den befintliga bebyggelsen, och därmed tillåta exploatering av närliggande jordbruksmark, kan större arealer jordbruksmark
bevaras i de lägen som inte bedöms vara lika strategiska för service och
bostadsbyggande utifrån planeringsstrategierna.
Revideringar inför granskning
Riktlinje om jordbruksmark har reviderats så att skälen för att ta jordbruksmark i anspråk nu är färre och mer restriktiva.

Riksintresse kulturmiljövård
Inom planområdet finns två områden som utpekats vara av riksintresse
för kulturmiljövården, Forsa-Duved respektive Åredalen (se Bilaga 2).
Riksintresseområdet Forsa-Duved omfattar odlingslandskapet på Indalsälvens norra sida med dominerande inslag av 1800-talsbebyggelse samt
lämningar efter Duveds skans. Området innehåller stora och påkostade
mangårdsbyggnader från tidigt 1800-tal och på flera av gårdarna finns
lador i den öppna odlingsmarken.
Riksintresseområdet Åredalen består dels av en älvdalsbygd på Åresjöns
norra sida med bebyggelsekontinuitet från järnåldern, dels av turistorten
Åre samhälle med medeltidskyrkan. Älvdalsbygden omfattar det öppna
odlingslandskapet väster och sydost om Åre med den gamla landsvägen
nere vid sjön. På många gårdar och i odlingsmarken finns bebyggelse
från 1800-talet.
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Åtgärder
Den jordbruksmark inom utpekade utvecklingsområdena som är kulturhistoriskt värdefull bör inte tas i anspråk för bebyggelse. I planen har
hela riksintresseområdet Forsa-Duved och tre delar av riksintresseområdet Åredalen (områden längs Åresjön vid Ullån och i Såå samt nordost
om E14 i Björnänge) tydliggjorts som kulturhistoriskt värdefulla områdena (vid samråd blå och vid granskning bruna områden på hänsynskartan).
Enligt planen ska dessa värdefulla kulturmiljöområden så långt möjligt
skyddas från förändringar som påtagligt kan påverka upplevelsen av
exempelvis det öppna odlingslandskapet och landskapsbilden. Observeras bör att de fyra områdenas karaktärer skiljer sig åt och att kommunen
tagit fram olika riktlinjer för dem. De kulturhistoriskt viktiga områdenas
förutsättningar och möjliga utveckling framgår av planens områdesbeskrivningar.
Revideringar inför granskning
Ett kulturmiljöprogram har tagits fram. Kulturmiljöprogrammet utgör
kunskapsunderlag som visar kommunens inriktning för kulturmiljöarbetet samt ger råd och riktlinjer för hur de kulturhistoriska värdena ska tas
tillvara.

Växt- och djurliv
Ett av de allra största hoten mot den biologiska mångfalden är jordbruket. Samtidigt kan rätt typ av jordbruk vara en grund för just biologiskt
mångfald (Naturskyddsföreningen, 2018).
I ett varierat och mer småskaligt jordbrukslandskap ges förutsättningar
för många olika arter av djur och växter. Markerna används varierat som
åker för odling och som ängar där djuren kan beta sin naturliga föda.
Under betet tillförs marken gödsel som återför näring samtidigt som de
betande djuren ”brukar marken” med sina klövar, vilket ger förutsättningar för arter som inte etableras och växer i det landskap som brukas
med maskiner. Ett mer småskaligt jordbruk med djurhållning ger därmed förutsättningar för biologisk mångfald med en rik och unikt flora
och fauna.
Åtgärder
Kommunen tydliggör både i den kommuntäckande översiktsplanen och
i den fördjupade översiktsplanen en restriktivitet kring nyttjande av
jordbruksmark för ny bebyggelse vilket är positivt för att värna jordbrukets betydelse för växt- och djurliv.
Jordbruk med djurhållning kan innebära störningar för omgivningen i
form av bland annat buller samt spridning av allergener och lukt. Eftersom förutsättningarna skiljer sig åt mellan de olika delområdena inom
planområdet behöver lämpliga åtgärder i form av exempelvis minsta
avstånd mellan bostäder och jordbruksmark/djurhållning bedömas i de
specifika fallen och det är därför svårt att ta fram generella krav.
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Bedömning av miljöeffekter avseende odlingslandskapet
Planalternativ (samråd)

Planförslag (granskning)

Landskapsbild

Planen begränsar ny bebyggelse Oförändrad bedömning.
på jordbruksmark. Lokala areHårdare riktlinjer för att ta i
ella näringar som bidrar till att
anspråk jordbruksmark.
hålla landskapet hävdat och öppet ska stärkas liksom turistiska
verksamheter som är kopplade
till areella näringar, exempelvis
hästnäring. Odlingslandskapet
ges därmed förutsättningar att
även fortsatt hållas öppet och
obebyggt.

Brukningsvärd
jordbruksmark

Genom förtätning av den befintliga bebyggelsen kan större
arealer jordbruksmark bevaras i
de lägen som inte bedöms vara
lika strategiska för bostadsbyggande.

Utan reglering av ny bostadsbebyggelse finns risk jordbruksmarken tas i anspråk vilket
medför totalt mindre andel
jordbruksmark i dalen och kan
medföra risk för negativa effekter för landskapsbilden.

Oförändrad bedömning.

Utan reglering av ny bostadsbebyggelse finns risk jordbruksNågot minskade miljöeffekter
marken tas i anspråk vilket kan
genom hårdare riktlinjer för att
medföra negativa effekter för
ta i anspråk jordbruksmark.
odlingslandskapet. Närheten
till bebyggelse gör kvarvarande
brukningsvärd mark allt svårare
att använda och bevara.

Ny bebyggelse på jordbruksmark tillåts, dock endast där
det inte finns några alternativa
lokaliseringar.
I
Riksintresse kul- planen pekas fyra värdefulla Oförändrad bedömning.
kulturmiljöområden ut inom
turmiljövård
Bättre kunskapsunderlag då ett
riksintresseområdet, som så
kulturmiljöprogram har tagits
långt möjligt ska skyddas från
fram.
förändringar som påtagligt
kan påverka upplevelsen av
exempelvis det öppna odlingslandskapet och landskapsbilden.
Negativa effekter inom dessa
områden kan därmed motverkas.
Växt- och djurliv Planen innehåller skydd av den Oförändrad bedömning.
brukningsbara jordbruksmarken
Hårdare riktlinjer för att ta i
i Åredalen. Kommunen verkar
anspråk jordbruksmark.
för att marken hålls brukad och
öppen vilket bidrar till viktiga
livsmiljöer för det växt- och
djurliv som behöver denna typ
av områden för att leva och
utvecklas.
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Nollalternativet

Utan reglering av ny bostadsbebyggelse finns risk att exploatering sker inom värdefulla
kulturmiljöområden vilket kan
medföra negativa effekter för
kulturvärdet.

Utan reglering av ny bostadsbebyggelse finns risk att exploatering sker inom värdefulla livsmiljöer för växt- och djurlivet,
vilket kan medföra negativa
effekter för dessa värden.
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FJÄLLMILJÖER
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 friluftslivets utveckling.
Exploateringstrycket är högt i känsliga miljöer och skyddsvärda
landskap vilket gör att olika näringar, samhällsfunktioner och bevarandeintressen riskerar att hamna i konflikt med varandra.
Kommunens mål är att skapa en hållbar tillväxt vilket är en förutsättning för att möta framtida utmaningar.

Åredalens unika landskap, naturvärden, växt- och
djurliv
Åredalens fjällnära landskap är ovanligt tillgängligt, vilket är en viktig
anledning till att besöksnäringen haft jämförelsevis goda möjligheter
till utveckling. Fjällmiljöer erbjuder unika tillgångar samtidigt som detta
medför stora utmaningar. Parallellt med utvecklingen behöver de unika
värden som gör Åredalen attraktivt för boende och besökare bibehållas
och i förekommande fall behöver skyddet för vissa värden tydliggöras
och stärkas.
Den rådande utvecklingen går mot fler aktiviteter och evenemang i
fjällmiljö. Större arrangemang och event kopplade till besöksnäringen
är mycket viktiga för näringslivet och Åredalens tillväxt. Möjligheten att
genomföra dessa ställer dock krav på möjlighet att hantera stora flöden
av människor och vad detta innebär i form av fordon, avfall, avloppsvatten med mera.
Utvecklingen av de verksamheter som anordnar evenemang och friluftsupplevelser som produkt förutsätter möjlighet att nyttja mark för
exempelvis spår, leder, pister med mera.
Åtgärder
För att landskapet, naturvärden och växt- och djurlivet långsiktigt ska
tåla planerad utveckling och exploatering krävs skyddsåtgärder för dessa
känsliga miljöer. I förekommande fall kan det vara bättre att koncentrera turist- och friluftsflödena till vissa områden där åtgärder kan vidtas
för att minska slitaget, exempelvis genom anläggande av spänger över
vattendrag och grusläggning av cykelstigar. Cykling i terrängen medför
vanligen hårt slitage av marken.
Kommunens generella inställning är att arrangemang och event bör
lokaliseras så att de nyttjar, och om möjligt stärker, befintliga strukturer och system det vill säga planeras inom områden där det finns lokal
kapacitet hos både infrastruktur och kommunikationer.
För att undvika konflikter om markanvändningen förordar kommunen
att nyttjandeavtal sluts mellan markägare och arrangör/ansvarig för
turistverksamheten.
För ytterligare åtgärder för att skydda Åredalens unika landskapsmiljöer
se även avsnitt Landskapsbild och Bebyggda miljöer.
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Turism
Besöksnäringen är Åre kommuns största näringsgren och den huvudsakliga grunden till Åredalens positiva utveckling. Åreskutan med
omgivande fjäll har ett stort värde för Åredalen och kommunen i form
av turistdestination och är unikt i Sverige på grund av sin tillgänglighet.
Att det härifrån går att ta sig ut i både lift- och spårsystem på vinteroch sommartid är en viktig förutsättning för områdets attraktivitet och
därmed potential för ytterligare utveckling. Områdets starka utveckling
ställer höga krav på exploatering av fler bostäder, infrastruktur och
olika typer av service. En stor del av den kommunala planeringen berör
därför satsningar som är inriktade mot turistnäringen, exempelvis utveckling av olika typer av boenden, kollektivtrafiken, parkeringsplatser,
bussuppställningsplatser och infrastruktur (vägar, energi, vatten- och
avlopp, fiber etc.).
Samtidigt måste planeringen säkerställa att utvecklingen sker på ett långsiktigt hållbart sätt. Utan styrning riskerar det mesta av exploateringen
ske i närområdet kring Åre by vilket ökar det redan höga exploateringstryck som finns i det området.
Skid-, cykel- och vandringsområdet är strategiskt viktiga ytor i Åredalen
som är betydelsefull för dalens attraktivitet. Tillgängligheten till dessa
områden behöver därför beaktas vid utveckling och exploateringar i
dalen.
Åtgärder
Planen omfattar en långsiktigt hållbar utveckling av Åredalen som helhet. Genom att skapa en tydligare flerkärnighet kan trycket på Åre by
fördelas till fler områden där det finns möjligheter för utveckling av
besöksnäringen samtidigt som Åredalens unika värden kan bevaras och
förstärkas.
Planen innehåller utveckling av bebyggelse både för fastboende och för
säsongsarbetare samt turister. Vid utveckling är det viktigt med fokus på
både vinter- och sommarturism. Tillägg i form av enstaka bostadshus
får inte påverka tillgängligheten eller naturupplevelsen från längdspår
och leder. Effekten kan annars innebära en risk för konflikt om markanspråk.
I planen har ett område avgränsats med pistområden och ytor för liftar
samt områden där emellan. Åre kommun vill inom kommande planprocesser undersöka möjligheten för att underlätta uppförandet av mindre
byggnadsverk i skidsystemet som är av säsongskaraktär. Så som till exempel starthus, mindre förrådsbodar, montrar och vindskydd. I planen
anges lokaliseringar av parkeringar för kollektivtrafik och personbilar
vid skidsystemets största liftnoder i accesspunkterna Duved, Tegelfjäll,
Nationalarenan, Rödkullen/Ullådalen, Kabinbaneområdet och Åre
Björnen.

Rennäring
Åreskutan och fjällen däromkring har sedan lång tid tillbaka varit mycket viktiga renbetesmarker, framför allt under vintrarna. Renarna rör sig
över stora områden och betar i olika marker under de olika årstiderna.
Behovet av flexibilitet är avgörande i och med att renen styrs av vädret
och andra omgivande störningsfaktorer. Värdet av stora sammanhängande områden är därför stor.
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Skogsmarkerna blir allt viktigare för att renen ska klara vintern och
behovet av detta lär bli allt större genom klimatförändringarna. 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 fram markbete. Skogarna är med
andra ord av stor vikt då det här finns skogsbete av hög kvalitet. Genom
den barriär som skapats söderut av E14 och järnvägen blir de områden
som fortfarande finns kvar mellan E14 och kalfjället betydelsefulla för
vinterbetet.
Åredalen och dess närområden används av flera samebyar. 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 bete sker inom hela samebyn. På Västerskutans västra
sluttning och på baksidan av Åreskutan vid Blåsten finns flyttleder som
är av riksintresse för rennäringen. I enlighet med Miljöbalken ska markoch vattenområden som har betydelse för rennäringen skyddas mot
åtgärder som påtagligt kan försvåra näringens bedrivande.
Åtgärder
Riksintresse för rennäring i form av bland annat flyttleder sträcker sig
nord till nordost om Åreskutan. Hänsyn måste därför tas till rennäringen vid utveckling av området. För utveckling som sker inom området
för den fördjupade översiktsplanen behöver bedömningar göras om och
hur utvecklingen kan påverka intilliggande områden.
Planen innehåller främst förtätning av redan bebyggda områden, det vill
säga områden som rennäringen redan i dagsläget undviker. Förtätningen
gör att redan befintlig infrastruktur kan användas av flera, och att nya
vägar, ledningar med mera inte behöver anläggas, vilket begränsar negativa effekter för rennäringen.
Med hänsyn till renarnas betesro bör kanaliseringar, periodiseringar och
zoneringar vid behov göras av verksamheter och intressen inom renskötselområden som frekvent utnyttjas för rekreation och friluftsliv.
All typ av exploatering som tar renbetesmark i anspråk ger mindre
utrymme för samebyarna att bedriva rennäringsverksamheten på, det vill
säga totalt mindre andel mark för samebyarna att dela på. Exploatering
som genomförs utan hänsynstagande till rennäringen riskerar därför
medföra konflikter, både mellan olika samebyar och mellan samebyar
och exploatörer. Den sameby som kan komma att bli berörd av en eventuell utveckling ska alltid kontaktas i det enskilda bygg- eller planärendet.

Friluftsliv och rekreation
Naturen är troligtvis Åredalens största tillgång, både för boende och
besökare. Här ska turismens och friluftslivets (främst det rörliga friluftslivet) intressen särskilt beaktas vid exploateringar. I Åredalen finns ett
fjällnära landskap som är ovanligt tillgängligt, vilket är en viktig anledning till att besöksnäringen har haft goda möjligheter till utveckling.
Åreskutan med omgivande fjäll ligger inom två större områden av riksintresse för friluftslivet, vilka skyddas genom miljöbalkens 3 kapitel 6 §.
Riksintresset, Åreskutan FZ6, utgörs av Sveriges alpina centrum med ett
stort antal vandringsleder. Det riksintressanta värdet ligger främst i att
området är lättåtkomligt med utmärkta förutsättningar för bland annat
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skidåkning, vandring och friluftsliv samt att det kan nyttjas året runt av
ett stort antal människor. Kommunikationsmöjligheterna är goda med
stora parkeringsplatser i direkt anslutning till kalfjället. Sylarna-Vålådalen-Helagsområdet FZ7 utgörs av ett 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.
Åreskutan bedöms enligt planen vara 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. Duveds spårområde, 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. 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.
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. Här erbjuds bland annat möjligheter till vandring, längdskidåkning, alpin skidåkning, cykling, ridning och badupplevelse. 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.
Åtgärder
Duveds spårområde, Ullådalen, Nationalarenan, Totthummeln, Åreskutans topp och Björnens spårområde är tätortsnära, lättillgängliga områden som har betydelse för människors rekreation, friluftsliv och naturupplevelser. De är därför viktiga att bevara och utveckla. Utveckling kan
bestå av verksamheter som stödjer rekreation och friluftsliv, till exempel
klubbstugor för idrottsföreningar, guideverksamheter eller servering
men även ytterligare utveckling av pister och liftar för utförsåkning.
Bebyggelse och anläggningar för drift av liftanläggningen är av vikt för
skid-, cykel- och vandringsområdets utveckling. Spridd bebyggelse som
etableras inom markanvändningsområdet omland
Olika typer av leder bör knytas ihop med omgivande utvecklingsområden för att tillgängliggöra områden 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.
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Bedömning av miljöeffekter avseende fjällmiljöer
Planalternativ (samråd)

Planförslag (granskning)

Nollalternativet

Planen lägger grund för en håll- Konkretiserad mark- och vattenanvänd- Utan samordning eller övergriLandskap,
bar utveckling av Åredalen utan ning samt tydligare mål om antal bostä- pande riktlinjer finns risk att
naturvärden,
växt- och djurliv att de unika värdena som finns der och turistbäddar klargör omfatt- utveckling endast sker inom

vad gäller landskap, kultur- och ningen. Nya utvecklingsområden, liftar, områden med redan högt tryck,
naturvärden byggs in eller
skid-, cykel- och vandringsområden och vilket medför risk för negativa
sönder eller helt går förlorade. strategisk vägkoppling fragmentiserar effekter i dessa och i förlängGenom att utveckla Åredalen landskapet. Nya utvecklingsområden
ningen i Åredalen som helhet.
som helhet fördelas trycket
tar i anspråk oexploaterad mark..
Turism och friluftsliv riskerar
inom området vilket ökar den
Fler utvecklingsområden kan innebära medföra slitage på känsliga
långsiktiga hållbarheten för
betydande påverkan på höga naturvär- miljöer. I förekommande fall
Åredalen som helhet.
den (klass 2). Flera utvecklingsområden kan finnas skäl att koncentrera
Turism och friluftsliv riskerar
berör Natura 2000-området Åreälven vissa aktiviteter till områden där
medföra slitage på känsliga
och dess biflöden samt ligger inom
skyddsåtgärder kan vidtas.
miljöer. I förekommande fall
gränsen för fjällnära skog.
kan finnas skäl att koncentrera
vissa aktiviteter till områden där
skyddsåtgärder kan vidtas.

Turism

Rennäring

Rekreation och
friluftsliv

Planen innehåller utveckling av Oförändrad bedömning.
bebyggelse både för fastboende
Tydligare mål om antal bostäder och
och för säsongsarbetare samt
turistbäddar klargör omfattningen.
turister i Åredalen som helhet.
Planen samordnar kollektivtrafik och transporter av turister
och utvecklar parkeringsmöjligheterna för bussar och bilar.

Utan tydlig ambition att utveckla
förutsättningar för turism i hela
Åredalen, kommer exploateringstrycket i Åre fortsatt vara
högt samtidigt som andra orter
i dalen inte får del av turismens
positiva effekter som till exempel ökat underlag för service.

Utan samordning finns exempelvis risk att viktiga områden för
parkeringsmöjligheter inte tas
tillvara.
Mer människor i rörelse kan
Tydligare mål om antal bostäder och Utan styrning av utvecklingen
generellt antas öka störningen turistbäddar klargör att det tillkommer finns risk för konflikter om
för rennäringen, men eftersom så många fler människor i området att markanvändningen, vilket
planen avser förtätning av redan det kan påverka rennäringen.
medför risk för negativa effekter
befintlig bebyggelse bedöms
för rennäringen och därmed
Utökade skidområden kan komma att
genomförandet av planen kunna
även det kulturlandskap som
påverka viktiga områden för rennämotverka negativa effekter för
upprätthålls av samebyarna och
ringen.
rennäringen.
rennäringen.
Tydligare mål om antal bostäder och Utan samordning eller övergrituristbäddar klargör omfattningen.
pande riktlinjer finns risk för att
utveckling sker på ett sätt som
Rekreation för alpin skidåkning, downkan påverka områden med höga
hillcykling och vandring förbättras,
rekreationsvärden negativt.
medan andra rekreationsvärden kan
komma att påverkas negativt. Nya
liftar, skid-, cykel- och vandringsområden, ny bebyggelse och strategisk
vägkoppling kan fragmentera landskapet, och påverka upplevelsen av den
vidsträckta fjällmiljön.
Enstaka bostadshus inom omland kan
påverka tillgängligheten eller naturupplevelsen från längdspår och leder. Risk
finns för konflikt mellan friluftsvärden
och ny bebyggelse.
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7 PLANPROCESSEN
Detta kapitel innehåller en sammanfattning av genomfört samråd
av planförslaget och miljöbedömningen samt en beskrivning av
resterande planprocess.

GENOMFÖRT SAMRÅD OM PLANFÖRSLAGET
Samråd är den benämning som används för de muntliga och skriftliga
kontakter som under planprocessen sker med myndigheter, särskilt
berörda och allmänhet med flera. Samråd genomförs för att inhämta
kunskaper om planområdet, så att underlaget inför beslut blir så ful�lödigt som möjligt, och för att ge kommuninvånarna möjlighet till insyn
och påverkan.
Att samråd ska genomföras styrs av både plan- och bygglagen (SFS
2010:900) och av miljöbalken (SFS 1998:808).
Mellan 5 februari och 10 mars 2019 samrådde Åre kommun sitt förslag
till fördjupad översiktsplan för Åredalen med länsstyrelsen, berörda
kommuner och regionala organ, andra myndigheter och sammanslutningar samt kommunens medborgare. Samrådets syfte var att förbättra
och förankra det framtagna förslaget till fördjupad översiktsplan.
Inför det offentliga samrådet hölls under hösten 2017 workshops med
olika kommunala avdelningar. Informations- och samtalsmöten har även
hållits med Trafikverket, Länsstyrelsen, Åre Destination SkiStar och
Samiska rådet.
Samrådet annonserades i Åreidag, Östersunds Posten, Länstidningen,
på kommunens hemsida och Facebooksida, på ICA Björnänge, ICA
Duved, biblioteket i Åre och CampusÅre. Samrådsmöten hölls på
HouseBe’s frukostmöte, Språkcafeét på församlingshemmet, ungdomsgården Lokalen, Åre bibliotek och hos Destination Åre. På mötena presenterade tjänstepersoner förslaget till fördjupning av översiktsplanen
för Åredalen och gav möjlighet till frågor och efterföljande diskussion.

SAMRÅD MED LÄNSSTYRELSEN OM
AVGRÄNSNING AV MKB
I enlighet med sjätte kapitlet miljöbalken har kommunen den 18 juni
2018 genomfört samråd avseende avgränsningen i miljökonsekvensbedömningen (MKB) med Länsstyrelsen Jämtlands län.
Avgränsningen utgör miljöbedömningens inledande skede och avser
ställningstaganden för fortsatt arbete med MKB för den fördjupade
översiktsplanen för Åredalen. Avgränsningen omfattar de frågor och det
geografiska område som ska behandlas, vilket tidsperspektiv som ska
gälla samt vilka alternativ som ska bedömas.
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Länsstyrelsen ansåg att MKB bör utföras på en strategisk nivå där
de strategiskt viktigaste frågeställningarna fångas upp. Avseende den
tidsmässiga avgränsningen bör MKB ha samma tidsperspektiv som den
fördjupade översiktsplanen som, likt den kommuntäckande översiktsplanen, sträcker sig till år 2035.
Planområdet avgränsas i öst av Brattland (kraftledningsgatan) och i väst
av Duvedsbyn. MKB bör följa planområdesgränsen i stort, med undantag för Åresjön som eftersom den ligger inom planens influensområde
bör omfattas av miljöbedömningen.
Länsstyrelsen ansåg att MKB bör belysa följande miljöaspekter:
› Påverkan på vattenkvalitet och vattenmiljöer (systematisk dagvattenhantering, MKN, Natura 2000, avlopp och kapacitet).
› Påverkan på skogsmiljöer och våtmarker (växt- och djurliv).
› Påverkan på odlingslandskap (landskapsbild, riksintresse kulturmiljövård, jordbruksmark /brukningsvärd jordbruksmark, angeläget
allmänt intresse, alternativa platser, växt- och djurliv).
› Påverkan på bebyggda miljöer (kulturmiljöer, landskapsbild, stadsbild,
LIS-strandskydd)
› Påverkan på fjällmiljöer (naturvärden, rennäring, växt- och djurliv).
› Påverkan på människors hälsa och säkerhet (risker förknippat med
farligt gods, buller, risker med ras, skred och erosion, översvämningsrisk exempelvis i mindre bäckar).

GRANSKNING AV FÖRDJUPNINGEN AV
ÖVERSIKTSPLANEN FÖR ÅREDALEN
Nästa steg i planprocessen är att genomföra granskning av planförslaget, vilket innebär en andra möjlighet att lämna synpunkter. Miljöbedömningen har reviderats inför granskningen med anledning av de
ändringar som gjorts av planförslaget.
Efter granskningen kommer kommunfullmäktige att besluta om att anta
fördjupningen av översiktsplanen.
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8 RIKSINTRESSEN,
MILJÖKVALITETSNORMER OCH
MILJÖMÅL
Detta kapitel innehåller redovisning av hur planen berör områden av riksintresse och/eller andra skyddade områden enligt
miljöbalken. Kapitlet innehåller även redovisning av hur gällande
miljökvalitetsnormer (MKN) berör och berörs av planen samt en
genomgång av hur planen förhåller sig till möjligheten att uppfylla
gällande miljökvalitetsmål.

RIKSINTRESSEN OCH ANDRA TYPER AV SKYDD
ENLIGT MILJÖBALKEN
Hushållning med mark- och vattenområden,
riksintressen
Enligt tredje kapitlet miljöbalken ska mark- och vattenområden användas för det eller de ändamål för vilka områdena är mest lämpade med
hänsyn till beskaffenhet och läge samt föreliggande behov. Företräde
ska ges sådan användning som medför en från allmän synpunkt god
hushållning.
Exempelvis ska de mark- och vattenområden samt den fysiska miljö i
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av deras natureller kulturvärden eller med hänsyn till friluftslivet ska så långt möjligt
skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada natur- eller kulturmiljön.
Inom ett område som pekats ut som riksintresse är det förbjudet att
bedriva verksamheter eller genomföra åtgärder som riskerar medföra
påtaglig skada på skyddsvärdet. Utöver natur, kultur och friluftsliv finns
möjlighet att utpeka riksintressen för rennäringen, kommunikationer,
energiproduktion, materialuttag och totalförsvaret med mera.
Fjärde kapitlet miljöbalken innehåller särskilda bestämmelser för hushållning med mark och vatten för vissa områden som i sin helhet är av
riksintresse. De mark- och vattenområden som omfattas av skydd enligt
fjärde kapitlet miljöbalken anges med namn och i förekommande fall
med geografisk avgränsning.
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Åreälven-Medstugan är utpekat som riksintresse för naturvården.

Stora delar av planområdet omfattas av områden av riksintresse för
kulturmiljövården.
Hela planområdet ligger inom det större fjällområdet Sylarna-Vålådalen-Helags som är utpekat som riksintresse för friluftslivet. Även
Åreskutan och stora områden kring denna är utpekat som riksintresse
för frilulftslivet.
Norr och söder om planområdet finns områden som är utpekade som
riksintressen för rennäringen.
Både E14 och järnvägen Mittbanan är av riksintresse för kommunikationer.
Hela Åredalen ingår i det område - Fjällvärlden från Transtrandsfjällen i söder till Treriksröset i norr - som är av riksintresse för det rörliga
friluftslivet. Hela Åredalen ligger även inom ett område för skyddade
vattendrag (Indalsälven-Åreälven).
Se Bilaga 3 för beskrivning av riksintresseområdena och för bedömning
av vilka effekter som ett genomförande av planen kan medföra.

Skyddade områden
Miljöbalkens sjunde kapitel innehåller bestämmelser om skydd av områden med höga naturvärden såsom nationalparker (2 §), naturserverat/
naturvårdsområden (4-6 §§), naturminnen (10 §), biotopskyddsområden
i skogs- och jordbruksmark (11 §) samt djur- och växtskyddsområden
(12 §).

Inom planområdet finns ett vattenskyddsområde
vid vattentäkt, ett Natura 2000-område, fem nyckelbiotoper samt ett mindre antal sumpskogar och
övriga naturvärden.
För beskrivning och bedömning se Bilaga 2.

Strandskyddet omfattar enligt 7 kap. 13 § miljöbalken generellt skydd
av land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt medelvattenstånd. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden och att
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i vatten. Länsstyrelsen får i det enskilda fallet utvidga skyddet till högst 300 meter om
det behövs för att säkerställa något av strandskyddets syften. Kommunen kan medge dispens från strandskyddet om det finns särskilda skäl
(se 7 kap. 18 § p. c-d miljöbalken) eller upphäva strandskyddet i samband med att en ny detaljplan tas fram. I vissa fall är det länsstyrelsen
som beslutar om upphävande eller dispens.
Vattenskyddsområden inrättas med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken
av länsstyrelse eller kommun och är ett område som nyttjas eller kan
komma att nyttjas för vattentäkt.
Natura 2000-områden omfattar värdefulla naturområden med arter
och/eller naturtyper som i ett europeiskt perspektiv betraktas som särskilt skyddsvärda. Regeringen kan med stöd av 7 kap. 28 § miljöbalken
utse Natura 2000-områden enligt EU fågeldirektiv och/eller art- och
habitatdirektiv vilket medför att Sverige och övriga EU-länder ska se till
att nödvändiga bevarandeåtgärder vidtas. Alla Natura 2000-områden är
riksintressen och skyddas vanligen även som nationalpark eller naturreservat.

Skyddade djur- och växtarter
Miljöbalkens åttonde kapitel omfattar särskilda bestämmelser om skydd
för djur- och växtarter. Genom att ange arterna i artskyddsförordningen
(SFS 2007:845) beslutar regeringen om fridlysning av en art i hela landet, i ett län eller i en del av ett län.
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Syftet med fridlysningen är att skydda en djur- eller växtart som riskerar
att försvinna eller utsättas för plundring. Fridlysning kan också ske för
att uppfylla internationella åtaganden. Alla djur- och växtarter som i
förordningens bilaga 1 är betecknade med bokstaven N eller n samt alla
djur- och växtarter i bilaga 2 är fridlysta. Dessutom är alla vilda fågelarter fridlysta.

I den öppna databasen Artportalen har mellan
åren 2010-2018 gjorts ett stort antal registreringar
av arter som enligt artskyddförordningen är fridlysta och enligt den svenska rödlistan är sårbara
(VU) eller nära hotade (NT). Registreringarna omfattar i huvudsak fågelarter men även ett mindre
antal registreringar av kärlväxter, lavar, mossor och
svampar samt däggdjuret utter, se kapitel 6.

MILJÖKVALITETSNORMER
Miljökvalitetsnormer (MKN) är nationellt fastställda juridiska styrmedel för att bedöma och begränsa miljöpåverkan från verksamheter som
medför effekter på omgivningen. MKN ska grunda sig på vetenskapliga kriterier och spegla vad människan och naturen tål utan hänsyn till
ekonomiska och tekniska förhållanden, det vill säga det önskade miljötillståndet. Bestämmelserna om MKN återfinns i miljöbalkens femte
kapitel.
MKN finns i dagsläget för vattenförekomster (yt- och grundvatten),
omgivningsbuller, utomhusluft, fisk- och musselvatten samt havsmiljön.

Weserdomen
Efter ett avgörande från EU-domstolen som rör muddringsarbeten i
den tyska floden Weser, den så kallade Weserdomen, har Havs- och vattenmyndigheten gjort en analys av rättsläget vad gäller tillämpning av
miljökvalitetsnormer för vatten (Havs- och vattenmyndigheten, 2016).
Havs- och vattenmyndigheten gör följande bedömningar utifrån vad som
framgår av EU-domstolens dom och efterföljande svenska domar:

› Det räcker med en försämring av en kvalitetsfaktor för att en försämring av status ska ha skett.
› Miljökonsekvensbeskrivningar och annat underlag i prövningar måste
innehålla en beskrivning av hur verksamheten påverkar relevanta
kvalitetsfaktorer.
› Miljökvalitetsnormerna för ekologisk och kemisk status har samma
rättsverkan.
› Vid osäkerhet om en vattenförekomsts statusklassning, bör prövningsmyndigheten kunna begära in yttranden eller förtydliganden
från vattenmyndigheten
› Det är viktigt att det finns system för att kunna pröva undantag.

Vattenförekomster
Hög kvalitet på vatten är viktigt både för att bevara den biologiska
mångfalden och för tillgången till rent dricksvatten. Åtgärder som
planeras i och i närheten av vattenförekomster (vattendrag, sjöar och
grundvatten) kan påverka förekomsternas kvalitet/status, för vattendrag
och sjöar avses med detta ekologisk och kemisk status respektive för
grundvatten kvantitativ och kemisk status.

Alla vattendrag, sjöar, grundvatten och havsområden omfattas av samma skydd, oavsett om de
finns registrerade i VISS eller inte, och planen för
Åredalen får därmed inte medföra risk till försämrad status, eller negativt påverka möjligheten att
innehålla eller nå god status, i något av berörda
vatten.

Av den så kallade vattenförvaltningsförordningen (SFS 2004:660), som
baseras på EU ramdirektiv för vatten (2000/60/EU), framgår att det
grundläggande kravet är att alla vattenförekomster ska uppnå minst god
yt- eller grundvattenstatus och god ekologisk potential. Av Havs- och
vattenmyndighetens föreskrifter (HVMFS 2013:19) om klassificering
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och miljökvalitetsnormer avseende ytvatten tydliggörs vad som gäller
vid bedömning av ytvattenförekomsterna. För bedömning av den kemiska ytvattenstatusen används ett antal så kallade prioriterade ämnen som
bromerade difenyletrar, kadmium, kvicksilver, bly, nickel, dioxiner, PAH
och tributyltenn. Vid bestämning av den ekologiska statusen bedöms
bland annat nivån av näringsämnen (kväve och fosfor) samt fysiska ingrepp som kan orsaka problem både för den biologiska mångfalden och
för den naturliga vattenreningen.
MKN för vattenförekomster omfattar normer för statusklassificering
och anger nivåer för metaller, näringsämnen samt fysiska ingrepp, enligt
vad som gäller för statusklassningen.
Vad som gäller för grundvatten framgår av SGU föreskrift (SGU-FS
2008:2) om statusklassificering och MKN för grundvatten.
I länsstyrelsernas databas Vatteninformationssystem Sverige (VISS)
redovisas grunderna för statusklassade vattenförekomster och beslutade
MKN. Se Bilaga 3 för redovisning av i VISS registrerade vattenförekomster som berör och berörs av den fördjupade översiktsplanen för
Åredalen.
Beskrivning av grundvattenförekomster i Åredalen
Morfologi beskriver de fysiska förhållandena och
konnektivitet beskriver möjligheten till spridning
och fria passager för djur, växter, sediment och
organiskt material.

I VISS finns det inom planområdet en registrerad grundvattenförekomst, samt ytterligare tre som ligger strax utanför planområdet.
Åreåsen-Åre Duved, sträcker sig längs Åresjön från Duved till Åre by.
Fyra av planens delområden är delvis placerade på denna grundvattenförekomst; ett utvecklingsområde (nr 3, Tege-Ängarna), ett kulturhistoriskt värdefullt område (nr 4, Gräftan - Ullån), ett kärnområde (nr 5,
Åre) samt ett fjällsidanområde (nr 24, Åreskutan). Grundvattenförekomsten bedöms ha god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus. Enligt VISS finns det för närvarande inga betydande påverkanskällor.
Åreåsen vid Långnäset ligger på Åresjöns södra sida vid Råbockvallen
och inget av planens delområden är placerade på grundvattenförekomsten. Grundvattenförekomsten bedöms ha god kvantitativ status och
god kemisk grundvattenstatus. Det finns enligt VISS för närvarande
inga betydande påverkanskällor.
Indalsåsen Undersåker ligger på Åresjöns södra sida vid Lillänget
och fortsätter sydöst till Undersåker, inget av delområdena är placerade på grundvattenförekomsten. Grundvattenförekomsten bedöms ha
god kvantitativ status och god kemisk grundvattenstatus. En potentiell
betydande påverkanskälla anges vara brandövningsplatsen i Undersåker,
vilket innebär en risk för att grundvattnets kvalitet påverkas negativt
med avseende på perfluorerade alkylsyror (PFAS).
Grundvattenförekomsten som ligger väster om planområdet saknar
namn. Dess östra del ligger strax söder om Indalsälven och direkt söder
om Duvedsbyn, inget av delområdena är placerade på grundvattenförekomsten. Grundvattenförekomsten bedöms ha god kvantitativ status
och god kemisk grundvattenstatus. Det finns för närvarande inga betydande påverkanskällor.
Skyddsåtgärder och bedömning – grundvatten
Fyra delområden är placerade på grundvattenförekomsten Åreåsen-Åre
Duved.
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Utvecklingsområdet Tege-Ängarna är till stor del placerad på grundvattenförekomsten. Enligt den fördjupade översiktsplanen är området
lämpligt för förtätning av främst bostadsbebyggelse. Ny bebyggelse ska
anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Det kulturhistoriskt värdefulla området Gräftan – Ullån är delvis
placerad på grundvattenförekomsten., främst delområdets östra del.
Gräftan-Ullån ligger inom riksintresse för kulturmiljövården. Eftersom
området även berörs av vattenskyddsområde kring vattentäkt Englandsviken-Långnäset ska endast begränsad, kompletterande bebyggelse
kunna prövas genom detaljplan. A vattentäkten ska väga tungt vid prövning. Intresset av att skydd Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt
vatten och avlopp.
Kärnområdet Åre är delvis placerad på grundvattenförekomsten,
främst delområdets västra del. Enligt den fördjupade översiktsplanen
finns det potential för förtätning i Åre. Bilparkeringsfrågan föreslås
lösas delvis med parkeringsgarage under jord. Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp. Dagvattenhantering är viktig
att se över vid planläggning av området, främst för att undvika negativa
effekter i Åresjön. Vid planläggning ska också tas hänsyn till grundvattennivåer.
Fjällsidanområdet Åreskutan är endast placerad på mindre del av
grundvattenförekomstens norra del. Enligt den fördjupade översiktsplanen är bostadsbebyggelse inte lämpligt, men enstaka bebyggelse som
har anknytning till rekreation kan tillkomma vid skidsystemen.
Vid vidare planering och byggande kommer riskerna med exploateringen att utredas vidare och vid behov kommer skyddsåtgärder att genomföras. Åre kommun har tagit fram en policy för vatten och avlopp som
i dagsläget är under beredning för antagande (Åre kommun, VA-policy,
arbetsmaterial 2018).
Genom att följa policyn och de skyddsåtgärder som beskrivs i den kommuntäckande översiktsplanen respektive i den fördjupade översiktsplanen är bedömningen att planen kan genomföras utan att uppkomst och
hantering av dagvatten och VA-vatten medför risk för försämrad status i
grundvattenförekomsterna, eller att beslutade MKN inte kan innehållas.
Beskrivning av ytvattenförekomster i Åredalen
I VISS finns det inom planområdet registrerat fem vattendrag och en
sjö, samt ytterligare en sjö som ligger strax nordost om planområdet.
Ingen av dessa vattenförekomster uppnår god ekologisk status och
ingen av dem bedöms ha god kemisk ytvattenstatus. Att god ekologisk
status inte uppnås beror bland annat på vattenreglering och brister vad
gäller morfologi och konnektivitet.
För alla vattenförekomster finns risk att god ekologisk status inte
uppnås 2021 om inga åtgärder för att förbättra statusen görs. Att god
kemisk ytvattenstatus inte uppnås beror på den diffusa påverkanskällan
atmosfärisk deposition av kvicksilver och polybromerade difenyletrar
(PBDE). Bedömning är gjord genom nationella extrapoleringen av
förhöjda halter av kvicksilver, kvicksilverföreningar och PBDE. MKN
har med anledning av detta antagits med undantag/mindre stränga krav
för dessa ämnen. För alla ytvattenförekomster finns risk att MKN för
god kemisk ytvattenstatus inte uppnås 2021 eftersom statusen rörande
kvicksilver inte förväntas förbättras. Alla ytvatten i Sverige anses vara
känsliga mot avloppsvatten, med avseende på fosfor.
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Svämplanet är den yta som byggts upp av sediment
kring ett vattendrag och som översvämmas då och
då. Svämplanet har en viktig funktion, förutom att
vara en artrik miljö så är svämplanet av fundamental betydelse för geomorfologin, exempelvis genom
att fördröja flödespulser och förbruka energi vid
högflödessituationer.

Indalsälven, strax söder om planområdet, sträcker sig från fjällen i
väster till kusten i öster. Bedömningarna gäller hela älven, vilket kan
vara missvisande för detta mindre planområde. Indalsälven bedöms ha
måttlig ekologisk status samt uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Älven
bedöms inte vara övergödd eller försurad. Betydande påverkanskällor
anges vara förändring av konnektivitet eftersom dammar och vägtrummor påverkar älven, vattenuttag till snötillverkning samt atmosfärisk
deposition av kvicksilver och PBDE. Svämplanets struktur och funktion
i vattendraget har statusen hög. Delområdena Duvedsbyn, Duved, TegeÄngarna, Gräftan-Ullån, Åre, Björnänge-Svedje, Björnänge By, Såå, Såå
verksamhetsområde och delar av Åreskutan gränsar mot älvens norra
sida.
Mångån rinner från Mångtjärnen norr om planområdet och ansluter i
Indalsälven vid Duved. Ån bedöms inte vara övergödd eller försurad.
Ån bedöms ha otillfredsställande ekologisk status samt uppnår ej god
kemisk ytvattenstatus. Betydande påverkanskällor anges vara förändring
av konnektivitet på grund av vägtrummor samt atmosfärisk deposition
av kvicksilver och PBDE. Svämplanets struktur och funktion i vattendraget har statusen otillfredsställande. Mångån berörs av delområden
Duvedsbyn, Duved, Sällbacken och Mullfjället.
Kvarnån rinner söderifrån från sjön Greningen och ansluter Indalsälven
väster om Duvedsholmarna. Ån bedöms ha otillfredsställande ekologisk potential samt uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Ån bedöms
inte vara övergödd eller försurad. Betydande påverkanskällor anges vara
förändring av konnektivitet på grund av vägtrummor samt atmosfärisk
deposition av kvicksilver och PBDE. Ån anses vara kraftigt modifierat
på grund av vattenkraftsverksamhet. Den främmande arten bäcköring
har betydande påverkan på fiskesamhället. Svämplanets struktur och
funktion i vattendraget har statusen hög. Delområde Duvedsbyn ligger
norr om platsen där ån ansluter till Indalsälven.
Ullån rinner från norr vid Tväråstugan och ansluter till Indalsälven
strax väster om Åresjön. Ån bedöms ha måttlig ekologisk status samt
uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Ån bedöms inte vara övergödd
eller försurad. Svämplanets struktur och funktion i vattendraget har statusen god. Betydande påverkanskällor anges vara förändring av konnektivitet på grund av vägtrummor samt atmosfärisk deposition av kvicksilver och PBDE. Ullån berörs av delområden Gräftan-Ullån, Rödkullen
och Mullfjället.
En namnlös bäck för med sig vatten från Åreskuten norr om planområdet och ansluter Åresjön öster om Åre gamla kyrka. Bäcken bedöms
ha otillfredsställande ekologisk status samt uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Bäcken bedöms inte vara övergödd eller försurad. Betydande
påverkanskällor anges vara förändring av konnektivitet på grund av vägtrummor samt atmosfärisk deposition av kvicksilver och PBDE. Svämplanets struktur och funktion i vattendraget har statusen dålig. Bäcken
berörs av delområden Åre och Åreskutan.
Vikbäcken rinner norrifrån, öster om Lillskutan och ansluter Åresjön
väster om Björnäge. Bäcken bedöms ha dålig ekologisk status samt
uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Bäcken bedöms inte vara övergödd eller försurad. Betydande påverkanskällor anges vara förändring av
konnektivitet på grund av vägtrummor samt atmosfärisk deposition av
kvicksilver och PBDE. Svämplanets struktur och funktion i vattendraget
har statusen hög. Vikbäcken berörs av delområden Björnänge-Svedje,
Björnänge By, Åreskutan och Björnen-Sadeln.
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Åresjön utgör planområdets södra gräns. Sjön bedöms ha otillfredsställande ekologisk status samt uppnår ej god kemisk ytvattenstatus. Sjön
bedöms inte vara övergödd eller försurad. Betydande påverkanskällor
anges vara förändring av konnektivitet på grund av vägtrummor, atmosfärisk deposition av kvicksilver och PBDE, reningsverk samt vattenuttag för snötillverkning. Sjön ingår i det skyddade Natura 2000-område
(habitatsdirektivet) som benämns Åreälven. Svämplanets struktur och
funktion i vattendraget har statusen otillfredsställande. Delområden
Gräftan-Ullån, Åre, Björnänge-Svedje, Björnänge By, Såå, Såå verksamhetsområde och delar av Åreskutan gränsar mot Årejöns norra sida.
Helgesjöns norra del kallas Såssjön och gränsar mot planområdets
östra del. Sjön bedöms ha otillfredsställande ekologisk potential och
den ekologiska statusen bedöms som dålig. Sjön uppnår ej god kemisk
ytvattenstatus. Sjön bedöms inte vara övergödd eller försurad. Betydande påverkanskällor anges vara förändring av konnektivitet på grund
av vägtrummor och dammar samt atmosfärisk deposition av kvicksilver
och PBDE. Sjön är kraftigt modifierad på grund av vattenkraftverksamhet vilket påverkar hydrologin och morfologin. Den främmande arten
kanadaröding har en betydande påverkan på fisksamhället. Svämplanets
struktur och funktion i vattendraget har statusen god. Delområde Sätteråsengränsar mot Helgesjöns västra sida.
Skyddsåtgärder och bedömning– ytvatten
Det kulturhistoriskt värdefulla området Duvuedsbyn gränsar till
Indalsälvens norra sida och ligger norr om utloppet av Kvarnån. Enligt
den fördjupade översiktsplanen är det viktigt att tillåta byggnader kopplade till jordbruksverksamhet men endast enstaka hus inom befintliga
gårdsbildningar. Bebyggelse bör undvikas inom jordbruksmark.
Kärnområdet Duved berör Mångån och Indalsälven. Enligt den fördjupade översiktsplanen finns det möjlighet att utveckla området till ett
starkare servicecentrum med fler fastboende. Området har hög grundvattennivå och vid bebyggelse behöver hänsyn till detta tas. Hantering
av dagvatten är viktigt, för att Åresjön inte ska påverkas negativt. Ny
bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Utvecklingsområdet Tege-Ängarna gränsar till Indalsälvens norra
sida. Enligt den fördjupade översiktsplanen är området lämpligt för
förtätning av främst bostadsbebyggelse. Ny bebyggelse ska anslutas till
kommunalt vatten och avlopp.
Det kulturhistoriskt värdefulla området Gräftan – Ullån gränsar till
Indalsälvens norra sida och Åresjöns västra sida. Ullån rinner genom
området, från norr och ansluter Indalsälven i söder. Vid bebyggelse i
området ska skydd av vattentäkten tas i beaktande. Eftersom området
berörs av vattenskyddsområdet vid vattentäkten Englandsviken-Långnäset ska endast begränsad, kompletterande bebyggelse kunna prövas
genom detaljplan. Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och
avlopp.
Kärnområdet Åre gränsar till Indalsälvens norra sida och Åresjöns
västra sida. En namnlös bäck rinner genom området från norr och
ansluter Åresjön i söder. Enligt den fördjupade översiktsplanen finns
det potential för förtätning i Åre. Bilparkeringsfrågan föreslås lösas
delvis med parkeringsgarage under jord. Ny bebyggelse ska anslutas till
kommunalt vatten och avlopp. Hantering av dagvatten är en viktig fråga
vid planläggning av området, främst för att undvika negativ påverkan på
Åresjön. Grundvattennivåer och geotekniska förutsättningar ska utredas
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under planläggning.
Det kulturhistoriskt värdefulla området Björnänge och Svedje
gränsar ytterst lite mot Åresjöns norra sida. Ån Vikbäcken rinner genom
området från norr och ansluter Åresjön i söder. Enligt den fördjupade
översiktsplanen finns det möjlighet till vissa enstaka kompletteringar i
gårdslägen, men ingen större förtätning eller nybebyggelse. Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Kärnområdet Björnänge By gränsar mot Åresjöns (Indalsälvens)
norra sida. Ån Vikbäcken rinner genom området från norr och ansluter
Åresjön (Indalsälven) i söder. I områdets västra del finns reningsverket
Vikverket. Enligt den fördjupade översiktsplanen ska reningsverkets
funktion säkerställas genom att ny bebyggelse inte placeras i närheten
av den. Inom kärnområdet finns det möjlighet till förtätning av bostäder
och ny förskola. Även strandskyddad mark kan användas till bostäder
och kommunal service. Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Kärnområdet Björnen centrum. Inget ytvatten (eller grundvatten)
registrerat i VISS berörs av detta område. Däremot rinner det mindre
vattendrag i områden vilka behöver tas hänsyn till under vidare planläggning av området. Enligt den fördjupade översiktsplanen är området
en kärna med turistisk inriktning. Området är lämpligt för förtätning,
efter att trafiksituationen setts över.
Utvecklingsområdet Rödkullen berör på sin västra sida Ullån. Enligt den fördjupade översiktsplanen är området en kärna med turistisk
inriktning. Området är lämpligt för förtätning. Skog och vegetation bör
sparas för att bland annat bidra till en hållbar dagvattenhantering. Ny
bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Det kulturhistoriskt värdefulla området Såå gränsar till Åresjöns
(Indalsälvens) norra sida. Enligt den fördjupade översiktsplanen finns
det möjlighet till enstaka kompletteringar i gårdslägen. Ny bebyggelse
ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.

Svämplanet är den yta som byggts upp av sediment
kring ett vattendrag och som översvämmas då och
då. Svämplanet har en viktig funktion, förutom att
vara en artrik miljö så är svämplanet av fundamental betydelse för geomorfologin, exempelvis genom
att fördröja flödespulser och förbruka energi vid
högflödessituationer.

Fjällsidanområdet Såå verksamhetsområde gränsar till Åresjöns
(Indalsälvens) norra sida. I området ligger ett industriområde och en
snötipp. Enligt den fördjupade översiktsplanen bör det vara möjligt med
en utökning av markanvändningen så att ett större sammanhängande
verksamhetsområde kan skapas. Vid en utbyggnad ska området anslutas
till kommunalt vatten och avlopp.
Fjällsidanområdet Sällbacken berör på sin östra sida Mångån. Enligt
den fördjupade översiktsplanen har området kapacitet för nytillkommande bebyggelse i små klungor, samt för nya mindre exploateringar.
Ny mer omfattande bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och
avlopp, i övrigt ska förutsättningar för enskilda lösningar av vatten och
avlopp beaktas.
Fjällsidanområdet Mullfjället berör Mångån och Ullån. Enligt den
fördjupade översiktsplanen finns det begränsade möjligheter för tillkommande bebyggelse, bostäder och komplettering till Duveds semesterby. Det anses angeläget att bygga bostäder på strandskyddat område.
Ny bebyggelse ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Kärnområdet Rödkullen. Hör ihop med område 10. Inget ytvatten
(eller grundvatten) registrerat i VISS berörs av detta område. Enligt den
fördjupade översiktsplanen är området en kärna med turistisk inriktning.
Området är lämpligt för förtätning. Skog och vegetation bör sparas för
att bland annat bidra till en hållbar dagvattenhantering. Ny bebyggelse
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ska anslutas till kommunalt vatten och avlopp.
Fjällsidanområdet Åreskutan gränsar till Åresjöns (Indalsälvens)
norra sida. En namnlös bäck rinner norrifrån, från Åreskuten och ansluter Åresjön öster om Åre gamla kyrka. Enligt den fördjupade översiktsplanen är bostadsbebyggelse inte lämpligt, men enstaka bebyggelse som
har anknytning till rekreation kan tillkomma vid skidsystemen.
Fjällsidanområdet Sätteråsen gränsar i öster till sjön Såsjön/Helgasjön. I delområdets finns en bergtäkt och Åre miljögård som omhändertar avloppsslam och fett. Enligt den fördjupade översiktsplanen är det
möjligt med förtätning i gårdslägen i den södra delen. Skogen österut
anses ha en viktig avskärmningsfunktion och bör därför bevaras. Aatt
inte avverka mot sjön hindrar att sjöns status försämras på grund av
nytt vattenflöde vid avverkning.
Fjällsidanområdet Björnen och Sadeln. Ån Vikbäcken rinner genom
området från norr och ansluter Åresjön i söder. Enligt den fördjupade
översiktsplanen bör det vara möjligt att studera förutsättningarna för
mindre kompletteringar i anslutning till befintliga områden. Området
har flera våtmarker, vilket behöver tas i beaktande.
Vid vidare planering och kommande byggnationer ska hänsyn tas till
samtliga vattendrag och sjöar, oavsett om dessa är registrerade i VISS
(och därmed statusklassade och har beslutade MKN), eller inte.
Så länge skyddsåtgärder vidtas bedöms exploateringen som den
fördjupade översiktsplanen medger inte medföra försämrad status i
de berörda vattenförekomsterna samt bedöms inte heller motverka att
beslutad MKN kan uppnås och innehållas.
Planen innehåller förslag på åtgärder som, tillsammans med de riktlinjer
som anges i den kommuntäckande översiktsplanen och kommunens
kommande VA-policy, motverkar och begränsar den urbana påverkan
och belastningen vilket ökar möjligheten att uppnå god status i ytvattenförekomsterna och på längre sikt bidra till uppfyllelse av MKN.
Eftersom en stor del av kommuners utveckling sker i Åredalen där
Åresjön är central, är det viktigt att skyddet av Åresjöns och Åreälvens miljö går att förena med en fortsatt tillväxt i dalgången. För att
ett projekt ska kunna genomföras vid Åresjön krävs det att den klarar
en Natura 2000-prövning, så att inte projektet har negativ påverkan
på sjön. Enligt den fördjupade översiktsplanen behöver Åre kommun
eftersträva ett lokalt omhändertagande av dagvatten för att minimera
flöden av dagvatten och risker med sedimenttransport och slamning.
Under bygglovskedet behöver kommunen tillgodose att dagvattenhantering och skyddsåtgärder för att minimera byggslam, erosion och
sedimenttransport från ett exploateringsområde efterlevs. Kommunen
önskar också att vilka effekter som skogsbruk och naturliga sedimentationsprocesser har på Åreälven utreds.
Revidering inför granskning
Mer detaljerad mark- och vattenanvändningskarta samt tydligare mål om
antal bostäder och turistbäddar klargör omfattning och lokalisering av
bebyggelse och turism. Den omfattande exploateringen medför risk för
försämrad status i berörda vattenförekomster. Särskilt kan utvecklingsområden i anslutning till Åresjön och dess biflöden samt ett minskat
detaljplane- och VA-krav i vissa områden medföra risk för vattenkvaliteten.
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För att motverka risken att eventuella föroreningar i marken sprids
vidare till recipienten (det vatten som dagvatten eller avloppsvatten leds
till) ska risken för förorening inför byggskedet utredas i varje enskilt
område, och där det behövs ska åtgärder vidtas.

När skog avverkas ökar grundvattenbildningen
eftersom det finns mindre växtlighet kvar som tar
upp vatten. Det leder till att grundvattenytan höjs,
att avrinning i vattendragen ökar, och att näringsämnen förs ut i vattendragen vilket kan innebära
en försämring av vattnets kvalitet (SLU, 2010). I
samband med skogsavverkning kan markskador
uppstå som leder till att kvicksilver frigörs och
sprids till vattenrecipient (Naturvårdsverket, 2008).
När hårdgjorda ytor anläggs (tillexempel asfalterade ytor) hindras den naturliga upptagningen av
regnvatten och av vattnet som bildas vid snösmältning. Detta skapar flöden av dagvatten som kan
föra med sig föroreningar till recipienten vilket kan
innebära en försämring av vattnets kvalitet (Länsstyrelserna, 2012).

Vid korsande vattendrag ska övergången införas så att negativa effekter på både vattenlevande och vattenanknutna organismer (växt- och
djurarter) motverkas. De anläggningsarbeten som behöver genomföras
nära eller i vattendrag bör utföras vid låg till normal vattenföring samt
utanför fiskens vandrings- och lekperioder. Risken för grumling av vattendrag och sjöar ska motverkas och byggtiden bör hållas så kort som
möjligt.
Generellt gäller att dagvatten från miljöfarliga verksamheter ska uppsamlas och kontrolleras, och vid behov renas, innan det släpps till recipient. Kravet på rening ska motsvara känsligheten i recipienten, vilket är
särskilt angeläget vid vattendrag och sjöar som i dagsläget inte uppnår
god status.

Omgivningsbuller
MKN för omgivningsbuller omfattar normer för att begränsa buller
från alla vägar, järnvägar, flygplatser, tillståndspliktiga hamnar samt vissa
större, utpekade industrigrenar i de största kommunerna.
Förordningen (SFS 2004:675) om omgivningsbuller är en MKN enligt miljöbalken, som tydliggör att bullerdirektivet (2002/49/EG) ska
genomföras. MKN för omgivningsbuller är en slags målsättningsnorm,
som strävar mot att omgivningsbuller inte ska medföra skadliga effekter
på människors hälsa. Det är kommuner och myndigheter som ansvarar
för att MKN följs (Naturvårdsverket, 2018).
Naturvårdsverkets tolkning är att MKN i de största kommunerna (mer
än 100 000 invånare) omfattar omgivningsbuller från alla vägar, järnvägar, flygplatser, tillståndspliktiga hamnar samt vissa större, utpekade
industrigrenar. Huvudinstrumentet för att följa MKN är att större kommuner och Trafikverket tar fram åtgärdsprogram för bullret.
Även i mindre och medelstora kommuner (under 100 000 invånare) ska
strävan vara att begränsa buller och hela Sverige omfattas av bullernormen i de områden som störs av buller:
› från större vägar (över 3 miljoner fordon/år)
› större järnvägar (30 000 tåg/år) samt
› större civila flygplatser (över 50 000 flygrörelser/år).
Det som skiljer är att de administrative processerna för MKN inte finns
eller är mindre omfattande i dessa kommuner (Naturvårdsverket, 2018).
Åre kommun når i dagsläget inte upp till 100 000 invånare och har
ingen väg, järnväg eller flygplats som når upp till de trafikmängder som
anges av Naturvårdsverket. Åre kommun omfattas därmed inte formellt
av MKN för omgivningsbuller.
Utveckling av Åredalen medför ökad trafik vilken kan antas medföra
högre bullernivåer längs E14 och andra större vägar. Vid planering och
byggande ska de nationella riktvärdena för maximalt och ekvivalent buller tillämpas. Analys av framtida bullervärden i förhållande till planerad
bebyggelse ska tas fram i de fall det anses nödvändigt.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

74

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

Utomhusluft
MKN för utomhusluft gäller för hela landet och omfattar normer för
halter av olika förorenande ämnen i luft. Huvudorsaken till höga halter
av luftföroreningar vid en gata är de utsläpp som sker i själva gaturummet. Biltrafik ger upphov till luftföroreningar som påverkar både hälsa
och miljön negativt.
Luftkvalitetsförordningen (SFS 2010:477) fastställer MKN för utomhusluft för kvävedioxid och kväveoxider, partiklar (PM10/PM2,5), marknära ozon, bensen, kolmonoxid, svaveldioxid, arsenik, kadmium, nickel
och bens(a)pyren. De flesta normerna är så kallade gränsvärdesnormer
som ska följas, medan några är så kallade målsättningsnormer som ska
eftersträvas (Naturvårdsverket, 2018).
Det är kommunerna som ansvarar för att kontrollera luftkvaliteten och
i Naturvårdsverkets föreskrift om kontroll och luftkvalitet (NFS 2016:9)
anges hur kontrollen ska utföras (Naturvårdsverket, 2018).
Vid bedömning av effekter på hälsan används bland annat kvävedioxid
som indikator. Vilka halter av kvävedioxid som trafiken ger upphov till
beror av en rad olika faktorer, men för att göra en grov bedömning kan
man utgå från trafikmängden. Vid en väg som trafikeras med mindre
än 15 000 fordon/dygn understiger halterna av kvävedioxid normalt
gällande riktvärden, om vägrummet är öppet och inga andra betydande
utsläppskällor finns i området.
Miljökvalitetsmålet Frisk luft
Utöver MKN för luft innehåller även miljökvalitetsmålet Frisk luft
preciseringar av högsta halter av ett antal förorenande ämnen. Halterna
är satta med hänsyn till känsliga grupper, så att de inte överskrider
lågrisknivåer för cancer eller riktvärden för skydd mot sjukdomar eller
påverkan på växter, djur, material eller kulturföremål (Naturvårdsverket,
2018).
Miljökvalitetsnormer (MKN) för utomhusluft (gränsvärdesnormer) för kväveoxid, svaveloxid,
partiklar (PM10) och bensen, samt nivåer för miljökvalitetsmålet Frisk Luft. Källa: Naturvårdsverket, 2018.
Ämne

MKN

Miljökvalitetsmålet
Frisk luft

Mätningar i Åre by
2009-2010

Kvävedioxid (µg/m3)

60 (dygnsmedel)

60 (timmedel)

5,0-17,0

40 (årsmedel)

20 (årsmedel)

(veckomedel)

Partiklar (PM10)

50 (dygnsmedel)

30 (dygnsmedel)

-

(µg/m3)

40 (årsmedel)

15 (årsmedel)

-

Bensen

-

-

0,2-1,5

(µg/m3)

5 (årsmedel)

1 (årsmedel)

(veckomedel)

Mätningar av utomhusluft i Åredalen
Av de mätningarna av kväveoxid och bensen som genomfördes i de
centrala delarna av Åre by under december 2009, april 2010 och september 2010 framgår att halterna med god marginal ligger under gällande
MKN.
Vedeldning kan ge stor lokal påverkan på luftkvaliteten i samlad bebyggelse. Åre kommun behöver genomföra mätningar av luftkvaliteten på
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utvalda ställen för att kunna avgöra om vedeldning innebär hot mot
målet att uppnå miljökvalitetsnormerna för utomhusluft.
Enligt planen arbetar Åre kommun för att MKN för utomhusluft ska
nås i alla delar av kommunen. För att förbättra luftkvaliteten på ett mer
övergripande plan. Genom sin planering arbetar Åre kommun för att
öka andelen gång- och cykel och kollektivtrafik samt förenkla omställningen till fossilfria fordon.
Utveckling och förtätning i enlighet med planen bedöms inte öka
trafikmängderna i sådan omfattning att detta medför risk för överskridande av MKN för utomhusluft.

Fisk- och musselvatten
Av förordning (SFS 2001:554) om miljökvalitetsnormer för fisk- och
musselvatten framgår vad som gäller för denna MKN. Fiskvatten definieras i förordningen som strömmande eller stillastående sötvatten som
behöver skyddas eller förbättras i kvalitet och där fiskar lever eller skulle
kunna leva. Fiskvatten omfattar både laxfiskvatten (med fiskar som lax,
öring, röding, sik, siklöja, nors och harr) och annat fiskvatten (med fiskar som gädda, abborre, ål och karpfisk).
På Regeringens uppdrag utreder Havs- och vattenmyndigheten om
denna MKN innehåller relevanta krav eller om den ska ändras eller tas
bort
Inom planområdet har inga fiskvatten identifierats som skulle kunna
behöva bedömas enligt nämnda förordning.
Åredalen ligger inte havsnära men även för de
utsläpp som sker till diken, vattendrag och sjöar
inlands är havsmiljön slutrecipient för vattenströmmarna. På vägen mot havet hinner dock viss
fastläggning, omvandling, nedbrytning och spädning ske, så det vatten som släpps ut högre upp är
inte det samma som tillslut når kustvattnet.

Havsmiljön
För att nå god miljöstatus i havsmiljön har elva svenska MKN fastställts
i Havs- och vattenmyndighetens föreskrifter om vad som kännetecknar
god miljöstatus och miljökvalitetsnormer med indikatorer för Nordsjön
och Östersjön (HVMFS 2012:18). Målsättningen har varit att utforma
MKN som motsvarar alla de belastningar som i den inledande bedömningen identifierades påverka miljön. Dessa omfattar belastning i form
av näringsämnen, farliga ämnen, främmande arter, uttag av arter, fysisk
påverkan på havsbottnar och avfall i havsmiljön.
Fler boende medför större mängd dag- och avloppsvatten som behöver renas. Med beaktande av de krav som gäller för rening av avloppsvatten (enskilda respektive gemensamma anläggningar) och med
lämplig hantering av uppkommet dagvatten bedöms den aktuella planen
inte medföra några negativa effekter för havsmiljön.
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MILJÖKVALITETSMÅL
Sveriges Riksdag har beslutat att vi i Sverige ska lösa miljöproblemen nu och inte lämna över dem till kommande generationer.
För detta arbete har formulerats miljökvalitetsmål som syftar till
att beskriva och precisera det tillstånd i miljön som behövs för att
samhället ska vara ekologiskt hållbart (Naturvårdsverket, 2018).

Nationella miljökvalitetsmål
Det svenska miljömålssystemet, som består av ett generationsmål, 24
etappmål och 16 miljökvalitetsmål, syftar till att:
› Främja människors hälsa.
› Värna den biologiska mångfalden och naturmiljön.
› Ta till vara kulturmiljön och de kulturhistoriska värdena.

De 16 miljökvalitetsmålen.
Källa: miljomal.se

› Bevara ekosystemens långsiktiga produktionsförmåga.
› Trygga en god hushållning med naturresurserna.
Generationsmålet visar riktningen för vad som måste göras inom en
generation för att miljökvalitetsmålen ska nås och är vägledande för
miljöarbetet på alla nivåer i samhället. Målet ska vara uppnått år 2020.
Miljökvalitetsmålen beskriver det tillstånd i den svenska miljön som ska
nås. Målen ska vara uppnådda 2020, med undantag av målet Begränsad
klimatpåverkan som ska vara uppnått år 2050.
Etappmålen är steg på vägen för att nå generationsmålet och ett eller
flera miljökvalitetsmål. Etappmålen visar vad Sverige kan göra och tydliggör var insatser bör sättas in. De olika etappmålen har olika tidpunkter för måluppfyllelsen (Naturvårdsverket, 2018).

Regionala miljökvalitetsmål
Länsstyrelsen i Jämtlands län har via en regional dialog 2013 antagit
nya regionala miljömål för Jämtlands län (Länsstyrelsen Jämtlands län,
2018). De regionala miljömålen är desamma som de nationella miljökvalitetsmålen inklusive preciseringar. 2013 antogs även två regionala
tillägg: Ingen utbyggnad av vattenkraft samt Ingen uranbrytning. Det nationella
miljökvalitetsmålet Hav i balans är inte relevant i länet.
Sju av miljökvalitetsmålen prioriteras extra under perioden 2017-2020;
Begränsad klimatpåverkan, God bebyggd miljö, Giftfri miljö, Levande sjöar och
vattendrag, Levande skogar, Ett rikt odlingslandskap samt Storslagen fjällmiljö.

Bedömning avseende den fördjupade
översiktsplanen för Åredalen
Gällande miljökvalitetsmål går delvis in i varandra och planen berör
flera av målen på olika sätt och i olika omfattning, se Bilaga 4 för en
sammanställd bedömning.
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Sammanfattningsvis bedöms planen:
› Bidra till uppfyllelse av målen Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd
miljö, Myllrande våtmarker och Storslagen fjällmiljö.
› Varken bidra till eller motverka uppfyllelsen av målen Giftfri miljö,
Levande skogar, Ingen övergödning och Hav i balans och en levande kust och
skärgård.
› Till viss del bidra till och till viss del motverka uppfyllelsen av
målen Begränsad klimatpåverkan, Levande sjöar och vattendrag, Ett rikt
odlingslandskap, Ett rikt växt- och djurliv, Frisk luft och Bara naturlig
försurning.
› Inte vara relevant för målen Säker strålmiljö och Skyddande ozonskikt.
Planen bedöms inte motverka uppfyllelsen av något miljökvalitetsmål.
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9 EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH GRÖN
INFRASTRUKTUR
I detta kapitel redovisas vad som avses med begreppen ekosystemtjänster och grön infrastruktur, vad som gäller för arbetet med
detta samt hur frågorna har införlivats i planprocessen och miljöbedömningen för den fördjupade översiktsplanen för Åredalen.

EKOSYSTEMTJÄNSTER
Begreppet ekosystemtjänster används för att visa på den nytta människan får från naturens arbete, exempelvis när växter renar luft, buskar
dämpar buller, bin pollinerar grödor eller att vår hälsa främjas av vistelse
i naturen. Ekosystemtjänster handlar även om att grönytor renar regnoch snövatten från tungmetaller och skadliga partiklar och att bakterier
och maskar gör jorden bördig.
Människan är för sin överlevnad och livskvalitet beroende av de ekosystemtjänster som naturen tillhandahåller. Trots att tjänsterna är grunden
i vår välfärd tar vi dem ofta för givna och de är fortfarande osynliga i
många beslut som fattas i samhället. Om ekosystemtjänster kan visas på
ett tydligt sätt och vederhäftigt sätt kan det illustrera hur viktig en fungerande natur är för människors liv och välbefinnande. En del av ekosystemtjänsterna är lättare att värdera än andra och därför behövs verktyg
för att underlätta och tydliggöra en värdering (Naturvårdsverket, 2018).
Att värdera ekosystemtjänster är inget särintresse. Många värden reflekteras inte i marknadspriser vilket leder till att dessa värden sällan tas
med i beräkningen innan beslut tas, exempelvis kan den kyl- och reningseffekt som vegetation har på omgivande luft inte köpas eller säljas
på en marknad. Om ekosystemtjänsterna försvinner vid en exploatering
kan de vara både svåra och dyra att återställa eller ersätta.
Med ökad kunskap om ekosystemtjänsterna kan till exempelvis kommunerna fatta mer medvetna beslut som påverkar den gemensamma
livskvaliteten i en positiv riktning. Det kan gälla allt från hur en lokal
förening hjälper bin till hur kommunen rustar sig för översvämningar.

GRÖN INFRASTRUKTUR
Grön infrastruktur definieras som ett ekologiskt funktionellt nätverk
av livsmiljöer och strukturer, naturområden samt anlagda element som
utformas, brukas och förvaltas på ett sätt så att biologisk mångfald bevaras och för samhället viktiga ekosystemtjänster främjas i hela landskapet (Naturvårdsverket, 2018).
Grön infrastruktur bidrar till bevarandet av biologisk mångfald, upprätthåller ekosystemens status och stärker därmed viktiga ekosystemtjänster
så att kapaciteten för återhämtning efter störningar stärks. Att arbeta
med utgångspunkt i grön infrastruktur tillför ett mervärde både genom
att insatser kan samordnas och effektiviseras, och genom att tidigare
förbisedda sammanhang i landskapet uppmärksammas.
I praktiken innebär arbetet med grön infrastruktur att skydd, bevarande,
restaurering och återskapande av livsmiljöer, ekosystemfunktioner och
naturliga processer beaktas i såväl fysisk planering och pågående mark-
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och vattenanvändning som i brukande och förvaltning av naturresurser.
Bevarande av och insatser för grön infrastruktur behöver betraktas som
en självklar tillgång för den lokala och regionala utvecklingen.
För att uppnå syftet med grön infrastruktur behövs en samsyn i samhället i stort. Det är därför nödvändigt att myndigheter och organisationer
samverkar för en bredare förståelse av ekologiska sammanhang, så att
grön infrastruktur blir en naturlig del av planering och prioritering av
insatser i olika samhällsprocesser.

INTERNATIONELLT ARBETE
Under de senaste åren har ekosystemtjänsternas betydelse för människans överlevnad uppmärksammats i flera internationella sammanhang
(Naturvårdsverket, 2018). År 2010 antog världens länder en strategisk
plan för perioden 2011-2020, med 20 delmål fram till år 2020, de så
kallade Aichimålen. Planen siktar mot att hejda förlusten av biologisk
mångfald så att ekosystemen år 2020 är motståndskraftiga och har en
bra återhämtningsförmåga (är resilienta), vilket är förutsättningen för
att ekosystemen ska kunna fortsätta leverera tjänster. Beslutet togs i
Nagoya, Japan, inom FN-konventionen om biologisk mångfald. Målen
i planen ska nås genom att varje land sätter egna mål, anpassade efter
nationella förutsättningar.
Resultatet från FN-mötet i Nagoya ledde år 2011 fram till en EU-strategi för biologisk mångfald med sex mål. Strategin betonar vikten av att
öka förståelsen för ekosystemtjänsternas betydelse för samhället (Naturvårdsverket, 2018).

NATIONELLT ARBETE
Naturvårdsverket
Naturvårdsverket arbetar både inom Sverige och internationellt för en
mer hållbar utveckling där ekosystemtjänster tas med i samhällsplaneringen (Naturvårdsverket, 2018).
Arbetet i Sverige är en effekt av strategier och åtaganden som Sverige
antagit på EU- och FN-nivå. Mycket av Sveriges arbete med biologisk
mångfald och ekosystemtjänster sker inom ramen för de svenska miljökvalitetsmålen. Ramar för Naturvårdsverkets arbete finns i Miljöbalken
och i regeringens proposition ”En svensk strategi för biologisk mångfald och ekosystemtjänster” (Regeringens prop. 2013/14:141).
Regionala handlingsplaner för grön infrastruktur är en viktig åtgärd i
regeringens proposition. Naturvårdsverket har tagit fram riktlinjer för
länsstyrelsernas arbete med att ta fram regionala handlingsplaner för
grön infrastruktur och målsättningen är att handlingsplanerna till stora
delar ska vara etablerade 2018.

Länsstyrelsen Jämtlands län
Länsstyrelsen utvecklar och samordnar regionala handlingsplaner för
grön infrastruktur, vilket är ett arbete som pågår i dagsläget och som
ska vara klart under hösten 2018 (Länsstyrelsen Jämtlands län, 2018).
De regionala handlingsplanerna ska både vara ett underlag för planering
av konkreta naturvårdsåtgärder och för anpassning av brukande och
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hänsyn. Deras användning kommer bidra till att främja och samordna
uppföljning och analys av miljötillstånd och miljömål och kan sammanfattas i tre huvudsyften:
› Ramverk för landskapsplanering av offentliga naturvårdsinsatser.
› Underlag för landskapsplanering i brukande och hållbar förvaltning
av mark och vatten, och som kunskapsunderlag för samråd och samverkan mellan olika aktörer.
› Underlag för fysisk planering och prövning.
Den regionala handlingsplanen ska vara det centrala verktyget i arbetet
med att bevara och utveckla grön infrastruktur. Ett viktigt syfte med
handlingsplanerna är att ge ökad kunskap om landskapet. Handlingsplanerna ska utformas så att de kan användas som underlag för att
kunna ta ökad hänsyn till ekologiska samband i landskapet vid beslut
om markanvändning. På så sätt kan lokala åtgärder bli en del i ett större
sammanhang. Underlaget ska tas fram utifrån mottagarnas behov och
förutsättningar och ska kunna användas vid exempelvis fysisk planering
och vid tillståndsprövningar enligt miljöbalken (Länsstyrelsen Jämtlands
län, 2018).

EKOSYSTEMTJÄNSTER OCH GRÖN
INFRASTRUKTUR INOM ÅREDALEN
Även om begreppen ekosystemtjänster och grön infrastruktur är relativt nya har arbetet med de delar som ingår funnits och pågått under
längre tid. Vid kommunernas planering av mark- och vattenområden,
prövningar av bygglov och tillstånd för miljöfarliga verksamheter ingår
exempelvis alltid att beakta och skydda förekommande naturvärden
(biologisk mångfald och artskydd) och dricksvattenförekomster, verka
för att minska utsläpp till luft och vatten, hantering av dagvatten för
skydd vid översvämningar och som beredskap inför kommande klimatförändringar, fredande av områden för rekreation och friluftsliv och så
vidare.
Arbetet med ekosystemtjänster och grön infrastruktur finns följaktligen
även med i planeringen för Åredalen, och i denna MKB, även om arbetet redovisas under andra rubriker, exempelvis:
›
›
›
›
›
›

Kapitel 6 – Människors hälsa och säkerhet
Kapitel 6 – Skogsmiljöer och våtmarker
Kapitel 6 – Vattenkvalitet och vattenmiljöer
Kapitel 6 – Klimatförändringar
Kapitel 6 – Odlingslandskapet
Kapitel 6 – Fjällmiljöer

All planering och alla åtgärder som görs till skydd för naturmiljön som
sådan, för bevarande av naturens livskraft och spridningsförutsättningar
(biologisk mångfald, skyddade och skyddsvärda arter, biotopskydd med
mera) görs därmed direkt och indirekt även till skydd för av för oss
människor livsviktiga ekosystemtjänster.
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10 UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING
I detta kapitel redogörs för uppföljning och genomförande av de
riktlinjer som tagits fram i den kommuntäckande översiktsplanen
respektive i den fördjupade översiktsplanen för Åredalen. Kapitlet
innehåller även redovisning av uppföljning och övervakning under
byggskedet.

FRÅN ÖVERGRIPANDE TILL SPECIFIKA
MILJÖKONSEKVENSER
Framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Åredalen har utgått
från de riktlinjer som anges i den kommuntäckande översiktsplanen
(Åre kommun, 2017). Av den fördjupade översiktsplanen framgår till
vilka delar som planen inte helt överensstämmer med de riktlinjer som
angavs i den kommuntäckande översiktsplanen.
Den fördjupade översiktsplanen är liksom den kommuntäckande
översiktsplanen, övergripande och innehåller utgångspunkter, mål och
riktlinjer, även om den fördjupade översiktsplanen jämförelsevis är
något mer preciserad. Av detta följer att även de bedömningar som görs
i denna MKB är övergripande, och utförda på de bedömningsgrunder
som finns att tillgå i dagsläget.
För att kunna genomföra det som anges i planen krävs dels framtagande
av detaljplaner, dels prövningar och beslut enligt plan- och bygglagen
(exempelvis bygglov) och miljöbalken (exempelvis skolverksamheter
och enskilda avloppsanläggningar). Under kommande planprocesser och
prövningar kommer de utredningar och miljöbedömningar som krävs i
vart enskilt fall att utföras, för att kunna konkretisera de mål och riktlinjer som anges i den fördjupade översiktsplanen. Och i det fall verksamheten, åtgärden eller planen bedöms medföra betydande miljöpåverkan
kommer även MKB att tas fram för dessa verksamheter, åtgärder och
planer. Det är i det skedet möjligt att göra mer specifika och detaljerade
miljöbedömningar.
De miljöaspekter för vilka genomförande av den fördjupade översiktsplanen för Åredalen bedöms medföra betydande miljöeffekter (se
kapitel 3 och 6) är de aspekter som i dagsläget bedöms behöva belysas
och utredas vidare vid kommande detaljplaneprocess och prövningar.
Sammantaget bedöms genomförandet av planen kunna medföra betydande miljöeffekter avseende:
›
›
›
›
›
›
›
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Bebyggda miljöer
Människors hälsa och säkerhet
Naturmiljön, växt- och djurliv
Vattenkvalitet och vattenmiljöer
Klimatförändringar
Odlingslandskapet
Fjällmiljöer
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Det kan dock inte uteslutas att det i det framtida skedet, då exempelvis
detaljplanering och bygglovsprövningar är aktuella, kan tillkomma ytterligare aspekter som behöver utredas och beaktas. Klimatförändringarna kan exempelvis ske snabbare än hittills förutspåtts och fördjupade
utredningar av området kan ge ny kunskap som behöver beaktas.

UPPFÖLJNING OCH GENOMFÖRANDE AV PLANEN
Efter att en översiktsplan som omfattas av kravet på en strategisk miljöbedömning har antagits ska kommunen skaffa sig kunskap om den
betydande miljöpåverkan som genomförandet av planen faktiskt medför
(6 kap. 19 § miljöbalken) och om de åtgärder som arbetats in i planen
har avsedd effekt.
Syftet med uppföljningen är också att upptäcka eventuell betydande
miljöpåverkan som tidigare inte har identifierats och att skapa förutsättningar för att vidta lämpliga avhjälpande åtgärder. Miljöbalken ställer
inga preciserade krav på hur uppföljningen ska gå till, men det är en
fördel om uppföljningen av miljöpåverkan kan integreras i den normala
planeringsprocessen.
Uppföljning av miljöpåverkan kommer att göras i samband med den
kontinuerliga uppföljning samt aktualitetsförklaring som görs av översiktsplanen. Översiktsplanerna aktualitetsprövas en gång per mandatperiod.

Uppföljning av riktlinjer
I den fördjupade översiktsplanen redovisas förutsättningar/hänsyn och
potential för 17 delområden inom det totala planområdet. Eftersom varje delområde har sina specifika förutsättningar/hänsyn anges i planen
även riktlinjer för exploatering och byggande i de enskilda områdena,
riktlinjer som kommer att kunna ligga till grund för framtida uppföljning av planens genomförande.
Av riktlinjerna framgår bland annat kommunens ställningstagande av
inom vilka områden tillkommande bebyggelse kan prövas genom förhandsbesked och bygglov respektive för vilka områden ny bebyggelse
bör planläggas alternativt lokaliseras inom gällande detaljplaner.

UPPFÖLJNING OCH ÖVERVAKNING UNDER
BYGGSKEDET
Exploatering utspridd under många år framöver
Liksom den kommuntäckande översiktsplanen siktar den fördjupade
översiktsplanen för Åredalen mot målåret 2035. Utveckling och exploatering av Åredalen i enlighet med planen kommer därmed att ske
utspritt över många år beroende på turistutveckling och ekonomi hos
aktuella verksamheter, fastighetsägare och exploatörer.
För att möjliggöra användande och samordning av kollektivtrafik, gångoch cykelvägar, strategiskt lokaliserade parkeringar och dylikt är det
viktigt att planering för detta påbörjas så snart som möjligt.
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Störningar under byggskedet
Byggskedet omfattar vanligen anläggningsarbeten i form av exempelvis fällning av träd, sprängningar, schaktningar, transporter av massor,
material och personal, uppförande av byggnader, vägar, grönytor och
dylikt. Det är därför troligt att anta att förekommande anläggningsarbeten kommer att ge upphov till störningar i form av exempelvis buller,
damning och ökat antal transporter genom redan bebyggda områden.
Anläggningsarbeten ger vanligen upphov till störningar under en begränsad tid, men eftersom utvecklingen och exploateringen av Åredalen
troligen kommer att utföras under en längre tidsperiod kan störningarna
under denna period vara återkommande i dalen som helhet.
Byggskedet bedöms medföra betydande negativa effekter för närboende, även i det fall gällande riktlinjer för buller (trafik och byggande)
samt vibrationer (trafik och sprängningar) med mera kan klaras. För att
motverka och begränsa störningarna bör anläggningsarbeten begränsas
till dagtid vardagar.
Utgångsläget bör vara att anläggningsarbeten förläggs till de tider på
året som medför minst störning för rennäringen. För att kunna möjliggöra rimliga och lämpliga anpassningar, för alla berörda parter, bör
samråd med rennäringen (berörda samebyar) genomföras i god tid inför
alla typer av anläggningsarbeten inom renbeteslandet.
Eftersom Åredalen lockar turister året om är det troligen svårt att
undvika utförande av anläggningsarbeten under turistsäsongen, men så
långt möjligt bör anpassning ske även för denna näringsgren. Främst
motiverat av att anläggningsarbeten vanligen medför störningar i trafiken och därmed ökad risk för olyckor.

Samordning
Generellt gäller att kommunen ansvarar för utbyggnad, drift och underhåll av allmänna platser enligt gällande och kommande detaljplaner,
medan den enskilda fastighetsägaren eller exploatören ansvarar för detsamma inom kvartersmark. För att begränsa störningarna och på bästa
sätt organisera de olika anläggningsaktiviteter som planerad utveckling
och exploatering kräver förordas att kommunen ges en samordnande
roll. Detta gäller speciellt i de områden där flera olika miljöintressen
behöver beaktas.
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BILAGA 1 – AVGRÄNSNING AV
MILJÖASPEKTER
Sammanställning av miljöaspekter enligt miljöbalken, omfattning av
dessa samt bedömning av om planen kan medföra betydande miljöeffekter (Ja) eller inte (Nej). Motivering till bedömningen redovisas i den
högra kolumnen.
De miljöaspekter för vilka planen bedöms medföra betydande miljöeffekter (Ja) redovisas och bedöms vidare i kapitel 6.

Miljöaspekt : Befolkning
Omfattning Kan medföra bety- Motivering
dande effekter
Ja / Nej
Boendemiljön Ja
Se kapitel 6/Bebyggda
miljöer

Kommunikationer

Ja
Se kapitel 6/Bebyggda
miljöer

Bedömning av miljöaspekten boendemiljön har utgått
ifrån variation av bostadsbebyggelsen (vilket bidrar till
den sociala hållbarheten), grönstruktur och gatunät
samt närhet till natur/rekreation och service/skolor/
fritidsaktiviteter.
Planen innehåller förtätning av befintlig bebyggelse vilket även ger närhet till service, skolor
med mera och möjlighet att använda lokaler
och fotbollsplaner m.m. även kvällstid. Vid
förtätning finns risk att grönområden för närrekreation blir mindre, färre eller försvinner
helt. Åredalen har som helhet mycket god närhet
till naturen och därmed även till rekreationsmöjligheter. Planen innehåller utbyggnaden
av bostadsmöjligheter för både fastboende,
säsongsarbetare och besökare.
Bedömning av miljöaspekten kommunikationer har
utgått ifrån möjligheten att kunna nå servicepunkter,
arbetsplatser och skolor med mera gående, per cykel och
via kollektivtrafik.
Åre kommun arbetar för att öka andelen som
kan nå skolor, arbeten, service med mera gående, per cykel och via kollektivtrafik. Planen innehåller förtätning av bebyggelse och infrastruktur
vilket är positivt ur aspekten kommunikationer.

Trygghet

Nej

Bedömning av miljöaspekten trygghet har utgått ifrån
utformningen av den fysiska miljön som har stor
betydelse för vår upplevelse av trygghet, där god belysning
och hög genomströmning av människor ger positiva
effekter. Otrygghet begränsar människors valmöjligheter
i fråga om arbete, nöje, hälsa, val av transportmedel och
bostäder. Det är därför viktigt att samhället planeras så
att det både är och upplevs som tryggt och säkert.
Förtätning ökar genomströmningen och medför
att fler människor vistas i de allmänna miljöerna
under dygnets timmar. Förtätning ger förut-
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sättningar att bygga ut kollektivtrafiken, vilket
möjliggör kommunikationer för fler grupper i
samhället. Enlig planen ska kommunen verka för
att gatubelysning ska anordnas vid etableringar
av nya bostadsområden. Effekterna bedöms vara
positiva men inte av betydande omfattning.

Miljöaspekt : Människors hälsa
Omfattning Kan medföra bety- Motivering
dande effekter
Ja / Nej
Hälsa

Nej

Bedömning av miljöaspekten hälsa har utgått ifrån
möjligheten att kunna gå och cykla till arbete, skola
och fritid samt närheten till möjlighet till friluftsliv och
rekreation.
Förtätning av bebyggelsen i enlighet med planen
ökar möjligheten att ta fram till fots och per
cykel. Enligt planen ska gång- och cykelvägar
användas som strategiska verktyg för att binda
samman samhällen och stärka besöksnäringen.
Nya skolor, lekplatser och liknande ska lokaliseras inom gång- och cykelavstånd från boende.
Bedömningen är att planen medför positiva
effekter, men inte i betydande omfattning.
Se kapitel 6 avseende aspekten närrekreation.

Luftkvalitet
(lokalt)

Buller

Ja
Se kapitel 6/Människors
hälsa och säkerhet

Ja
Se kapitel 6/Människors
hälsa och säkerhet

Olycksrisker/ Ja
säkerhet

Se kapitel 6/Människors
hälsa och säkerhet

Bedömning av miljöaspekten lokal luftkvalitet har
utgått ifrån uppskattad mängd transporter och eventuell
etablering av miljöfarliga verksamheter med utsläpp till
luft.
Förväntad utveckling av Åredalen kommer att
medföra större andel transporter, vilka i dagsläget främst drivs av fossila bränslen. Anläggande
av bostäder i närheten av trafiktäta områden kan
medföra risk för försämrad luftkvalitet. Även
vedeldning i bostäder kan ge effekter för den
lokala luftkvaliteten.
Bedömning av miljöaspekten buller har utgått ifrån
uppskattad mängd transporter och eventuell etablering
av bullrande miljöfarliga verksamheter.
Förtätning medför större andel trafik inom
Åredalen vilket kan medföra risk för negativa
effekter i form av buller.
Bedömning av miljöaspekten olycksrisker/säkerhet har
utgått ifrån uppskattad mängd transporter och eventuell
etablering av miljöfarliga verksamheter. Fler boende
medför ökat antal människor i rörelse och ökad trafik,
vilket kan antas medföra ökad risk för olyckor.
Fler människor i rörelse och fler transporter
ökar risken för olyckor. Vid utbyggnad av gångoch cykelstråk behöver riskerna för oskyddade
trafikanter tas i beaktande.
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Friluftsliv och Nej
rekreation

Bedömning av miljöaspekten friluftsliv och hälsa har
utgått ifrån möjligheten att inom närområdet kunna
utöva friluftsliv och rekreation.
Åredalen, med sin närhet till naturen och den
etablering av olika typer av friluftsverksamheter
som finns inom området, erbjuder mycket goda
förutsättningar för ett rikt och varierat friluftsliv.
Åredalen erbjuder möjligheter för friluftsliv och
rekreation för både fastboende och turister/
besökande. Den aktuella planen innehåller möjlighet att bygga ut förutsättningarna för boende
och för turister, vilket är positivt men bedöms
inte medföra betydande effekter.

Folkhälsomålen

Nej

Bedömning av miljöaspekten har utgått från de folkhälsomål som Folkhälsomyndigheten tagit fram. Det
övergripande nationella målet för den svenska folkhälsopolitiken är att skapa samhälleliga förutsättningar
för en god hälsa på lika villkor för hela befolkningen
(Folkhälsomyndigheten, 2018). För att underlätta
arbetet med att nå det övergripande målet har en
sektorsövergripande målstruktur med elva målområden
beslutats av riksdagen. Målområdena grupperar hälsans
bestämningsfaktorer, det vill säga de faktorer i människors livsvillkor och levnadsvanor som är av central
betydelse för hälsan.
Ett av målområdena handlar om möjlighet till
delaktighet och inflytande i samhället vilket
uppfylls genom den kommunala planprocessen. Effekterna bedöms vara positiva men inte
betydande.

Miljöaspekt : Djur - och växtliv, biologisk mångfald
Omfattning Kan medföra bety- Motivering
dande effekter
Ja / Nej
Naturmiljön

Ja

Exploatering av obebyggda naturområden
medför oundvikligen effekter för den befintliga
Se kapitel 6/Naturmiljön,
naturmiljön, djur- och växtlivet och biotoper/
växt- och djurliv
livsmiljöer.

Djur- och
växter
Biotoper/livsmiljöer
Natura 2000 Ja

Åresjön är Natura 2000-område. Åresjön angränsar hela södra delen av planområdet och är
Se kapitel 6/Naturmiljön,
recipient för dag- och avloppsvatten.
växt- och djurliv, Bilaga 2

Riksintressen och andra
skyddade områden
Strandskydd generellt

Ja

Inom planområdet finns ett flertal områden med
riksintresse som berör växt- och djurlivet samt
Se kapitel 6/Naturmiljön,
den biologiska mångfalden.
växt- och djurliv, Bilaga 2
Nej

Generellt strandskydd gäller inom 100 meter
från sjöar och vattendrag. Genomförande av
planen berör strandskyddet vilket kommer att
beaktas i den kommande detaljplaneringen.
Miljöeffekterna vad gäller aspekten strandskydd
bedöms dock inte bli betydande.
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Strandskydd – Nej
LIS-områden

Kommunen bedömer att byggande av nya
bostäder är ett allmänintresse och att man därför
kan ta så kallade LIS-områden i anspråk för
detta. LIS-områden finns utpekade vid mindre
vattendrag och tillåter bebyggelse inom generellt
strandskyddsområde.
Se kapitel 6/Bebyggda miljöer.

Miljöaspekt : Mark, jord, vatten, jord, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö
Omfattning Kan medföra bety- Motivering
dande effekter
Ja / Nej
Förändrad
markanvändning

Nej

Förorenade
områden

Nej

Erosion,
kompaktering,
hårdgörande

Vattenförekomster
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Områden som i dagsläget används för jord- och
skogsbruk samt rekreation och friluftsliv kommer att exploateras för bostäder och vägar m.m.
Effekterna för aspekten förändrad markanvändning bedöms inte bli betydande. För effekter
för respektive näringsgren – se miljöaspekten
Hushållning med mark, vatten och den fysiska
miljön i övrigt (nedan).

Inom planområdet finns enligt Länsstyrelsens
EBH-stöd drygt 40 områden som riskerar vara
förorenade från tidigare och i vissa fall pågående
verksamheter. De flesta identifierade områdena
återfinns i centrala Åre by respektive i Duved.
Vid exploateringar, schakt och rivning behöver
eventuella föroreningar i mark och byggnader
beaktas för risk avseende negativa effekter vid
exponering och/eller spridning. Motiverat av
att kunskap om områdena och verksamheterna
finns och att denna typ av frågor inte är ovanliga
vid exploatering av områden bedöms effekterna
inte vara betydande.
Ja
Åredalen genomkorsas av ett flertal raviner.
Risken för skred och ras har karterats av SGU.
Se kapitel 6/Klimatföränd- Karteringen ska användas vid alla typer av
ringar
exploatering inom dalen. Bebyggelse och vägar medför kompaktering och hårdgjorda ytor
som förhindrar den naturliga infiltrationen av
nederbördsvatten och medför risk för översvämningar.
Ja
Mer bebyggelse och hårdgjorda ytor medför
större andel dagvatten som behöver hanteras
Se kapitel 6/Vattenkvalitet
med risk att medföra effekter för recipienter.
och vattenmiljöer
Fler människor medför även större mängder
avloppsvatten som efter rening leds vidare till
närliggande recipienter. Beroende av områdets
topografi är Åresjön den naturliga recipienten
för både dagvatten och det renade avloppsvattnet. I dagsläget uppnår Åresjön inte god status.
Effekterna bedöms kunna bli betydande och åtgärder krävs. Inom planområdet finns en större
dricksvattentäkt (Englandsviken-Längnäset)
med tillhörande vattenskyddsområde samt ett
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Nej
Luftkvalitet
(övergripande),
luftföroreningar

Växthusgaser

Nej

flertal mindre dricksvattenbrunnar (enligt SGIbrunnsregister).
Eftersom de flesta transporter i dagsläget drivs
med fossila bränslen ger fler människor i rörelse
mer utsläpp till luft. Större möjlighet att överföra transporter av både människor och gods till
järnvägen och utökad möjlighet till gång-, cykel
och kollektivtrafik kan antas begränsa ökningen
i någon mån. Även förbränning i enskilda braskaminer och liknande ger utsläpp till luft som
kan ge effekter för den omgivande luftkvaliteten. Bedömningen är att de förväntade ökade
mängderna transporter och den troliga ökningen
av förbränning i enskilda hushåll kan medföra
negativa effekter men inte av betydande omfattning för den övergripande luftkvaliteten.
Planen omfattar ingen etablering av verksamheter som medför utsläpp av växthusgaser. Området utformas för att prioritera gång-, cykel- och
kollektivtrafik före biltransporter. Fler boende
totalt medför dock även ökat antal fordonstransporter. Sammantaget bedöms genomförande
av planen inte medföra betydande miljöeffekter
avseende aspekten växthusgaser.

Klimatförändringar är något som alltid ska
Klimatföränd- Ja
beaktas vid kommunens planering. För att möta
ringar
Se kapitel 6/Klimatförändringar

klimatutmaningarna krävs dels klimatomställningar/klimatåtgärder, det vill säga att vidta
åtgärder för att minska klimatpåverkan, och dels
klimatanpassningar, det vill säga att anpassa
samhället för att möta de pågående klimatförändringarna.

Landskapsbild Ja

Exploateringar, av obebyggda områden liksom
förtätning av redan bebyggda områden, medför
Se kapitel 6/Odlingslandoundvikligen förändringar av landskapet och
skapet
den upplevda landskapsbilden.

Kulturmiljön

Ja
Se kapitel 6/Bebyggda
miljöer och Odlingslandskapet

Inom planområdet finns enligt Riksantikvariets
fornminnesregister (FMIS) gott om lämningar
(fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar). Stora delar av planområdet utgörs av två
områden med riksintresse för kulturmiljövården,
Forsa-Duved och Åredalen. I odlingslandskapet
och i stadsmiljön finns gott om bebyggelse från
1800-talet.

Miljöaspekt : Hushållning med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt
Omfattning Kan medföra bety- Motivering
dande effekter
Ja / Nej
Jordbruk

Ja
Se kapitel 6/Odlingslandskapet

Viss andel av de områden som pekas ut i planen
för exploatering utgörs av jordbruksmark.
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Skogsbruk

Nej

Visst skogsbruk bedrivs troligen inom de områden som i planen pekas ut som lämpliga för
utveckling. Lokala effekter för skogsbruket inom
dessa delar kan därför inte uteslutas. Sammantagen bedömning vad gäller Åredalen som helhet
bedöms dock genomförande av planen inte
medföra betydande miljöeffekter för aspekten
skogsbruk.

Rennäring

Ja

Planområdet ligger inom renbetesområdet för
Kall sameby, som är en fjällsameby med renbetesfjäll (åretruntmarker) i Åre kommun. Söder
om Åresjön har även Handölsdalens sameby
renbetesmarker och sydost om planområdet har
Tåssåsens sameby renbetesmarker. Norr om
Åreskutan har Njaarke sameby renbetesmarker. Enligt de kartor som finns på Sametingets
webbplats har Kall sameby inga strategiska
områden eller för renarna viktiga områden inom
planområdet. Inom planområdet finns heller
inte något utpekat riksintresse för rennäringen.
Närmast belägna riksintresseområde ligger dock
direkt norr om Åreskutan, där det finns strategiska områden i form av två röjda leder. Mer
människor i rörelse kan antas öka störningen
för rennäringen och därmed ge risk för negativa
effekter.
I den sydöstra delen av planområdet, mellan Såböle och Såssjön, finns en bergtäkt. I
dagsläget finns inom planområdet inga koncessionsrätter för uttag av mineral registrerade i
SGU karttjänster/register för detta. Effekterna
för den befintliga bergtäkten bedöms inte vara
betydande.
Turismen är en mycket viktig näringsgren inom
Åredalen och förutsättningar för utveckling av
denna är därför grundläggande för den aktuella
planen. Målet med planen är att utveckla förutsättningarna på ett långsiktigt hållbart sätt så
att Åredalens attraktivitet som turistmål – ur ett
flertal aspekter - inte går förlorat.
Förtätning av bebyggelsen innebär att anslutningar kan ske till redan befintlig infrastruktur
vilket gör att större och kostsamma utbyggnader
av infrastrukturen vad gäller vägar och ledningar
(el, fiber, VA- och dagvatten) kan minskas. Genomförande av planen bedöms medföra positiva
effekter, dock inte betydande effekter, avseende
aspekten infrastruktur.

Se kapitel 6/Fjällmiljöer

Täktverksam- Nej
het

Turism

Ja
Se kapitel 6/Fjällmiljöer

Infrastruktur

Nej

Miljöaspekt : Annan hushållning med material, råvaror eller energi
Omfattning Kan medföra bety- Motivering
dande effekter
Ja / Nej
Material, råva- Nej
ror och mineral
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För anläggande av bebyggelse kan krävas mer
massor än vad som kan utvinnas inom planom-
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rådet vilket medför att externa massor måste
transporteras till området.
Även val av byggmaterial och system för uppvärmning påverkar hushållningen med material
och råvaror. Effekterna bedöms dock inte bli
betydande.

Avfall/återvin- Nej
ning

Generellt gäller att de massor (jord, grus och
berg) som behöver schaktas bort inför byggandet så långt möjligt ska återanvändas inom
anläggningsområdet. System för insamling
av hushållsavfall och förpackningar finns i
befintliga delar av bebyggelsen och kommer att
omfatta även nya områden. Effekterna avseende
aspekten avfall/återvinning bedöms inte bli
betydande.

Energi

Fler människor medför ökat behov av energi,
både vad gäller uppvärmning av lokaler och för
transporter. Behovet av fordonsdrivmedel kan
minskas genom att gång-, cykel- och kollektivtrafiken prioriteras före biltrafiken. Dock kan
ändå antas att fler människor medför större
andel fordonstransporter. Inom planområdet
finns ett stort antal energibrunnar registrerade i
SGI-brunnsregister. Att energi i form av markoch bergvärme används ger minskat behov av
fossila bränslen. Planen bedöms sammantaget
inte medföra betydande miljöeffekter avseende
aspekten hushållning av energi.

Nej
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BILAGA 2 – RIKSINTRESSEN
OCH ANDRA SKYDDSVÄRDEN
ENLIGT MILJÖBALKEN OCH
KULTURMILJÖLAGEN
Värde

Område

Beskrivning

Jord- och
skogsbruksmark

Öppna och brukade jordbrukslandskap samt
skogsområden

Skogs- och jordbruksmark Kommunen är generellt
återfinns inom föreslagna restriktiv med att tillåta
utvecklingsområden.
exploatering inom eller i anslutning till jordbruksmark
(åkermark eller naturbete).

MB 3:4

Rennäring
MB 3:5

Kulturmiljö
MB 3:6
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Bedömning och
skyddsåtgärder

De delar av utvecklingsområdena som ligger inom eller
i anslutning till jordbruksmark upptar jämförelsevis
liten andel av den totala
arealen jord- och skogsbruksmark i kommunen.
Anspråkstagandet motiveras
av att ny bostadsbebyggelse
är ett väsentligt samhällsintresse i Åredalen.
Områden av
Både norr (Kalls sameby) Åre kommun anser att riksriksintresse för
och söder (Handölsdalens intresseanspråken för rennärennäringen är
sameby) om planområdet ringen är rimliga och därför
strategiska platser återfinns områden av riksin- ska beaktas vid planläggning
som flyttleder,
tresse för rennäringen
och prövningar.
svåra passager,
Planområdet sträcker sig
upp-samlingsplatdock inte inom riksintresseser och kalvningsområdet och planen bedöms
områden samt
inte påtagligt försvåra renbetesområden.
näringens bedrivande.
Åredalen, Z32

Älvdalsbygd samt turistort. Utpekade riksintressen för
kulturmiljövård berör det
Älvdalsbygd på Åresjöns
öppna odlingslandskapet
norra sida med bebyggelsevilket är en typ av landskap
kontinuitet från järnåldern.
som hotas av strukturomDet öppna odlingslandskavandlingar i jordbruket med
pet väster och sydost om
minskad hävd och påfölÅre med gamla landsvägen
jande igenväxning. Riksinnere vid sjön och 1800-talstressena är också hotade av
bebyggelse på många gårdar
exploateringar, vilket ger kuoch i odlingsmarken.
mulativa förändringar som
Turistorten Åre samhälle
på sikt riskerar att påverka
med medeltidskyrka. Den riksintressena påtagligt.
tidiga turismens byggnaRiksintressena bör väga
der med hotell och villor i
tungt mot motstående
nationalromantisk stil, de
intressen. Ingrepp och
flesta kring det tidigt stadsåtgärder ska, så långt möjplanelagda området som
ligt, göras på sådant sätt
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sträcker sig från järnvägssta- att riksintressenas värden,
tionen och parken upp till karaktärer eller betydelser
bergbanan från 1910-talet inte påtagligt skadas.
med dalstationen vid Åre
Kommunen menar att rikstorg och toppstationen vid
intresseområdenas innehåll
hotellet Fjällgården. I samoch värdetexter bör ses över
hället ligger Åre medeltida
för att bättre kunna använkyrka och ovanför centrum
das vid avvägningar mellan
ligger Tottens by med flera
olika intressen.
tätt sammanträngda gårdar
på en smal hylla i fjällslutt- Utveckling och exploatering
av Åredalen kommer enligt
ningen.
planen att ske med hänsyn
till förekommande kulturvärden. Planen bedöms inte
medföra påtaglig skada på
riksintresset.
Forsa-Duved, Z33 Odlingslandskap på Indalsälvens norra sida med dominerande inslag av 1800-talsbebyggelse samt lämningar
efter Duveds skans.

Naturvård
MB 3:6

Stora och påkostade
mangårdsbyggnader från
tidigt 1800-tal på flera av
gårdarna, lador i den öppna
odlingsmarken. Duveds
skansanläggning med redutt
vid Indalsälvens strand som
var utgångspunkten för
fälttåget mot Norge 1718.
Karolinermonument.
Åreälven-Medstu- Älvdal, odlingslandskap.
Åre kommunen har inte
gan
något avvikande anspråk
Åreälven med källflöden
utgör den sista oreglerade kring område av riksintresse
NRO23036
delen av Indalsälven. Från för naturvården enligt 3 kap.
MB.
sjön Öster-Noren bildar
älven en serie av forsar
Planering och prövning ska
och lugnflytande sträckor.
hanteras med hänsyn till
Största selet är Åresjön
riksintresseområdets värden
medan Ristafallen är den
och innehåll.
mäktigaste forssträckan.
Längs fallen finns så kal�- Planen bedöms inte medlad forsdimmevegetation
föra påtaglig skada på de
som är sällsynt längs våra
naturvärden som ligger till
älvar i dag. Åredalen är
en av Sveriges mäktigaste grund för riksintresset.
genombrottsdalar. Längs
vissa älvsträckor förekommer issjö och isälvsavlagringar allmänt. Åredalens
rullstensås uppträder på
åtskilliga lokaler längs älven.
Till formerna i det lösa
jordtäcket hör raviner samt
deltat i Åresjön. Deltat är
värdefullt för fågellivet.
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Friluftsliv
MB 3:6

Kommunikationer

Åreskutan (FZ 06) Lättåtkomligt naturområde
med utmärkta förutsättningar för skidsport och
vandring.

Planen bedöms inte medföra risk för påtaglig skada på
de friluftsvärden som ligger
till grund för riksintresset.

Sylarna-Vålådalen- Omfattar ett stort område
Helags (FZ 07)
med bland annat Åredalen,
Renfjället, Ottfjället, Vålådalen, Bunnerfjället, Ånnsjön och Sylarna-Helags.

Planen bedöms inte medföra risk för påtaglig skada på
de friluftsvärden som ligger
till grund för riksintresset.

E14

MB 3:8

Klassiskt turist- och friluftsområde med utmärkta
förutsättningar. Nyttjas av
ett stort antal människor
såväl sommar som vinter.
Europaväg 14 (E14) ingår
i det av EU utpekade
Trans European Transport
Networks (TEN-T) och är
därmed av särskild internationell betydelse för långväga transporter (European
Commission, 2018).
E14 sträcker sig mellan Sundsvall och norska
gränsen.

Järnvägen Mittbanan

Totalförsvaret Riksintresset för
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En viss konfliktsituation
råder mellan intressena av
E14 och Mittbanan som
godskorridorer och behoven av lokal utveckling,
förtätning och trafiksäkerhet. Samtidigt som Åre
kommuns inställning är
att riksintresseanspråken
ska skyddas så långt det
är möjligt vill kommunen
framhålla intresset av att utveckla områdena utmed E14
mellan Såå och Ullån. Med
koppling till riksintresset
för friluftsliv, den lokala och
regionala utvecklingen samt
trafiksäkerheten bör detta
område på sikt omgestaltas
med ett större fokus på bymiljön och tillgängligheten
till områdets turismanläggningar.

Planen omfattar ingen
exploatering som påtagligt
försvårar nyttjandet av E14.
Mittbanan ingår också i det Planen omfattar ingen
av EU utpekade TEN-T (se exploatering som påtagligt
ovan).
försvårar nyttjandet av
järnvägen.

I Åre kommun finns inga
riksintressen som redovisas
totalförsvaret i
form av övnings- öppet.
och skjutfält och
flygflottiljer kan
redovisas öppet
i översiktsplanen
medan exempelvis
spanings-, kom-

MB 3:9

E14 löper längs den södra
sidan av hela planområdet.

Inom kommunen kan
det generella riksintresset
framför allt påverkas av
uppförandet av höga byggnadsobjekt såsom master
och vindkraftverk, vilket
innebär att alla ärenden
avseende höga objekt måste
skickas på remiss till För-
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munikations och
underrättelsesystem av sekretesskäl
inte kan redovisas
öppet.

svarsmakten.
Planen bedöms inte påtagligt motverka försvarets
intressen.

Turismen och Turismen och det Hela Åredalen är utpekat
rörliga friluftslivet som riksintresse för det
det rörliga
rörliga friluftslivet vilket
friluftslivet
MB 4:2
MB 4:2

Kommunen har inte några
avvikande anspråk kring
något område av riksintresse
medför att turismens och för det rörliga friluftsliFjällvärlden från
friluftslivets (främst det rör- vet. Samtliga ärenden ska
Transtrandsfjällen i
liga friluftslivet) intressen hanteras med hänsyn till
söder till Treriksska beaktas särskilt vid pla- riksintresseområdets värden
röset i norr
nering och exploateringar. och innehåll.

Skyddade

Den fördjupade översiktsplanen omfattar ingen
exploatering som medför
negativa effekter på de
värden som avses med riksintresset.
Indalsälven-Åreäl- Vattenkraftverk samt vat- Åre kommun motsätter sig
ven
tenreglering eller vattenö- utbyggnad av vattenkraft
verledning för kraftändamål i Åreälven och har därfår inte utföras.
med inte några avvikande
anspråk kring något område
av riksintresse för skyddade
vattendrag.

vattendrag
MB 4:6

Biotopskydds- 5 stycken nyckelområden
MB 7:11

biotoper

Den fördjupade översiktsplanen omfattar ingen
exploatering som medför
negativa effekter på de
värden som avses med riksintresset.
Enligt Skogsstyrelsens data- Eftersom kvarvarande nyckbas Skogens Pärlor:
elbiotoper, sumpskogar och
naturvärden är få till antalet
N 984-2005 - naturlig
och små till ytan är det av
skogsbäck norr nordväst
stor vikt att dessa skyddas
om Duved.
och bevaras vid planerad
N 1132-2016 - ravin med utveckling och exploatering
barrskog vid Tegefjäll.
av Åredalen.
N 4246-1994 - aspskog på
0,7 hektar nordväst om
Ullån.
N1367-2004 - aspskog om
1,7 hektar sydost om Totthummeln.

N 10340-1995 - gransumpskog väster om Såssjön.
Sumpskogar och Enligt Skogsstyrelsens dataövriga naturvärden bas Skogens Pärlor:
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Sumpskogar finns vid den
västra plangränsen i Sällbacken och i anslutning till
Åresjön sydväst och söder
om Ullån.

Vattenskydds- EnglandsvikenLångnäset
område
MB 7:21

Undersåker

Natura 2000
MB 7:28
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Tre mindre barrskogsområden registrerade som naturvärden, en vid Tegefjäll och
två nordost om Ullån, söder
om Rödkullen.
Vattenskyddsområde vid
Ligger delvis inom planvattentäkt (2016-12-12).
området och är nedströms
Åresjön med tillflöden från recipient för dagvatten och
Mullfjället och Ullådalen. renat avloppsvatten från
planområdet. Skyddsåtgärder behöver vidtas för att
förhindra negativa effekter.
Planen omfattar styrning
av hur dag- och avloppsvatten ska uppsamlas och
hanteras. Vid ny bebyggelse
rekommenderas anslutning
till kommunalt vatten och
avlopp. Kommunen har en
VA-policy under beredning
och kommer med denna
som grund att ta fram en
VA-plan.
Vattenskyddsområde vid
Vattentäkten ligger utanför
vattentäkt (2016-12-12). Ca planområdet.
1 km söder om planområdet, vid Kläppen.

Edsåsen

Vattenskyddsområde vid
Vattentäkten ligger utanför
vattentäkt (2016-10-31). Ca planområdet.
2 km söder om planområdet, vid Edsåsen.

Åreälven

Art- och habitatdirektivet,
SCI (2003-12-01).

Åreälven/Indalsälven/
Åresjön följer hela den
södra delen av planområdet.
Naturtyper: ävjestrandsjöar
Recipient för vatten från
(3130), större vattendrag
planområdet.
(3210), alpina vattendrag
(3220), mindre vattendrag Vattenkvaliteten och tillstån(3269).
det i Åreälven är inte helt
klarlagt.
Arter: utter.
För att minimera effekterna för vattenförekomsten
behöver ett lokalt omhändertagande av dagvatten vid
exploateringar eftersträvas.
Åre kommun anser dock att
det även behöver utredas
vilka effekter som skogsbruk och naturliga sedimentationsprocesser ger på
Åreälven.
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Byggnadsminnen KML 3
kap.

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.
Problembilden kring
Åreälvens vattenkvalitet
är mycket komplex och så
omfattande att Åre kommun
behöver stöd för att kunna
ta fram och bedöma relevant underlagsmaterial.
Åre station
Stationen uppfördes 1880 Planen medför ingen
och ingår i Åres första
exploatering av närområdet
Mörviken 9:2
stadsplan med park och allé vid dessa byggnader.
fram till torget och bergbanans dalstation och vidare
till Fjällgården.
Mårtensvillan
Ovan E14 vid Stationsvägen. Byggd 1910. Villan
Totten 2:47
hyrdes till en början ut till
turister men fungerade
sedan som prästbostad.
Villa Jamtbol
Uppförd i timrad natio”Läkarvillan” med nalromantisk stil intill Åre
uthus
bergbana 1911.
Mörviken 2:26
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BILAGA 3 – VATTENFÖREKOMSTER
ENLIGT VISS
Förutsättningar vattenförekomster, senaste bedömning enligt VISS
(2018-09-14).

Grundvatten Status

Åreåsen ÅreDuved

Motivering till
status

God kvantitativ
status (2013)

MKN fastställd Motivering till
2017-02-23
MKN

Beröring med
planen

God kvantitativ status

Ingen risk att kvantitativ Grundvattenförestatus inte uppnås 2021 komsten ligger mellan
Nästdalen vid TegeGod kemisk grundvat- Ingen risk att kemisk
forsen i väster och Åre
tenstatus
status inte uppnås 2021 gamla kyrka i öster. Fyra
av planens delområden
(nr 3, nr 4, nr 5 och nr
24) är delvis placerade
på grundvattenförekomsten.

SE703529-135998

God kemisk
Sand och grusfö- grundvattenstatus (2017)
rekomst.
Det finns mycket
goda eller utmärkta uttagsmöjligheter i bästa del
av grundvattenmagasin, storleksordningen 5-25
l/s (ca 400-2 000
m3/d).
Betydande påverkanskällor:
Inga

Vattenförekomst God kvantitativ
status (2013)
SE703492-134871

God kvantitativ status

Ingen risk att kvantitativ Åre kommun anser att
status inte uppnås 2021 riksintresseanspråken
för rennäringen är
God kemisk grundvat- Ingen risk att kemisk
rimliga och därför ska
tenstatus
status inte uppnås 2021 beaktas vid planläggning
och prövningar.

Sand och grusfö- God kemisk
grundvattenrekomst.
status (2013)
Det finns utmärkta eller ovanligt
goda uttagsmöjligheter i bästa del av
grundvattenmagasin, storleksordningen 25-125 l/s
(ca 2 000-10 000
m3/d).

Planområdet sträcker
sig dock inte inom
riksintresseområdet och
planen bedöms inte
påtagligt försvåra rennäringens bedrivande.

Betydande påverkanskällor:
Inga
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Åreåsen vid
Långnäset

God kvantitativ
status (2013)

God kvantitativ status

Ingen risk att kvantitativ Grundvattenförestatus inte uppnås 2021 komsten ligger vid
Råbockvallen söder om
God kemisk grundvat- Ingen risk att kemisk
Björnänge och söder
tenstatus
status inte uppnås 2021 om Indalsälven. Ingen
av planens delområden
är placerade på grundvattenförekomsten. Det
delområde som ligger
närmast är nr 7 som
ligger öster om grundvattenförekomsten

SE703250-136599

God kemisk
Sand och grusfö- grundvattenstatus (2017)
rekomst.
Det finns mycket
goda eller utmärkta uttagsmöjligheter i bästa del
av grundvattenmagasin, storleksordningen 5-25
l/s (ca 400-2 000
m3/d).
Betydande
påverkanskällor:
Inga

Indalsåsen Undersåker

God kvantitativ
status (2013)

God kvantitativ status

Ingen risk att kvantitativ Grundvattenförestatus inte uppnås 2021 komsten ligger delvis
sydväst om Indalsälven,
God kemisk grundvat- Ingen risk att kemisk
mellan Häggvallen i
tenstatus
status inte uppnås 2021 norr och Undersåker i
sydost. Ingen av planens
delområden är placerade
på grundvattenförekomsten. Det delområde
som ligger närmast är nr
12 som ligger nordost
om grundvattenförekomsten.

SE702836-136888

God kemisk
Sand- och grusfö- grundvattenstatus (2013)
rekomst.
Betydande påverkanskällor:
Punktkällor:
Brandövningsplats i Undersåker
bedöms utgöra en
potentiell påverkanskälla med risk
för påverkan på
grundvattnets kvalitet med avseende
på PFAS.

Vattendrag

Indalsälven

Status

Måttlig ekologisk status
SE703440-135383
(2014)
Vattendrag 16 km.
Huvudavrinningsområde: Indalsälven.

Motivering till
status

MKN fastställd Beröring med
2017-02-23
planen

Ekologiska och bioGod ekologisk status
logiska förhållanden
2021
vägde tyngst i bedömningen av den sammanvägda statusen.

Indalsälven är en stor
älv som rinner från fjällen i väster till kusten i
öster. Älven rinner strax
söder om planområdet.

Biologiska faktorer –
kiselalger, bottenfauna

Bedömningarna gäller
hela älven, vilket kan
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MKN
Morfologiska förändringar.
Konnektivitet – kontinuitetsförändringar.
Vattenuttag.
Flödesförändringar.
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Fysikalisk/kemiska
– näringsämnen hög
klassificering enligt hydrologisk modellering.
Försurning – hög status,
Mätningar saknas för
särskilda förorenade
ämnen, syntetiska ämnen samt icke syntetiska
ämnen.

Betydande påverkanskällor:
Diffusa källor:
Atmosfärisk deposition (kvicksilver
och PBDE).
Vattenuttag eller
vattenavledning:
Vattenuttag för
snötillverkning
Förändring av konnektivitet:
Vägtrummor
dammar och
andra artificiella
strukturer.

Ingen övergödning.
Ingen försurning.

och fisk: ej klassade.

Går väster till öster strax söder om
planområdet.

Hydromorfologi – konnektiviteten har status
måttlig, hydrologisk
regim har statusen
måttlig. Morfologiskt
tillstånd har statusen
måttligt (varav svämplanets strukturer och
funktion i vattendraget
har statusen god).
Uppnår ej god Nationell extrapolekemisk ytvatten- ring av kvicksilver och
kvicksilverföreningar
status (2015)
samt PBDE

Mångån

Risk att MKN inte
uppnås 2021 om inga
åtgärder görs.

hög, försurning status
hög.

Mätningar saknas för
särskilda förorenade
ämnen, syntetiska ämnen samt icke syntetiska
ämnen.

Diffusa källor:
Atmosfärisk deposition (kvicksilver
och PBDE).

God kemisk ytvattenstatus med undantag/
mindre stränga krav för
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt
PBDE

I enlighet med bilaga 6
till HVMFS 2013:19
Risk att MKN inte
uppnås 2021 eftersom
statusen rörande kvicksilver inte förväntas
förbättras.
Kontinuitets-förändringar för att konnektiviteten klassas som
otillfredsställande.
Ingen övergödning.
Ingen försurning.
Risk att MKN inte
uppnås 2021 om inga
åtgärder görs.

Hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer

Förändring av konnektivitet:

Konnektivitet i vattendrag är otillfredsställande. Hydrologisk
regim har statusen hög.
Morfologisk tillstånd
har statusen god (varav
svämplanets strukturer
och funktion i vattendraget har statusen
otillfredsställande).

Vägtrummor

God kemisk ytvatten- I enlighet med bilaga 6
Uppnår ej god Nationell extrapoleav kvicksilver och status med undantag/ till HVMFS 2013:19
kemisk ytvatten- ring
kvicksilverföreningar
mindre stränga krav för Risk att MKN inte
status (2015)
samt PBDE.
uppnås 2021 eftersom
statusen rörande kvicksilver inte förväntas
förbättras.
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I Åre blir älven bredare
och bildar Åresjön.
Delområden Duvedsbyn, Duved, Tege
- Ängarna, Gräftan Ullån, Åre, Björnänge
- Svedje, Björnänge By,
Såå, Så industriområde
och Åreskutan gränsar
mot älvens norra sida.

Otillfreds-stäl- Biologiska kvalitetsfak- God ekologisk status
lande ekologisk torer: påväxt kiselalger 2021
SE703552-135512
är ej klassade, bottenstatus (2014)
fauna ej klassad, fisk
Vattendrag 3 km.
har statusen god.
HuvudavrinningsFysikaliska kemiska
område: Indalskvalitetsfaktorer
älven.
Näringsämnen status
Betydande påverkanskällor:

vara missvisande för
detta mindre planområde.

Mångån rinner från
Mångtjärnen norr om
planområdet och ansluter i Indalsälven vid
Duved, strax öster om
Forsaforsen.
Ån berörs av delområden Duvedsbyn,
Duved, Sällbacken och
Mullfjället.
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kvicksilver och kvicksilverföreningar samt
PBDE
Måttlig ekologisk status
SE703764-136062
(2014)
Vattendrag 7 km.
Ullån

Huvudavrinningsområde: Indalsälven.

Biologiska kvalitetsfak- God ekologisk status
torer
2021
Påväxt av kiselalger
samt bottenfauna är
ej klassade. Fisk har
statusen god.

Ån berörs av delområden Gräftan - Ullån,
Rödkullen och Mullfjället.

Fysikalisk kemiska
kvalitetsfaktorer

Betydande påverkanskällor:

Näringsämnen har
statusen hög, försurning har statusen hög.
Mätningar saknas för
särskilda förorenade
ämnen, syntetiska ämnen samt icke syntetiska
ämnen.

Diffusa källor:
Atmosfärisk deposition (kvicksilver
och PBDE).
Förändring av konnektivitet:

Ullån rinner från norr
vid Tväråstugan och
ansluter till Indalsälven
i söder, strax väster om
Åresjön.

Hydromorfologiska
kvalitetsfaktorer

Vägtrummor

Konnektivitet i vattendrag har statusen
måttlig. Hydrologisk
regim har statusen hög.
Morfologiskt tillstånd
har statusen hög (varav
svämplanets strukturer
och funktion i vattendraget har statusen
god).
Uppnår ej god Nationell extrapolekemisk ytvatten- ring av kvicksilver och
status (2015)
kvicksilverföreningar
samt PBDE.

Vattenförekomst Otillfreds-ställande ekologisk
SE703559-136441
status (2014)
Vattendrag på 2
km. Huvudavrinningsområde:
Indalsälven.
Betydande påverkanskällor:
Diffusa källor:
Atmosfärisk deposition (kvicksilver
och PBDE).
Förändring av konnektivitet:
Vägtrummor

God kemisk ytvattenstatus med undantag/
mindre stränga krav för
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt
PBDE

Biologiska kvalitetsfaktorer God ekologisk status
Påväxt kiselalger, bot- 2021
tenfauna samt fisk är ej
klassade.
Fysikalisk kemiska
kvalitetsfaktorer Näringsämnen har statusen
hög, medan försurning,
särskilda förorenade
ämnen, syntetiska ämnen samt icke syntetiska
ämnen ej är klassade.

Bäcken rinner från
Åreskuten norr om planområdet och ansluter
Åresjön i söder, öster
om Åre gamla kyrka.
Bäcken berörs av
delområden Åre och
Åreskutan.

Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Konnektiviteten i vattendraget har statusen
måttlig. Hydrologisk
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regim har statusen hög.
Morfologiskt tillstånd
har statusen god (varav
svämplanets strukturer
och funktion i vattendraget har statusen
dålig).
Uppnår ej god Nationell extrapolekemisk ytvatten- ring av kvicksilver och
status (2015)
kvicksilverföreningar
samt PBDE.

God kemisk ytvattenstatus med undantag/
mindre stränga krav för
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt
PBDE

Vikbäcken

Dålig ekologisk Biologiska kvalitetsfaktorer God ekologisk status
status (2014)
Påväxt kiselalger, bot- 2021
SE703574-136652
tenfauna samt fisk är ej
Vattendrag på 5
klassade.
km. HuvudavrinFysikalisk kemiska
ningsområde är
kvalitetsfaktorer
Indalsälven.
Näringsämnen har
statusen hög, medan
mätningar saknas för
Betydande påförsurning, särskilda
verkanskällor:
förorenade ämnen, synDiffusa källor:
tetiska ämnen samt icke
Atmosfärisk deposyntetiska ämnen.
sition (kvicksilver
Hydromorfologi
och PBDE).
Konnektivitet har statusen dålig.
Förändring av konnektivitet:
Vägtrummor

Hydrologisk regim har
statusen hög. Morfologiskt tillstånd har
statusen hög (där även
svämplanets strukturer
och funktion kring sjön
har statusen hög)
Uppnår ej god Nationell extrapoleGod kemisk ytvattenkemisk ytvatten- ring av kvicksilver och status med undantag/
kvicksilverföreningar
status (2015)
mindre stränga krav för
samt PBDE
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt
PBDE
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I enlighet med bilaga 6
till HVMFS 2013:19.
Risk att MKN inte
uppnås 2021 eftersom
statusen rörande kvicksilver inte förväntas
förbättras.
Vibäcken rinner
Kontinuitets-förändnorrifrån, öster om
ringar.
Lillskutan och ansluter
Ingen övergödning.
Åresjön i söder, väster
Ingen försurning.
om Björnäge.
Risk att MKN inte
Bäcken berörs av
uppnås 2021 om inga
delområden Björnänge
åtgärder görs
- Svedje, Björnänge By,
Åre skidområde och
Björnen - Sadeln.

I enlighet med bilaga 6
till HVMFS 2013:19
Risk att MKN inte
uppnås 2021 eftersom
statusen rörande kvicksilver inte förväntas
förbättras.
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Sjöar

Status

Motivering till
status

MKN fastställd Motivering till
2017-02-23
MKN

Åresjön

Otillfreds-stäl- Biologiska kvalitetsfaktorer God ekologisk status
lande ekologisk Växtplankton, botten- 2021
SE702825-136894
fauna, makrofyter samt
status (2014)
fisk är ej klassade.
Betydande
påverkanskälla:
Diffusa källor:
Atmosfärisk deposition (kvicksilver
och PBDE).
Punktkällor:
Reningsverk.
Vattenuttag eller
vattenavledning:

Fysikalisk kemiska
kvalitetsfaktorer näringsämnen hög status,
försurning hög status.
Ljusförhållanden,
syrgasförhållanden,
särskilda förorenande
ämnen samt syntetiska
ämnen är ej klassade.

HydromorfologiKonnektivitet i sjöar status
måttlig. Hydrologisk
Vattenuttag för
regim i sjöar status hög.
snötillverkning
Morfologisk tillstånd
Förändring av konhar statusen otillfredsnektivitet:
ställande (där även
svämplanets strukturer
Vägtrummor
och funktion kring sjön
har statusen otillfredSkyddade områställande).
den:
Uppnår ej god Nationell extrapoleÅreälven, Natura
kemisk ytvatten- ring av kvicksilver och
2000 Habitatdistatus (2015)
kvicksilverföreningar
rektiv
samt PBDE

Helgesjön
(norra delen av
sjön heter Sjåssjön)
SE702808-137519
Sjön gränsar mot
planerna i öster.
Den ligger sydöst
om Hårbörsta och
norr om Undersåker.
Betydande
påverkanskälla:
Diffusa källor:
Atmosfärisk deposition (kvicksilver
och PBDE).

Förändring av
konnektivitet:

Morfologiska förändringar, konnektivitet
och vattenuttag är
orsaker till att sjön inte
uppnår god status år
2015. Tidsfrist till 2021.
Ingen övergödning.
Ingen försurning.
Flödesförändringar.
Risk att MKN inte
uppnås 2021 om inga
åtgärder görs

God kemisk ytvattenstatus med undantag/
mindre stränga krav för
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt
PBDE

Beröring med
planen
Åresjön utgör tillsammans med Indalsälven
planområdets södra
gräns.
Delområden Gräftan Ullån, Åre, Björnänge
- Svedje, Björnänge By,
Såå, Såå industriområde
och Åreskutan gränsar
mot Åresjöns norra
strand.

I enlighet med bilaga 6
till HVMFS 2013:19

Risk att MKN inte
uppnås 2021 eftersom
statusen rörande kvicksilver inte förväntas
förbättras.
Otillfreds-stäl- Ekologisk potential
God ekologisk potential Ingen risk att kvantitativ Åre kommun anser att
lande ekologisk
2027
status inte uppnås 2021 riksintresseanspråken
Bedömningen otillfredpotential (2014)
för rennäringen är
ställande bygger på att
rimliga och därför ska
Ekologisk status få åtgärder har gjorts i
beaktas vid planläggning
bedöms som
ån eller i de verksamoch prövningar.
dålig (2014)
heter som påverkar de
hydromorfologiska och
Planområdet sträcker
ekologiska kvalitetsfaksig dock inte inom
torerna.
riksintresseområdet och
planen bedöms inte
Ekologisk status för
påtagligt försvåra renkraftigt modifierade vatnäringens bedrivande.
ten har statusen dålig.
Ekologisk status
Biologiska kvalitetsfaktorer
Växtplankton, bottenfauna, makrofyter samt
fisk är ej klassade.
Fysikalisk kemiska
kvalitetsfaktorer Näringsämnen har status hög,
försurning har status
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Vägtrummor
dammar och
andra artificiella
strukturer.

hög. Ljusförhållanden,
syrgasförhållanden,
särskilda förorenade
ämnen samt syntetiska
ämnen är ej klassade.
Hydromorfologiska kvalitetsfaktorer
Konnektivitet har status
dålig.
Hydrologisk regim har
status otillfredsställande.
Morfologisk tillstånd
har status måttlig (varav
svämplanets struktur
och funktion runt sjön
har statusen god).
Uppnår ej god Nationell extrapolekemisk ytvatten- ring av kvicksilver och
status (2014)
kvicksilverföreningar
samt PBDE
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God kemisk ytvattenstatus med undantag/
mindre stränga krav för
kvicksilver och kvicksilverföreningar samt
PBDE

I enlighet med bilaga 6
till HVMFS 2013:19
Risk att MKN inte
uppnås 2021 eftersom
statusen rörande kvicksilver inte förväntas
förbättras.

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING

BILAGA 4 – MILJÖKVALITETSMÅL
Översiktlig bedömning av hur planen förhåller sig till uppsatta nationella miljökvalitetsmål.

Miljökvalitetsmål

Bedömning FÖP Åredalen

Begränsad klimatpåverkan

Sammantaget bedöms planen till viss del
bidra och till viss del motverka att målet
Halten av växthusgaser i atmosfären ska
uppfylls. Förtätning av bebyggelse ger goda
i enlighet med FN ramkonvention för
förutsättningar för att gång- cykel och
klimatförändringar stabiliseras på en nivå
kollektivtrafik kan prioriteras före bilsom innebär att människans påverkan på
transporter lokalt inom Åredelen. Samtidigt
klimatsystemet inte blir farligt.
medför utveckling i enlighet med planen att
fler kommer att resa till och från Åredalen
företrädelsevis med bil och buss vilket är
transportslag som i dagsläget drivs främst
med fossila bränslen.
Giftfri miljö
Planen bedöms varken bidra till eller
motverka att målet uppfylls. Bebyggelse
Miljön ska vara fri från ämnen och metaller
medför att nya material tas in till området
som skapats eller utvunnits av samhället
som på sikt kan medföra nya föroreningar,
och som kan hota människors hälsa eller
men med iakttagande av gällande lagar, mål
den biologiska mångfalden.
och planer så kan detta motverkas.
Levande sjöar och vattendrag

Planen bedöms till viss del bidra och
till viss del motverka att målet uppfylls.
Sjöar och vattendrag ska vara ekologiskt
Utveckling av Åredalen med fler boende
hållbara och deras variationsrika livsmiljöer
och besökande ger upphov till dag- och
ska bevaras.
avloppsvatten som behöver samlas upp och
renas innan det släpps vidare till recipient.
Planen medför en samordning och styrning för större säkerhet, lokala lösningar
och långsiktig hållbarhet i systemen vilket
är positivt. Motiverat av att det inte är
tekniskt möjligt/ekonomiskt rimligt att helt
rena bort föroreningar, näringsämnen och
mikroorganismer ur vattenströmmarna så
medför utvecklingen större mängder som
når sjöar och vattendrag
Grundvatten av god kvalitet

Planen bedöms bidra till att målet uppfylls.
Planen tillser att skyddet kring grundGrundvattnet ska ge en säker och hållbar
vattenförekomsterna och vattentäkten kan
dricksvattenförsörjning samt bidra till god
bevaras.
livsmiljö för växter och djur i sjöar och
vattendrag.
Levande skogar

Planen bedöms varken bidra till eller
motverka att målet uppfylls. De mindre
Skogens och skogsmarkens värde för
skogsområden som enligt planen kommer
biologisk produktion ska skyddas samtidigt
att utvecklas och exploateras medför inga
som den biologiska mångfalden bevaras
större förändringar vad gäller den totala
samt kulturmiljövärden och sociala värden
skogsmarken i kommunen.
värnas.
Ett rikt odlingslandskap
Planen bedöms till viss del bidra och till
viss del motverka att målet uppfylls. Viss
Odlingslandskapets och jordbruksmarandel jordbruksmark kommer enligt planen
kens värde för biologisk produktion och
att tas i anspråk för utveckling och bebyglivsmedelsproduktion ska skyddas samtidigt
gelse. Samtidigt styr planen anspråksta-
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som den biologiska mångfalden och kultur- gandet till de områden som antas ha minst
miljövärdena bevaras och stärks.
värde för jordbruket, vilket skyddar de
områden som har högre odlingsvärden.
God bebyggd miljö

Planen bedöms bidra till att målet uppfylls.
Planen avser förtätningar vilket stärker
Städer, tätorter och annan bebyggd miljö
möjligheten till att fler kan ta del av befintska utgöra en god och hälsosam livsmiljö
lig infrastruktur, service, skolor, kollektivsamt medverka till en god regional och
trafik med mera. Planen omfattar flera olika
global miljö. Natur- och kulturvärden ska
typer av boenden, i livets alla skeden, skolor
tas till vara och utvecklas. Byggnader och
och allmänna ytor för fritidsaktiviteter.
anläggningar ska lokaliseras och utformas
Gång- och cykelstråk samt kollektivtrafik
på ett miljöanpassat sätt och så att en långoch samordning prioriteras. Vid utveckling
siktigt god hushållning med mark, vatten
och exploatering tas hänsyn till de kultureloch andra resurser främjas.
la och landskapsmässiga värden som finns
i området.
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 ska 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.

Planen bedöms till viss del bidra till och
till viss del motverka att målet uppfylls.
Inom flertalet av de områden som föreslås
för exploatering och bebyggelse finns
inga skyddade, skyddsvärda eller känsliga
naturområden. Att förtätning kan ske inom
mindre känsliga områden gör att de mer
känsliga kan bevaras och skyddas vilket
är positivt. Enligt i Artportalen registrerade uppgifter förekommer fridlysta och
rödlistade arter inom hela planområdet.
Vid vidare planering och byggande kommer förekomsterna att utredas vidare och
lämpliga skyddsåtgärder vidtas. Exploatering av naturområden ger mindre utrymme
för bibehållande och utveckling för det
bebyggelsenära djur- och växtlivet och kan
även medföra barriärer (förhindra rörelser
och spridning) och fragmentering (dela upp
området i mindre bitar).

Frisk luft

Planen bedöms till viss del bidra till och
till viss del motverka att målet uppfylls.
Luften ska vara så ren att människors hälsa
Gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras
samt djur, växter och kulturvärden inte
vilket lokalt ger positiva effekter. Eftersom
skadas.
besökande till Åredalen främst transporteras via buss eller bil, som i dagsläget främst
drivs av fossila bränslen, ger utveckling och
exploatering totalt ökat antal fordonstransporter.
Bara naturlig försurning
De försurande effekterna av nedfall och
markanvändning ska underskrida gränsen
för vad mark och vatten tål.
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Planen bedöms till viss del bidra till och
till viss del motverka att målet uppfylls.
Gång-, cykel- och kollektivtrafik prioriteras
vilket lokalt ger positiva effekter. Eftersom
besökande till Åredalen främst transporteras via buss eller bil, som i dagsläget främst
drivs av fossila bränslen, ger utveckling
och exploatering totalt ökat antal fordonstransporter. Fordonstrafiken ger upphov
till utsläpp av försurande ämnen såsom
svaveldioxid och kvävedioxid.
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Myllrande våtmarker

Planen bedöms bidra till att målet uppfylls. Utveckling och exploatering enligt
Våtmarkernas ekologiska och vattenhushålplanen tar inga våtmarker i anspråk.
lande funktion i landskapet ska bibehållas och värdefulla våtmarker bevaras för
framtiden.
Ingen övergödning

Föreslagen plan bedöms varken bidra till
eller motverka att målet uppfylls. Större
Halterna av övergödande ämnen i mark och
antal människor och fler områden med
vatten ska inte ha någon negativ inverkan
bebyggelse medför större mängder dagpå människors hälsa, förutsättningar för
och avloppsvatten som måste omhändertas
biologiskt mångfald eller möjligheterna till
och efter varierande grad av rening släppas
allsidig användning av mark och vatten.
vidare till recipient. Planen medför en
samordning och styrning av systemen vilket
gör dessa säkrare och mer långsiktigt hållbara. Motiverat av att det i dagsläget inte är
tekniskt möjligt/ekonomiskt rimligt att rena
ett avloppsvatten helt från näringsämnen
kommer ett ökat antal människor att öka
de totala mängderna av näringsämnen som
släpps ut i närområdet. Recipient Åresjön/
Åreälven har inga problem vad gäller övergödning.
Hav i balans och en levande kust och
skärgård

Planen bedöms varken bidra till eller
motverka att målet uppfylls. Åredalen ligger inte havsnära, så några direkta utsläpp
Västerhavet och Östersjön ska ha en
kommer inte att ske. Alla vattenflöden har
långsiktig och hållbar produktionsförmåga
dock havet som slutdestination.
och den biologiska mångfalden ska bevaras.
Kust och skärgård ska ha en hög grad av
biologisk mångfald, upplevelsevärden samt
natur- och kulturvärden.
Storslagen fjällmiljö

Planen bedöms bidra till att målet uppfylls. Åredalens attraktivitet som turistort
Fjällen ska ha en hög grad av ursprungligbygger på nyttjande av den befintliga
het vad gäller biologisk mångfald, upplefjällmiljön, vilket oundvikligen medför fyvelsevärden samt natur- och kulturvärden.
siska intrång och risk för negativa effekter.
Verksamheter i fjällen ska bedrivas med
Planen tillser att utveckling och exploatehänsyn till dessa värden och så att en hållring sker med hänsyn till förekommande
bar utveckling främjas. Särskilt värdefulla
värden.
områden ska skyddas mot ingrepp och
andra störningar.
Säker strålmiljö
Människors hälsa och den biologiska mångfalden ska skyddas mot skadliga effekter av
strålning.
Skyddande ozonskikt
Ozonskiktet ska utvecklas så att det långsiktigt ger skydd mot skalig UV-strålning.

Miljökvalitetsmålet bedöms inte vara relevant för den aktuella planen.

Miljökvalitetsmålet bedöms inte vara relevant för den aktuella planen.
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