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GRANSKNINGSUTLÅTANDE
2022-03-31

DETALJPLAN FÖR BOSTADSHUS I BJÖRNÄNGE
ÅRE-SVEDJE 1:192
ÅRE KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN

GENOMFÖRD GRANSKNING
Planförslaget, upprättat 2022-01-26, har varit utställt för granskning under perioden 2022-02-03 –
2022-02-18 på kommunhuset i Järpen och på kommunens hemsida. Information skickades till
berörda sakägare enligt fastighetsförteckning upprättad av Metria, till Länsstyrelsen, övriga
berörda statliga myndigheter, kommunala nämnder och styrelser samt övriga berörda.

FÖRTECKNING ÖVER INKOMNA SKRIVELSER
Yttranden har inkommit från:
Myndigheter m.m
1. Länsstyrelsen
 Trafikverket
 Lantmäteriet
 Jamtli
 Jämtkraft
 Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
 Räddningstjänsten
 Miljöavdelningen, Åre kommun
 Tekniska kontoret, Åre kommun
Privatpersoner
 Privatperson 1

BEMÖTANDE AV INKOMNA SKRIVELSER
De inkomna skrivelserna redovisas och kommenteras nedan. Yttrandena har till viss del
sammanfattats av planenheten. Alla yttranden finns i sin helhet att ta del av genom kommunens
diarium. Personnamn skrivs inte ut i den samrådsredogörelse som finns tillgänglig på
kommunens hemsida, i enlighet med GDPR.
1.
Yttrande

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Synpunkter enligt Länsstyrelsens särskilda bevakningsområden
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
Plan- och Bygglagen (2010:900) att ett antagande av detaljplanen enligt
förslaget inte kommer att prövas. Kommunen har efter samrådsskedet tagit
hänsyn till inkomna synpunkter på ett bra sätt.

Kommentar

Noteras.
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2.
Yttrande

Trafikverket
Trafikverket har inga ytterligare synpunkter utan hänvisar till yttrande i
samrådet.
Samrådsyttrande:
E 14 är utpekad som riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 8 § Miljöbalken och
ingår även i det europeiska transportnätet (TEN-T). Det är viktigt att redovisa hur
riksintressen för kommunikation påverkas vid en tänkt etablering och vilka faktorer som
bör beaktas för att undvika att dess funktion påverkas negativt. Exploatering nära
transportanläggningar får inte påverka möjligheterna till drift, underhåll och framtida
utveckling av dessa anläggningar.
Trafikverket anser att ingen ytterligare exploatering ska ske inom Björnen-området innan
korsningen Fröåvägen/E14 har åtgärdats då kommunen och vägsamfälligheten för
Fröåvägen har framfört att man upplever stora problem i korsningen. Även fast denna
detaljplan bedöms som en mindre exploatering så ska den invänta vägsamfällighetens
utredning om trafiklösning för Fröåvägens anslutning till E14 och förutsättningarna till
när åtgärden kan genomföras i tid.

Kommentar

Åre kommuns inställning från samrådsredogörelsen kvarstår. Det aktuella
planområdet omfattas i dagsläget av en gällande detaljplan med en byggrätt
liknande omfattning som aktuellt planförslag. Planförslaget tillskapar därmed
inte en ökad mängd trafik än de tillstånd som redan givits på platsen. Då det
handlar om en mindre exploatering anses inte trafikalstringen av planförslaget
påverka trafiksituationen vid Fröåvägens anslutning till E14.
Planbeskrivningen har förtydligats i dessa delar.

3.
Yttrande

Lantmäteriet
Lantmäteriet har inga synpunkter på planförslaget.

Kommentar

Noteras.

4.
Yttrande

Jamtli
Jamtli har tidigare givits tillfälle att yttra sig i rubricerat ärende och har ur
kulturhistorisk synvinkel inget att erinra.

Kommentar

Noteras.
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5.
Yttrande

Jämtkraft
Jämtkraft Elnät AB
Inga kommentarer från Elnät.
Jämtkraft AB, Fjärrvärme
Jämtkraft AB, Elproduktion
-

Kommentar

Noteras.

6.
Yttrande

Lantbrukarnas Riksförbund (LRF)
LRF:s kommungrupp i Åre har tagit del av Detaljplan för bostadshus i
Björnänge, Åre-Svedje 1192”. Vi har tidigare lämnat synpunkter gällande
området och har inget ytterligare att tillägga.
Samrådsyttrande:

Allmänna synpunkter
Livsmedelsproduktion är en samhällsviktig verksamhet och att öka den på ett hållbart sätt
är en central del i såväl Agenda 2030 som i den nationella livsmedelsstrategin och i
regionala utvecklingsplaner. Behovet av mat kommer att öka och förutsättningarna för att
producera mat på våra breddgrader kommer jämförelsevis att bli bättre i framtiden. I
Jämtlands län är totalt sett bara ca 1 % av landarealen jordbruksmark. Att värna den är
en grundförutsättning för livsmedelsproduktion och bör därför i alla avseenden visas den
hänsyn som förväntas i enlighet med Miljöbalken. Det är LRFs utgångspunkt att all
jordbruksmark i största möjliga utsträckning ska undantas från bebyggelse då
jordbruksmark som bebyggts inte kan återskapas. LRF menar vidare att skyddet för
jordbruksmarken ska stärkas utan att den enskilde företagarens planer på byggnader och
anläggningar i syfte att värna och utöka produktionen hindras.

Specifika synpunkter
LRFs kommungrupp i Åre har inga särskilda invändningar mot planförslaget.
Kommentar

Noteras.
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7.
Yttrande

Räddningstjänsten
Räddningstjänsten har inget nytt att tillägga, utan vidhåller tidigare insänt
yttrande i ärende Dnr PLAN.2019.11 Åre-Svedje 1.192.
Samrådsyttrande:
Räddningstjänsten har inget att erinra.

Kommentar

Noteras.

8.
Yttrande

Miljöavdelningen, Åre kommun
Miljöavdelningen har inga synpunkter på granskningshandlingar.

Kommentar

Noteras.

9.
Yttrande

Tekniska kontoret, Åre kommun
Yttrande VA-enheten
Förtydligande att avtalsservitut av Åre-Svedje 1:51 godkänns innan planens
antagande för att säkerställa genomförande av VA.
Yttrande Renhållning
Inget att erinra.
Yttrande Gata/park
Inget att erinra.

Kommentar

Samhällsbyggnadskontoret instämmer i att genomförandet av VA ska vara
säkerställt innan planen antas. Frågan hanteras i en parallell avtalsprocess.

10.
Yttrande

Privatperson 1
Ni påstår att det heter Björnänge här där den aktuella tomten är
belägen. Det är fel, byn heter Svedje, tomten heter Åre Svedje 1:192, min
fastighet heter Åre-Svedje 1:51.. VVS fram till tomtgräns finns nedlagt, detta
blev utfört 1997 i samband med att vi drog vvs till granntomten 1:190.
Kopplingspunkterna finns på samma ställe på min mark Svedje 1:51.
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Kommentar
Det stämmer att aktuell fastighet heter Åre-Svedje. Då det är svårt att utläsa
några klara gränser mellan Björnänge och Svedje har kommunen valt att
hänvisa till att planområdet ligger i Björnänge, vilket kan sägas vara
populärnamnet för området i stort. Det framgår av plankarta och
planbeskrivning att planområdet gäller fastigheten Åre-Svedje 1:192, varför
det anses tydligt vilket område som är aktuellt.
Servitut för VA-ledningar ska säkerställas innan detaljplanen antas, för att
möjliggöra anslutning till det kommunala VA-nätet. Nya VA-ledningar kan
behöva dras trots att det finns befintliga ledningar.

REVIDERINGAR EFTER GRANSKNING
Planen föreslås utifrån yttranden och internt samarbete reviderad på följande punkter:
x Planbestämmelse om högsta nockhöjd för komplementbyggnad ändras från 4 till 4,5
meter för att skapa något större flexibilitet.
x Planbestämmelse om att markarbeten inom området ska utföras med hänsyn till
landskapsbilden tas bort, då frågan bevakas i bygglov och bestämmelsen inte tillför något
till prövningen.
x Planbestämmelse om högsta takvinkel på sadeltak ändras från 30 till 32 grader för att
skapa något större flexibilitet.
x Planbestämmelse förtydligas med att endast en tillhörande komplementbyggnad tillåts.
x Planbestämmelse om att byggnad ska utformas med huvudsakligen rektangulär planform
tas bort, på grund av att bestämmelsen är svårtolkad i bygglov.
x Planbestämmelse om att fönster ska utformas med huvudsakligen stående format tas bort
och ersätts med att fönster ska utformas med spröjs.
x Planbestämmelse förtydligas med att det är största tak på huvudbyggnad som ska vara i
dalgångens riktning.
x Planbestämmelse om ändrad lovplikt delas upp och förtydligas med hänvisning till
lagparagrafer i plan- och bygglagen.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Samhällsbyggnadsnämnden föreslås fatta följande beslut:
x Denna skrivelse antas som kommunens utlåtande
x Planen revideras enligt ovan
x Den reviderade planen antas
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HANTERING EFTER BESLUT
Denna skrivelse skickas tillsammans med Samhällsbyggnadsnämndens beslut till
Kommunstyrelsen, exploatören och de som inkommit med synpunkter under granskningen.
Efter antagandebeslut ska beslutet, tjänsteyttrandet och granskningsutlåtandet skickas till
Länsstyrelsen, Lantmäterimyndigheten samt med besvärshänvisning till dem med besvärsrätt.

SAMHÄLLSBYGGNADSNÄMNDEN
PLANENHETEN

Jasna Lindberg
Samhällsbyggnadschef

Fredrika Sandblom
Planarkitekt

