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Planförslaget, upprättat 2018-03-01 har varit utsänt på samråd under perioden 2018-04-05 –
2018-04-26. Planhandlingarna skickades till berörda sakägare enligt fastighetsförteckning
upprättad av Metria AB, till Länsstyrelsen, övriga berörda statliga myndigheter, kommunala
nämnder och styrelser samt övriga berörda. På grund av en administrativ miss har Länsstyrelsen
fått förlängd samrådstid till och med 2018-05-15. Fastighetsägarna av Bräcke 1:51 har begärt om
att få inkomma med samrådsyttrande till och med 2018-05-16, vilket har beviljats. Efter
samrådsskedet har planområdet utökats för att även omfatta Bräcke 3:8.

FÖRTECKNING ÖVER INKOMNA SKRIVELSER

Yttranden har inkommit från:
1. Länsstyrelsen
2. Trafikverket
3. Lantmäteriet
4. Skanova
5. Jamtli
6. Jämtkraft
7. SkiStar
8. Mark och exploatering, Åre kommun
9. Miljöavdelningen, Åre kommun
10. Åre Skärm- och drakflygklubb
11. Skysport
12. Svenska Skärmflygförbundet
13. Arne Hafstad, delägare i samfälligheterna Lien S:6 och Lien S:7
14. Styrelsen för bostadsrättsföreningen Lake lodge Åre
15. Jon Davidsson för Bräckegården i Åre AB, fastighetsägare Bräcke 3:1
och Bräcke 3:8
16. Mats Nilsson och Maria Eriksen, fastighetsägare Bräcke 2.1
17. Robert Nilsson, fastighetsägare Åre-Berge 2:7 och Åre-Berge 2:20
18. Lars och Andreas Hedström
19. Åre By och Turistförening
20. Christer och Stefan Lewold, fastighetsägare Bräcke 1:51

BEMÖTANDE AV INKOMNA SKRIVELSER

De inkomna skrivelserna redovisas och kommenteras nedan.
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1.
Yttrande

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt
förslaget inte kommer att prövas.
Riksintressen
Planområdet berörs av riksintressen enligt 3 och 4 kap. Miljöbalken (MB). Av
berörda riksintressen är de endast riksintressen för kulturmiljövården och
Natura-2000 områden som bedöms beröras i någon mån.
Kulturmiljövården
Det föreslagna planområdet berör riksintresset för kulturmiljövården Z32a
Åredalen. Vidare har planförslaget utformats med bestämmelser som reglerar
placering och utformning med hänsyn till riksintresset för kulturmiljövården.
Länsstyrelsen bedömer att planförslaget kommer att påverka
kulturmiljövården, dock inte i sådan omfattning att det finns risk för påtaglig
skada på riksintresset.
Natura-2000 områden
Genomförande av detaljplanen bedöms inte leda till negativ påverkan på
Natura 2000-området Åresjön. Bedömningen förutsätter att
dagvattenhantering sker på ett bra sätt under anläggningsskedet och senare,
för att undvika sedimentation.
Miljökvalitetsnormer
Vattenförekomster, fisk och musselvatten
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att dagvattenhanteringen är en
viktig fråga för möjligheten att följa uppsatta miljökvalitetsnormer för
Åresjön. En viktig faktor är också att bevara Åresjöns värden som Natura
2000-område. Genomförande av detaljplanen bedöms inte leda till negativ
påverkan på miljökvalitetsnormer eller Natura 2000-området Åresjön.
Bedömningen förutsätter att dagvattenhantering sker på ett bra sätt, också
under byggskedet, så att grumlingar ej når recipienten.
Hälsa och säkerhet, risk för olyckor, översvämning och erosion
Buller
Trafikverket anser i sitt yttrande (TRV 2018/40155) att generellt på 30-50
meters avstånd från järnvägen är det svårt att uppnå en god boendemiljö på
grund av buller. Trafikverket anser också att bullerutredningen ska
kompletteras med känslighetsanalysen som finns för Mittbanan. Länsstyrelsen
delar Trafikverkets synpunkter. Enligt planbeskrivningen och
bullerutredningen, överskrids den maximala ljudnivå 70 dBA en gång per
nätt. Ur planbeskrivningen och plankarta det är inte klart om eventuella
bullerreducerandeåtgärder kommer att genomföras för att minska
ljudnivåerna. Länsstyrelsen anser som lämplig ett mer utvecklat resonemang
kring eventuella möjligheter att minska bullerpåverkan från järnvägen.
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Trafiksäkerhet
Trafikverket anser i sitt yttrande (TRV 2018/40155) att planförslaget innebär
att trafiken och antalet passager komma att öka vid plankorsningen över
järnvägen. Det kan leda till köer ut på väg 638 eftersom magasinet mellan
plankorsningen och vägen är begränsat för de som ska svänga ned till
området. Länsstyrelsen delar Trafikverkets bedömning att planbeskrivningen
bör innehålla en redovisning av hur mycket trafik detta boende kan komma
att generera och vilka eventuella effekter det kan få på trafiksituationen vid
plankorsningen och väg 638.
Riks för olyckor
Trafikverket anser i sitt yttrande (TRV 2018/40155) att antagandet om
mängden farligt gods bör justeras i riskutredningen. Länsstyrelsen delar
Trafikverkets synpunkt.
Räddningstjänst
Planområdet kan nås av räddningstjänst enligt genom järnvägsövergången.
Planbeskrivningen bör redovisa hur planeras en eventuell utrymning i fall att
övergången blir spärrad av någon anledning.
Översvämning
Planbeskrivningen anser att ”bostadsbebyggelsen planeras för att ligga på
plushöjden Q1000 för att minimera översvämningsproblematik”. Planbeskrivningen
bör utvecklas vidare med en mer komplett beskrivning av hur området
påverkas av översvämningar från Åresjön samt från Bräckebäcken.
Strandskydd
Strandskydd återinträder inom detaljplanen och avses upphävas genom
planbestämmelse med hänvisning till särskilt skäl enligt 7 kap 18c § punkt 1
MB att området redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften. Kommunen anger att ”på fastigheten finns i
dagsläget tre låga långsmala sammanbyggda byggnadskroppar i rödmålad stående träpanel,
med ett fåtal spröjsade fönster och plåttak”. Samt att ”byggnaderna har tidigare använts
som bysåg och har en enkel karaktär”. Länsstyrelsen anser att det med nuvarande
underlag inte är möjligt att avgöra om de befintliga industribyggnaderna
medför att området är allemansrättsligt tillgängligt eller inte. Till
granskningsskedet bedömer Länsstyrelsen att det krävs en tydligare
beskrivning av hur de befintliga byggnaderna är placerade, t.ex. genom en
situationsplan över nuvarande lägen. Det är otydligt om bilderna i
planbeskrivningen redovisar de befintliga byggnader som ligger inom
fastigheten Bräcke 1:95, och kommunen bör komplettera
planbeskrivningen med nya bilder som visar deras utformning och placering.
Det framgår inte heller om eller hur byggnaderna används idag eller om det
bedrivs verksamhet inom området som medför en avhållande effekt.
Behovsbedömning
Kommunen bedömer att förslaget inte innebär betydande påverkan på miljön
och en särskild MKB behöver därför inte upprättas. Länsstyrelsen delar
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kommunens åsikt. Bedömningen förutsätter att planarbete föreslår åtgärder
som säkerställer att planförslaget inte påverkar Natura-2000-området Åresjön.
Råd och allmänna synpunkter
Under samrådet ger Länsstyrelsen råd om tillämpningen av 2 kap. Plan- och
bygglagen, PBL. Om det behövs från allmän synpunkt ger Länsstyrelsen även
råd i övrigt om tillämpningen av PBL.
Förhållande till gällande översiktsplan
Kommunen beskriver att planförslaget inte strider mot Åres
kommuntäckande översiktsplan (antagen 2017) eller mot fördjupad
översiktsplan (FÖP) för Åre samhälle (antagen 2005). Länsstyrelsen noterar
dock att planförslaget avviker från ställningstaganden för bebyggelsens
utformning och anpassning till landskapet i FÖP:en. I behovsbedömningen
beskrivs att ”trycket på att tillskapa bostäder strider mot ambitionen om ’traditionell
jämtländsk utformning’ då denna oftast ej är mer än två våningar hög”. Planförslaget
innebär tre bostadshuskroppar med fyra våningar och Länsstyrelsen, i linje
med kommunens resonemang, antar att det strider mot den traditionella
jämtländsk utformningen som rekommenderas i FÖP, Samtidigt anger
planbeskrivningen att bebyggelse i planförslaget kommer att påverka
landskapsbilden eftersom ”det inte finns byggnader i denna skala i
sydvästra delen av Åres samhälle men även på grund av det flacka landskapet runt
om”. Länsstyrelsen antar att planförslaget strider också mot FÖPs
rekommendation att bebyggelse i området ska anpassas till det utsatta läget i
landskapet. Skäl för dessa avvikelser från FÖP enligt 4 kap 33 § punkt 5 PBL
är inte tydligt beskrivna i planförslaget. Länsstyrelsen uppmanar kommunen
att inför nästa planskede tydligt motivera och beskriva skäl till detaljplanering
som avviker från ställningstaganden i översiktsplanen. Motiveringen kan
grundas, bland annat, på behovet att tillgodose utbudet av vissa typer av
bostäder, som seniorboende om detta saknas i Åre samhälle i dagsläget.
Formalia
På sidan 3 i planbeskrivningen finns det en inkomplett mening i slutet av
paragrafen ”Planens huvuddrag”. Texten bör korrigeras.
Föroreningar
Det är positivt att området är undersökt för att säkerställa att det är lämpligt
för den planerade verksamheten. Baserat på de genomförda analyserna finns
det inget åtgärdsbehov och området kan användas för bostäder. Den
genomförda undersökningen är ganska begränsad, detta innebär att det kan
finnas ställen med högre föroreningshalter. Av den anledningen är det viktigt
att vid grävningsarbeten iaktta försiktighet och vid avvikelser i lukt eller färg i
jorden ska arbetet avbrytas och tillsynsmyndigheten kontaktas.
Anmälningspliktiga åtgärder
Vissa åtgärder som nämns i planbeskrivningen såsom byggande av bryggor
och anläggande av trummor är anmälningspliktiga enligt miljöbalken. Det
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noteras i dagvattenutredningen men det bör också noteras i
planbeskrivningen.
Vattenskyddsområde
Det är positivt att planförslaget tar hänsyn till det sekundära
vattenskyddsområdet för Englandsviken och Långnäset (7 kap § 21 MB) och
anser att särskilda föreskrifter skall följas. Skyddsföreskrifterna finns i
Länsstyrelsens författningssamling, 23 FS 2017:11.
Dagvatten
I planförslaget nämns olika åtgärder gällande dagvatten och det är viktigt att
de åtgärderna uppfylls både under anläggningsskedet och senare.
Kommentar

Buller
Bostadsbebyggelsen kommer ligga längre än 50 meter från järnvägen.
Bullerutredningen har kompletterats med känslighetsanalys för Mittbanan.
Enligt Förordning (2015:216) om trafikbuller vid bostadsbyggnader 3 § bör
buller från spårtrafik och vägar inte överskrida 60 dBA ekvivalent ljudnivå vid
en bostadsbyggnads fasad, och 50 dBA ekvivalent ljudnivå samt 70 dBA
maximal ljudnivå vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.
Planbeskrivningen kompletteras med ett utvecklat resonemang om buller och
dess påverkan på bostadsmiljön.
Trafiksäkerhet
Planbeskrivningen kompletteras med resonemang om antal fordonsrörelser
och vilka eventuella effekter det kan få på trafiksituationen vid
plankorsningen och väg 638.
Riks för olyckor
Riskutredningen har uppdaterats med känslighetsanalys för Mittbanan.
Räddningstjänst
Utrymning av byggnaden hanteras i bygglovsskedet.
Översvämning
Planbeskrivningen ska uppdateras med ett utvecklat resonemang om
översvämningsproblematik.
Strandskydd
Planbeskrivningen uppdateras med en tydligare beskrivning om rådande
förhållanden på fastigheten med hjälp av bilder och text och motivering till
upphävande av strandskydd.
Förhållande till gällande översiktsplan
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Planbeskrivningen uppdateras med ett mer utvecklat resonemang om
huruvida planen strider mot gällande FÖP för Åre samhälle och vilka motiv
det finns för att gå emot riktlinjerna i FÖP:en.
Föroreningar
Planbeskrivningen kompletteras med information till bygglovsskedet om att
grävningsarbeten ska iakttas med försiktighet.
Anmälningspliktiga åtgärder
Planbeskrivningen kompletteras med information om att byggande av
bryggor och anläggande av trummor är anmälningspliktiga enligt miljöbalken.

2.
Yttrande

Trafikverket
Trafikverket anser generellt att ny bebyggelse inte bör tillåtas inom ett
område på 30 meter från järnvägen. Ett sådant avstånd ger utrymme för
eventuella räddningsinsatser vid en olycka och möjliggör underhåll och en
viss utveckling av järnvägsanläggningen. Inom 30 meter från järnvägen kan
verksamhet som inte är störningskänslig och där människor vistas tillfälligt
som till exempel parkering och garage finnas dock minst 15 meter från
spårmitt. På 30-50 meters avstånd från järnvägen är det på grund av bland
annat buller svårt att uppnå en god boendemiljö, trots
bullerreducerandeåtgärder. Bullerreducerande åtgärder kan behövas på
avstånd upp till flera hundra meter från järnvägen. En bullerutredning har
gjorts och Trafikverket anser att den ska kompletteras med
känslighetsanalysen som finns för Mittbanan. Känslighetsanalysen tar hänsyn
till att Meråkerbanan elektrifieras vilket innebär att trafiken på Mittbanan
förväntas öka ännu mer i framtidsprognosen för 2040. Trafikverket
tillhandahåller trafikeringsuppgifter.
En riskutredning har gjorts. Trafikverket anser att de rekommenderade
riskreducerande åtgärderna bör genomföras. Antagandet om mängden farligt
gods bör justeras till trafiken enligt känslighetsanalysen.
För att ta sig till och från fastigheten så måste man passera plankorsningen
över järnvägen. Detta innebär att trafiken och antalet passager komma att öka
vid plankorsningen. Det är idag en plankorsning typ B med halvbommar. Det
är viktigt att vara medveten om att magasinet mellan plankorsningen och väg
638 för de som ska svänga ned till området är begränsat. Detta kan innebära
att det vid bomfällningar blir köer ut på väg 638. Trafikverket saknar en
beskrivning av hur mycket trafik detta boende kan komma att generera och
vilka eventuella effekter det kan få på trafiksituationen vid plankorsningen
och väg 638.
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Kommentar
Se svar till Länsstyrelsen.

3.
Yttrande

Lantmäteriet
Delar av planen som måste förbättras
• Under servitut står det att avtalsservitut 23-IM1-87/5266 ska omprövas till
att bli ett officialservitut. Lantmäteriet vill tydliggöra att ett avtalsservitut
endast kan omvandlas till ett officialservitut om ägarna till både
förmånsfastigheten och de belastade fastigheterna är överens om det och
ansöker om att bilda ett sådant officialservitut hos Lantmäteriet. Lantmäteriet
kan alltså inte omvandla ett avtalsservitut till ett officialservitut mot någon
ägares vilja. Vad som är än viktigare, är dock att det är högst tveksamt om
Lantmäteriet skulle bilda ett officialservitut för båtplats eftersom ett servitut
måste vara av väsentlig betydelse för förmånsfastigheten. På senare tid anses
som regel ett båtplatsservitut inte vara det. Något båtplatsservitut kan alltså
antagligen inte nybildas. Planbeskrivningen och sättet man tänkt lösa denna
fråga på måste därför ändras.
Delar av planen som bör förbättras
• Som Lantmäteriet förstår det, är avsikten att servituten för väg och båtplats
ska ändras så att angöring till båtplatserna sker från fastigheten Bräcke 1:67
och vidare över Bräcke 1:95 till båtplatserna. Det bör därför tydliggöras i
planbeskrivningen att vägservitutet kommer ligga kvar på Bräcke 1:95, men i
en annan sträckning. I nuläget kan man tolka det som att rättighetshavarna
endast kommer få rätt att köra på Bräcke 1:67 och inte kan komma åt
båtplatserna på Bräcke 1:95. Lantmäteriet vill också belysa att det är viktigt att
tillräckligt utrymme finns vid båtplatserna för att båtar ska kunna
transporteras till och från båtplatserna med bil. I detta avsnitt bör det också
framgå att ändring av officialservitut görs av Lantmäteriet efter ansökan.
• Om vägen som ingår i Åre-Bräcke ga:6 flyttas mer än marginellt
behöver gemensamhetsanläggningen omprövas precis som det står i
planbeskrivningen. Det bör därför framgå i planbeskrivningen vem som
ansöker och bekostar en sådan omprövning hos Lantmäteriet om det skulle
bli aktuellt.
Delar av planen som skulle kunna förbättras
• Eftersom det finns många egenskaps- och administrativa gränser i
plankartan är det i vissa fall svårt att avgöra vilka bestämmelser som gäller
var. För att tydliggöra var strandskyddet är upphävt, kan det övervägas om
inte en generell bestämmelse bör införas att strandskyddet upphävs inom all
kvartersmark i planområdet.

Kommentar

På grund av att Bräcke 3:8 har inkluderats i planområdet har
förutsättningarna på Bräcke 1:95 förändrats. Ingen förändring av servitut för
båtplats och rätt att ta väg kommer därmed att behövas. Planbeskrivningen
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har uppdaterats utifrån de nya förutsättningarna. Planbeskrivningen
uppdateras enligt önskemål från Lantmäteriet angående vem som ansöker
och bekostar omprövning av ga:6 och en generell bestämmelse om att
strandskyddet upphävs för all kvartersmark inom planområdet.
4.
Yttrande

Skanova
Skanova har inget att erinra mot förslaget. Skanova vill dock informera om
att det finns telekablar som passerar genom del av planområdet och som
matar fastigheterna Bräcke 2:1 och Åre-Berge 2:20.

Kommentar

Planhandlingarna uppdaterad med denna information. U-området i västra
delen av Bräcke 1:95 utökas något och u-områden planläggs på Bräcke 3:8 för
att säkra ledningar. Tillägg görs i planbeskrivningen om att fastighetsägaren
och Skanova i samråd får avgöra hur en flytt av ledningarna ska gå till.

5.
Yttrande

Jamtli
Jamtli har ur kulturhistorisk synvinkel inget att erinra.

Kommentar

Noterat.

6.
Yttrande

Jämtkraft
Jämtkraft har anläggningsdelar för lågspänning inom det
planerade området. Det är bra att det är en yta upplåten för tekniska
anläggningar. Dock är den för liten för en transformatorstation om det skulle
behövas. På ”Detaljplan för boende sågen - Illustrationskarta” är ett hus
inritat strax invid eller på den planerade ytan för tekniska
anläggningar. Utförande enligt kartan tillåter ej att en transformatorstation
kan placeras på den tekniska ytan med hänvisning till det fria utrymmet ovan.
Eventuella förändringar av elnätet bekostas av beställaren.

Kommentar

Det mindre område som var planlagt för teknisk anläggning skulle endast
inrymma ett kopplingsskåp. Planen har nu uppdaterats för att kunna inrymma
en transformatorstation med de säkerhetsavstånd som Jämtkraft föreskriver.

7.
Yttrande

SkiStar
SkiStar har tagit del av planförslaget och ser positivt på byggplanerna. Ser
inga problem så länge det inte berör fastigheterna 1:67, 1:8 och 1:75 eller
inskränker möjligheten för dem att nyttja dem så som de gör i dagsläget.
Viktigt för VM/OS/WC.
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Kommentar
Noterat. Detaljplanen berör inte fastigheterna Bräcke 1:67, 1:8 och 1:75.

8.
Yttrande

Mark och exploatering, Åre kommun
Ingen erinran i detta skede.

Kommentar

Noterat.

9.
Yttrande

Miljöavdelningen, Åre kommun
Miljöavdelningen instämmer i bedömningen att planen inte antas ha en
betydande miljöpåverkan och att den inte strider mot gällande översiktsplan.
Miljöavdelningen anser dock att följande måste utredas vidare alternativt
hanteras i bygglov eller exploateringsavtal:
• Större schaktningsarbeten som kommer att krävas för t.ex. grundläggning
utifrån gällande vattenskyddsföreskrifter. Dessa kräver tillstånd utifrån
vattenskyddsföreskrift. Det vore olämpligt om tillstånd inte kan ges för t.ex.
schaktningsarbete men det finns en antagen detaljplan.
• En plan för hantering av massor måste finnas i bygglovsskedet.
Uppkommer överskottsmassor och måste de eventuellt lagras och hur sker
det?
• Om misstänkt markförorening mot förmodan påträffas vid arbeten ska det
avbrytas och miljöavdelningen kontaktas.
• Säkerställa att ytor finns för dagvattenhantering vid väg och parkeringsytor.
Hur säkerställs det via plankartan?

Kommentar

Exploatören uppmanas att redan i detta skede söka om tillstånd för de
grävarbeten som krävs.
Planbeskrivningen kompletteras med att en masshanteringsplan bör finnas
med i bygglovet.
Planbeskrivningen kompletteras med att kommunens miljöavdelning ska
kontaktas om markföroreningar påträffas.
Plankartan kompletteras med att marken ej får hårdgöras i enlighet med
dagvattenutredningen och bestämmelse om Svackdike läggs till i plankartan.
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10.
Åre Skärm- och drakflygklubb
Yttrande
Anser att de planlagda byggnaderna är för höga utifrån säkerhetsaspekter för
skärm- och drakflygare, både på grund av risk för turbulens (taknockens höjd
x 8-10 meter) och risk att flyga in i byggnaderna. Menar att lägre hus skapar
mindre risk. Föreslår att den västra byggnadskroppen tillåts bli tre våningar
hög och den östra två. Anser även att höjden estetisk inte passar in i
landskapet eller stämmer överens med ’traditionell jämtländsk utformning’.
Skriver att Lake lodge är hälften så högt och att även Holiday Club är lägre.
Önskar annan placering och utformning av komplementsbyggnaderna i öster
för att öka säkerheten för skärm- och drakflygare.
Påpekar att den grusade yta som finns öster om Bräcke 1:95 i dagsläget
brukas av olika grupper. Rädd för att dessa aktiviteter i framtiden kommer
förflyttas till Draklanda och därmed inskränka landningsutrymmet.
Önskar att vägen flyttas så långt norr ut som möjligt och breddas för att
skapa parkering för tillfälliga besökare.
Positiva till att seniorboendet byggs, vill inte förhindra exploatering av
marken men önskar gehör för sina synpunkter.
Kommentar

Avsteg från den Fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle angående
’traditionell jämtlandsk utformning’ görs med motiveringen att tillskapandet
av bostäder bedöms väga tyngre. För att anpassa bebyggelsen till den
kulturhistoriska miljön ska byggnaderna utföras i trä med slamfärg med
takvinkel på mellan 25 och 35 garders lutning. Detta för att återspegla den
bebyggelse som finns i närområdet idag.
Planen tillåter byggnation med maximal nockhöjd på 391 m.ö.h. Detaljplanen
för Lake lodge tillåter en maximal nockhöjd på 388,7 m.ö.h. och detaljplanen
för Holiday Club tillåter en maximal nockhöjd på 392 m.ö.h. Marknivåerna
skiljer sig något men den maximala nockhöjden på de olika byggnaderna
skiljer sig inte markant.
De komplementbyggnaderna som planerades i öst har efter samrådsskedet
flyttats nordväst om huvudbyggnaden.
Den grusade ytan som finns på Bräcke 1:67 ägs av kommunen och det är upp
till kommunens mark- och exploateringsavdelning att bedöma hur fastigheten
nyttjas på bäst sätt. Klart är dock att Draklanda ska hållas öppet och fritt från
byggnationer.
Vägen som löper genom Bräcke 1:95 kommer förskjutas något norr ut inom
fastigheten. Exploatören ska tillskapa parkeringsplatser för bostäder enligt
den parkeringsnorm som finns i den Fördjupade översiktsplanen för Åre
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samhälle. De har dock inget krav på sig att tillskapa parkeringsplatser för
besökare till Draklanda.

11.
Yttrande

Skysport
Anser att huskropparna är för höga, kompakta och dominerande vilket skapar
farlig turbulens på västliga vindar, i samband med landning för skärmflygare.
Befarar att Draklanda i framtiden kan komma att uppfattas som svårlandat,
dels pga turbulens från byggnaderna, men även eftersom möjligheten att
”glida för långt” försvinner. Även sk minuslandning, där man under
inflygningen missbedömer motvindens hastighet och landar ”för kort”, vid
ostliga vindar, har historiskt visat att landning lite då och då sker inom
fastigheten 1:95.
Önskar en liknande utformning som vid Lake lodge men med tre våningar i
väst och två våningar i öst.
Menar att det mellan de östra garagen och träden på fastigheten Bräcke 1:51,
blir det väldigt smalt, en vägbredd (4-5 meter), så att en flygskärms vingbredd
(11-13 meter) inte får plats. Därmed tas möjligheten bort att använda denna
yta som under 30 år fungerat som reserv/nöd landningsplats, vid ev för långt
eller fört kort finalglid. Önskar att garagen placeras längre ned mot sjön,
alternativt 9 Bräcke 1:95 NV hörn. Garagetaken ska om möjligt vara platta,
för att vara så låga som möjligt.
Menar att den grusade yta som finns på Bräcke 1:95 används som parkering
av olika grupper och undrar var dessa personer i framtiden ska parkera när
Bräcke 1:95 bebyggs. Ser en risk med att fordonen istället kommer att parkera
på Draklanda eller längs Draklandavägen. I synnerhet som Draklandavägen,
men även breddningen av RV 638, vid järnvägsövergången, ofta fungerar
som gästparkering för BRF Fjällfoten (Lund 1:24-1:29).

Kommentar

Komplementbyggnaderna på östra delen av Bräcke 1:95 har flyttats för att
tillmötesgå önskemål om att denna plats ska hållas fri från bebyggelse.
Angående turbulens har det visat sig svårt att hitta oberoende konsulter som
gör microturbulensutredningar. Tillkommande bebyggelse bedöms dock inte
påverka Draklanda i någon större utsträckning än vad Lake logde gör från
den östra sidan.
Kommunens ambition är att tillskapa ett större antal bostäder på en attraktiv
plats i Åre, detta medför en något högre bebyggelse än vid Lake Lodge (se
svar angående höjder i kommentaren till Åre Skärm- och drakflygs yttrande).
Planområdet har efter samrådet utökats norr ut, komplementbyggnaderna på
Bräcke 1:95 östra del har därmed förflyttats till Bräcke 3:8 för att inte påverka
Draklanda i lika stor utsträckning. Det bör dock noteras att avtal bör ingås
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med fastighetsägare om det finns önskemål om att nyttja Bräcke 1:95 för
olika ändamål.

12.
Yttrande

Svenska skärmflygklubben
Ser Åreskutan tillsammans med Draklanda som en sina viktigaste
idrottsarenor. Att fältet vid Draklanda behålls som det är idag ses som en
förutsättning för att fortsätta utöva sporten på ett säkert sätt. Ställer sig
helhjärtat bakom medlemsklubben Åre Skärm- och drakflygs invändningar
mot planerad bebyggelse i fältets omedelbara närhet.

Kommentar

Noterat. Se också svar på Åre skärm- och drakflygklubbs yttrande.

13.
Yttrande

Arne Hafstad, delägare i samfälligheterna Lien S:6 och S:7
På pekar att samfälligheterna ej finns med i förteckningen över fastigheter
utanför planområdet. Samfälligheterna använder nu den väg som ligger i
anslutning till exploateringsfastighetens östra gräns för att nå sjöstranden och
S:6 & 7. Vägen belägen på Bräcke 1:67 med Åre kommun som
fastighetsägare. Vill ej att åtkomsten till samfälligheterna försämras. Den
gamla samfällda vägsträckningen (S:5) går över Draklandas flygyta och kan
därför ej användas.

Kommentar

Kommunen har uppdragit åt Metria AB att ta fram en fastighetsförteckning
inför plansamrådet. Inför granskningsutskicket görs en aktualitetsprövning av
planen. Bedömningen om vilka som bedöms vara sakägare har varit de
fastigheter som är rågrannar till Bräcke 1:95 (och nu även Bräcke 3:8).
Fastigheter väster om planområdet har även inkluderats då de har sin
tillfartsväg över planområdet. Lien s:6 och Lien s:7 bedöms inte påverkas av
planförslaget och har därmed inte inkluderats i fastighetsförteckningen inför
granskningen.
Detaljplanen kommer inte påverka tillgängligheten till vägen på Bräcke 1:67.
Det är dock upp till samfälligheterna att ingå avtal med markägare för att
säkerställa tillgänglighet om befintliga servitut ej går att nyttja.

14.
Yttrande

Styrelsen för bostadsrättsföreningen Lake lodge
Anser att huskropparna är väldigt kompakta och dominerande. Önskar att de
”bröts upp” i flera mindre huskroppar, likt Lake Lodge. Önskar att husen
utformas på ett sådant sätt att de i framtiden har minimal påverkan för
flygarna.
Anser att det finns en risk med att bygga 4 våningar längs Åresjöns strand, att
det blir någon typ av framtida standard. Och frågar sig om det så småningom
därmed kan bli 5-6 våningar på andra fastigheter. Högsta byggnad nu längs
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Åresjön är Holiday Club, som har 3 våningar. Lake Lodge har 1 våning + loft
på ett hus och 2 våningar + loft på ett hus.
Om infartsvägen mot Lake Lodge, Draklandavägen, bryts upp för
avloppsgrävning, önskar de att grävningen sker på ett sådant sätt så att det
under byggtiden kan gå att nå fastigheten Lien 3:26 med bil. Önskar att
återställning av väg skall göras till ursprungligt skick, på exploatörens eller Åre
kommuns bekostnad.
Kommentar

Detaljplanen ställer inte krav på att bostadsbebyggelsen ska bestå av flera
olika byggnader. Huvudbyggnaden ska dock delas upp i olika volymer för att
inte upplevas lika kompakt och storskalig.
Se svar tidigare svar angående byggnadshöjder och påverkan på skärmflyget.
Anläggandet av avlopp kommer mest troligt ske endast på kommunens
fastighet Bräcke 1:67. Framkomlighet och återställning av väg till ursprungligt
skick ska ske på VA-huvudmannens ansvar och bekostnad.

15.
Yttrande

Jon Davidsson för Bräckegården i Åre AB, fastighetsägare Bräcke 3:1
och 3:8
Förstår inte varför Åre kommun har så bråttom och endast planlägger
marken inom Sågförenings fastighet, Bräcke 1:95. Anser att planen blir
mycket bättre om man låter slå ihop denna plan med planen för
grannfastigheterna Bräcke 1:51 och Bräcke 3:8, så som tidigare föreslagits av
fastighetsägaren. Anser att vid en större gemensam plan kan man skapa en
bättre infartsväg och betydligt fler byggrätter för boende.

Kommentar

Det finns begränsade möjligheter för planläggning av bostäder på Bräcke 1:51
och Bräcke 3:8 på grund av närheten till järnväg/transportled för farligt gods
och fastighetsägarna av Bräcke 1:51 tycks inte ha ett intresse av en sådan
planläggning. Bräcke 3:8 inkluderas nu i planen för en bättre disposition av
föreslagen bebyggelse.

16.
Yttrande

Mats Nilsson och Maria Eriksen, fastighetsägare Bräcke 2:1
Positiva till tillskapande av bostäder för äldre på Sågentomten men frågar sig
hur det säkerställs att den målgruppen prioriteras.
Saknar en visualisering av förslaget i relation till befintlig miljö, undrar varför
planen har så begränsat utsnitt – är det en frimärksplan? Nivåkurvor mot
deras fastighet i illustrationer stämmer inte – för att vilseleda?
Citerar stycken ur den fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle (2005)
rörande riksintresse, landskapsbild/landskapsbildsskydd, värdegrund, regler
för bygglov och byggande och beskrivning av ’västra Åre’ och menar att för
stora avsteg görs från ambitionen i den. Frågar sig hur en så storskalig
byggnad ska kunna passa in i landskapet.
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Hur kommer bebyggelsen att upplevas i relation till mer småskalig
intilliggande bebyggelse?
Anser att strandskyddsfrågan är intressant då sågverksamheten är nedlangd
men lämnar till Länsstyrelsen att bedöma den frågan.
Kommer förlora en tillfart till sin fastighet i och med planförslaget.
Har sin vattentäkt i den östra tomtgränsen, hur kommer deras vattentillgång
påverkas under schaktarbeten?
Önskar att bebyggelsen flyttas mer öster ut men har då fått höra att detta ej
går pga risk för turbulens ut mot Draklanda – finns det någon relevans i detta
påstående?
Kommentar

Kommunen kan endast i de fall där kommunen själv är markägare säkerställa
att en viss målgrupp prioriteras eller bostadstyp byggs.
Fastigheter detaljplaneläggs oftast på fastighetsägares initiativ, därför har
endast de fastigheter där fastighetsägarna visat intresse för detaljplanering
inkluderats i planen. Nivåkurvorna i illustrationen är inte verklighetstrogna,
detta är dock inte för att vilseleda utan en miss av det arkitektkontor som
skissat på byggnaden. Illustrationerna ska endast ses som ett förslag på hur
bebyggelsen kan komma att utformas.
Landskapsbildsskyddet § 19 enligt Naturvårdslagen är inte längre gällande
utan har ersatts av Miljöbalken och riksintresset för kulturmiljövård.
’Västra Åre – en värdefull miljö’ med villabebyggelse från 1960-talet från den
fördjupade översiktsplanen berör Åre by.
Befintliga tomterna vid Draklanda tillåts att bebyggas enligt den fördjupade
översiktsplanen men ska anpassas till det utsatta läget i landskapet genom en
traditionell jämtländsk utformning. Den bebyggelse som föreslagits i
detaljplanen är mer storskalig än vad som kan anses som traditionell
jämtländsk utformning. Bebyggelsen har dock anpassats genom att; fasaden
ska utformas i träpanel med slamröd färg, taken ska ha samma takvinklar som
intilliggande traditionella bebyggelse och taknockarna ska i huvudsak löpa i
nord-sydlig riktning i likhet med befintlig bebyggelse.
Länsstyrelsen delar kommunens bedömning om att föreslagen bebyggelse
inte medför risk för påtaglig skada på kulturmiljövården.
Byggnadshöjden motiveras med att fler bostäder på så sätt kan tillskapas än
om en mindre/lägre byggnad byggs. Byggnadshöjden kommer bli några
meter högre än Lake logdes högsta byggnad. Den trädridå som finns på
gränsen mellan Bräcke 2:1 och Bräcke 1:95 kommer avskilja bebyggelsen där
träden fortfarande kommer vara de högsta elementen.
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Den fastställda vägdragningen för GA:6 finns i aktbilaga BE 7 i Akt 232195/89. Kommunen har inte funnit något servitut för väg till fördel för Bräcke
2:1 på Bräcke 1:95. Skulle ett sådant servitut finnas ombeds fastighetsägarna
presentera det. Bräcke 2:1 kommer även i framtiden ha tillgänglighet till sin
fastighet via GA 6.
Exploatören ska säkerställa att vattentäkten inte äventyras under grävarbeten.
Det allmänna intresset att hålla Draklanda och intilliggande mark fritt från
bebyggelse bedöms väga tyngre än det enskilda intresset att inte få en ny
större byggnad intill sin fastighet.
17.
Yttrande

Robert Nilsson, fastighetsägare Åre-Berge 2:20
Anser att området inte tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddet och att upphävande av detsamma inte är möjligt.
Hänvisar till dom om strandskyddsdispens för brygga (MÖD 2015:7).
Anser att den fria passagen är för smal och undrar på vilka grunder
strandskyddet för bryggan upphävs.
Ifrågasätter syftet med planen och att kommunen inte kan säkerställa att det
nu och i framtiden kommer att upplåtas för seniorer.
Anser att denna del av Åre inte kan räknas till Åres tätort och undrar om det
är tätorten som ska förtätas eller kultur- och jordbrukslandskapet. Menar att
denna del av Åre ska bevaras som friluftsområde.
Påpekar att höjdförhållandet till omgivande byggnader i skisserna är felaktiga
och önskar att nya skisser ska tas fram som visar en rättvis bild för att kunna
bedöma konsekvenserna av byggnationen korrekt.
Om det är möjligt att häva strandskyddet bör max tre byggnader tillåtas i ett
plan för att säkerställa landskapsbilden och inte inskränka Draklandas
användning för skärmflygning.

Kommentar

Kommunen lämnar upp till Länsstyrelsen och att avgöra om det finns
särskilda skäl för och om intresset av att ta området i anspråk på det sätt som
avses med planen väger tyngre än strandskyddsintresset enligt PBL Kap. 4 17
§. Planbeskrivningen har uppdaterats för att klargöra rådande situation på
fastigheterna i dagsläget och motivering till varför strandskyddet anses kunna
upphävas.
MÖD 2015:7 angående bryggan avser en strandskyddsdispens för bygglov
och ej ett planärende. Sedan strandkanten och bryggan ska vara allmänt

Samrådsredogörelse
Detaljplan för boende Sågen
Bräcke 1:95, 3:8

2018-08-27
Plan 2017.4

Samhällsbyggnadskontoret
tillgänglig bedömer kommunen att det ligger i allmänhetens intresse att häva
strandskyddet inom vattenområdet.
Den fria passagen ska tillskapas genom en promenadstig längs med
strandkanten. Komplementsbyggnaderna i öst har flyttats, den fria passagen
upprätthålls därmed. Vid sjöbodarna är avståndet mindre än ett tiotal meter
men dessa bedöms följa byggnadstraditionen i området, det finns en funktion
i att de ligger nära vattnet, samtidigt som de inte ligger närmare vattnet än
befintlig bebyggelse.
Fastigheten planläggs för bostäder, då seniorboende inte går att reglera med
detaljplaneinstrumentet. Det enda sätt för kommunen att säkerställa
seniorboende är att kommunen själv äger mark, som planläggs och byggs för
seniorer.
Åres tätort är under konstant utveckling på grund av det höga
bebyggelsetrycket och bristen på mark i Åres centrala delar. Bevarande av
jordbruksmark och kulturmiljö är viktigt för Åredalens identitet i enlighet
med riksintresset för kulturmiljö ”Åredalen Z32a) Älvdalsbygd: öppet
odlingslandskap väster och sydost om Åre, 1800-talsbebyggelse”.
Förändringen av Bräcke 1:95 och 3:8 har dock inte bedömts medföra en
påtaglig skada på riksintresset, en bedömning som Länsstyrelsen har delat.
Angående utformning och exponering i landskapet se svar till Mats Nilsson
ovan.
18.
Yttrande

Lars och Andreas Hedström
Se Skysports yttrande.

Kommentar

Se svar till Skysport.

19.
Yttrande

Åre By- och turistförening
Anser att en informationsskylt bör uppföras i anslutning till fastigheten för att
berätta om dess historia som bysåg.
Anser att det vattenområde som planläggs för brygga bör vara tillgängligt för
allmänheten. Gångvägen bör anslutas till vägen öster om fastigheten. Frågar
vad som är tanken där gångstigen avslutas i väst ’i tomma intet’.
Anser att huskropparna är för storskaliga, 2-3 våningar är mer passande på
grund av närheten till sjön och utanför bykärnan.
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Positiva till seniorboende och permanentboende.

Kommentar

En detaljplan reglerar inte informationsskyltar. Ett förslag om detta går att
sända in som medborgarförslag till kommunen.
Strandkanten och eventuell brygga ska vara tillgänglig för allmänheten genom
allemansrätten. Marken närmast sjön är planlagd som Natur vilket gör att den
ska vara allmänt tillgänglig och inte ingår i bostadsbyggnadernas
tomtbildning. Eniga i att gångvägen bör anslutas till vägen öster om
fastigheten. Väster om planen mynnar gångstigen ut på en mindre sandbank
längs med Åresjöns strand.
Se tidigare svar angående byggnadshöjd/antal våningar.

20.
Yttrande

Christer och Stefan Lewold, fastighetsägare Bräcke 1:51
Christer och Stefan Lewold har sänt in ett antal yttranden. Det första genom
ombud Gregor Holmgren;
Menar att syftet med planen att tillskapa ett seniorboende och säkerställa
allmänhetens tillgänglighet till strandkanten ej kan säkerställas. På grund av att
seniorboende ej går att reglera genom detaljplaneinstrumentet och för att
man anser att bebyggelsen kommer avhålla allmänheten från att passera längs
stranden. Den fria passagen anses inte vara tillräcklig för att tillgodose
allmänhetens intressen eller skyddet av växt- och djurliv. Anser inte att
fastigheten är ianspråkstagen på ett sådant sätt så att det saknar intresse för
strandskyddet syfte.
Menar att planen kan få en betydande miljöpåverkan och anser att en
miljökonsekvensbeskrivning bör tas fram.
Anser inte att bebyggelsen har anpassats till det utsatta läget eller givits
traditionell jämtländsk utformning.
Menar att Bräcke 1:51 utsikt mot Åresjön starkt kommer begränsas vilket
skulle innebära en betydande olägenhet. Menar att detaljplaneförslaget står i
konflikt mot gällande servitut (Bräcke 1:51 härskande och Bräcke 1:67
tjänande) för båtplats och rätt att ta väg.
Fastighetsägarna har bifogat:
• Protokoll från föreningsstämma i Drakanda samfällighetsförening den
22/4 2018.
• Dom rörande strandskydd MÖD, Mål nr P 3718-17. Som
argumentation till varför strandskyddet ej bör kunna hävas på Bräcke
1:95.
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Anser att Länsstyrelsen har gjort felaktiga bedömningar i sitt yttrande (se
första yttrandet i samrådsredogörelsen) rörande strandskydd och förhållande
till den fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle.
Kommentar

Se tidigare svar angående möjligheten att säkerställa seniorboende. Se även
tidigare svar rörande den fria passagen som sedan samrådet har utökats i
planens östra del och allmänhetens tillgänglighet till strandkanten. Se tidigare
svar angående det utsatta läget i landskapet och traditionell jämtländsk
utformning’.
Länsstyrelsen har precis som kommunen bedömt att planen ej kommer
innebära en betydande miljöpåverkan. En miljökonsekvensbeskrivning
kommer därför inte att tas fram för detaljplanen.
De komplementbyggnader som tidigare var planlagda på Bräcke 1:95 östra
del har flyttats vilket gör att Bräcke 1:51 utsikt mot Åresjön ej kommer att
skymmas i samma utsträckning som i samrådsförslaget.
I och med utökningen av planområdet kommer servituten för båtplats och
rätt till att ta väg till denna förbli som i dagsläget.
Protokoll och dom är noterade.
Kommunen lämnar till Länsstyrelsen att bevaka sina överprövandegrunder
enligt PBL 11 Kap. § 10.

REVIDERINGAR EFTER SAMRÅD

Planen föreslås reviderad på följande punkter:
• Planområdet utökas för att även innefatta Bräcke 3:8.
• Komplementbyggnaderna på den östra delen av Bräcke 1:95 förflyttas till Bräcke 3:8.
• Den östra delen av Bräcke 1:95 får planbestämmelsen ’marken får inte förses med
byggnad’ för att säkerställa att marken närmast Draklanda behålls obebyggd.
• Markreservatet för underjordiska ledningar i planområdets västra del utökas något.
• Byggrätten för huvudbyggnaden förflyttas något norr ut för att upprätthålla ett tiotal
meter från strandlinjen.
•
•
•

Bestämmelser om Svackdiken läggs till i plankartan för att säkerställa
dagvattenhanteringen i enlighet med dagvattenutredningen.
E-området flyttas och utvidgas för att rymma en transformatorstation.
Maximala nockhöjd för komplementbyggnader sänks från 5 meter till 4 meter. BYA:n för
komplementbyggnader utvidgas med 75 kvm.

Samrådsredogörelse
Detaljplan för boende Sågen
Bräcke 1:95, 3:8
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Plan 2017.4

Samhällsbyggnadskontoret
•

Planbeskrivningen har kompletterats/uppdaterats på följande punkter:
o Buller
o Risk
o Bilder och beskrivning av befintlig situation på fastigheterna + motivering till
hävande av strandskydd
o Trafiksituationen vid järnvägspassagen och antal fordonsrörelser
o Resonemang om varför avsteg från FÖP Åredalen (2005) tillåts
o Information om att tillsynsmyndighet ska kontaktas om förorenade massor
påträffas
o Information om vattenverksamhet
o Dragning av VA-ledningar
o Behov av transformatorstation
o Förekomsten av teleledningar på fastigheterna
o Resonemang om risk för översvämning och skyddsåtgärder
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