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Detaljplan för del av Lien 2:3, 2:12 m fl, Åre

PLANBESKRIVNING
HANDLINGAR
Detaljplanen består av plankarta med tillhörande bestämmelser. Till detaljplanen hör:
planbeskrivning, genomförandebeskrivning, illustration, grundkarta, geoteknisk utredning,
naturvärdesinventering, PM Skredrisk, Plan-MKB avseende skredrisk, dagvattenplan,
bullerutredning, samrådsredogörelse programskede samt fastighetsförteckning.
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Planområdet ansluter till angränsande planområde inom Lien 2:3, strax öster om VM8:an.
Planens syfte är att tillskapa fem nya bostadstomter och ett flerbostadshus med 6 lägenheter
för permanent- och fritidsboende inom Lien 2:3 samt möjliggöra ett nytt parhus med 2
lägenheter för permanent- och fritidsboende inom Lien 2:12 som ersättning för befintligt hus.
PLANDATA
Lägesbestämning, areal och markägarförhållanden
Planområdet omfattar ca 4 ha. Marken ägs av familjen Hafstad/Hultkrantz (Lien 2:3) och Leif
Glantz (Lien 2:12). Områdets belägenhet framgår av kartan nedan.
Avvägning enligt miljöbalken
Planområdet är beläget inom den del av Åredalen som utgör riksintresse för kulturminnesvården enligt kap 3 i miljöbalken. Planområdet berörs också av riksintresse för turism och
friluftsliv enligt kap 4 miljöbalken. Åresjön ingår i EU:s nätverk för värdefull natur,
NATURA 2000, "Åreälven", SE0720286. NATURA 2000-områden räknas också som
riksintresse. E14 och Mittbanan är av riksintresse för kommunikationer.
Den i planen förslagna markanvändningen bedöms stämma väl överens med riksintresset för
turism och friluftsliv och inte påtagligt påverka riksintresset för kulturminnesvården eller
Natura 2000-området.
Översiktliga planer
För Åre samhälle finns en av kommunfullmäktige antagen fördjupad översiktsplan från 2005.
Det föreslagna planområdet (ovan kraftledningen) är beläget inom område som enligt
översiktsplanen är avsett för fritidsbostäder, se utdrag ur planen nedan.

Planområde
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Detaljplaner
Angränsande bebyggelseområde (brf Lienbäcken) omfattas av detaljplan från 2006.
Planprogram
För området har ett särskilt planprogram upprättats 2011-11-09. Program har varit utskickat
på samråd kring årsskiftet 2010-2011. Efter samrådet har en särskild samrådsredogörelse
upprättats daterad 2011-02-17.
Miljöbedömning
Planen innebär att ett tidigare huvudsakligen obebyggt område nu tas i anspråk för
exploatering. Lien 2:12 är redan bebyggd. Området gränsar mot söder till befintlig bebyggelse
och mot nordväst till alpina skidområden. Inom området finns inga bäckar som kan föra med
sig slam från utbyggnaden direkt ned till Åresjön. Ny sedimentationsdamm anläggs för att
förhindra att slam och uppgrumlat regnvatten från byggarbetsplatsen indirekt kan fortsätta ned
mot Åresjön. Dammen förläggs nedanför VM 8:an så att den samlar upp slam och sediment
från både exploateringsområdet och VM8:ans bromsplan mm. Den sluttande terrängen kräver
stort hänsynstagande vid exploatering så att erosionsskador och skred ej uppstår.
I bilaga 1 återfinns kommunens miljöbedömning där det har bedömts att de föreslagna
kompletteringarna inte kan anses medföra någon betydande miljöpåverkan enligt vad som
avses i PBL 5 kap § 18. Beskrivningen av planens konsekvenser visar att den inte får någon
betydande miljöpåverkan i området. Planen bedöms därför inte föranleda behov av
miljöbedömning enligt 6 kap 11-18§§ samt 22§ miljöbalken Upprättande av en särskild
fullständig MKB enligt reglerna i miljöbalken behövs således inte. Dock har kommunen i ett
senare skede ansett att det behövs en begränsad MKB avseende skredrisken, vilken fogats till
handlingarna.
FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur, vatten
Mark och vegetation
Planområdet utgörs av en sydsluttning ned mot E14. Från området har man utsikt över
Åredalen och Renfjället. Området utgörs av tät skogsmark huvudsakligen av gran med
enstaka inslag av lövträd. Skogen är så tät att markvegetation saknas inom stora delar av
planområdet, se bild nedan.

Naturvärden
Inga värdefulla naturområden finns
redovisade i regionalt tillgängligt
planeringsunderlag. En översiktlig
naturvärdesinventering/promenad
genomfördes under sommaren 2011, se
bilaga 4. Där konstateras att planområdet
idag saknar viktiga naturvärden, men
eftersom skogen i områdets övre, västra del
hittills har lämnats till fri utveckling, finns i
denna del förutsättningar för en framtida,
hög biologisk mångfald. Grunden för en
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sådan utveckling är att biotopen med enstaka grova granar, rikligt lövinslag och lågor helt
eller delvis bevaras, främst väster om den nedlagda slalombacken.
De i naturvärdesinventeringen påvisade potentiella värdena väster om den gamla
slalombacken bedöms finnas i riklig omfattning på andra platser längs sluttningen, bl a i det
angränsande området mot väster. Planen bedöms därför kunna omfatta även området väster
om fd slalombacken.
Inom planens nordvästra del avses ingen tyngre exploatering med omfattande markarbeten att
ske. Inom området ska några mindre timmerhus av förrådskaraktär försiktigt inplaceras utan
att i någon större omfattning påverka mark och vegetation. Byggnaderna placeras på travad
natursten på traditionellt sätt. Området omfattar en mycket begränsad yta jämfört med
Åreskutans skogsbeklädda ytor i övrigt. Plankartan kompletteras med en bestämmelse om
markväxtligheten i huvudsak bevarande inom N-området. Om orkidéer berörs av
exploateringen, så ska dispens från artskyddsförordningen sökas hos Länsstyrelsen.
Våtmarker
En utbyggnad enligt planförslaget innebär att ett tidigare obebyggt skogbeklätt område inom
Lien 2:3 nu tas i anspråk för exploatering. Några myrar eller våtmarker berörs inte. Några
bäckar passerar inte genom området, Östlibäcken passerar dock strax öster om planområdet.
Natura 2000
Exploateringsområdets avvattning sker huvudsakligen via vägdiken
inom planområdet och bef dagvattenledningar som i sin tur mynnar
ut i Åreälven som är Natura 2000 område. Planen kommer att
medföra markarbeten i kraftigt sluttande terräng, som kan medföra
transport av jord och slam. Inom planområdet måste därför åtgärder
vidtas som förhindrar att jord och slam transporteras ned till Åresjön
och att man därmed kan bibehålla en gynnsam bevarandestatus för
Natura 2000-området Åreälven. Inriktningen är att genom en större
sedimentationsdamm nedom VM 8:ans bromsplan samt en damm
uppe planområdet ta hand om uppslammat vatten från schakt- och
byggarbeten innan det når Åresjön. Placeringen av nedre dammen
sker i samråd med SkiStar och innebär att dagvattnet från VM 8:ans
bromsplan också leds till den nya sedimentationsdammen. Innan
några markarbeten får vidtas ska exploatören till kommunen
redovisa och få godkänt en detaljerad plan för områdets avvattning, anordnande av
sedimentationsfällor samt hur dessa ska skötas under och efter markarbetenas bedrivande
inom planområdet. Detta säkerställs i exploateringsavtalet. Till planen har en översiktligt
dagvattenplan fogats. På bif bild redovisas ett exempel från Skottland på ett enkelt och
effektivt sätt att förhindra slamtransporter och onödig grumling av angränsande vattendrag
genom utplacerande av halmbalar i bäckar, diken mm som med jämna tidsintervaller byts ut
samtidigt som slammet tas bort.
Genom att förhindra att jord och slam kan nå Åreälven medför inte planförslagets
exploatering något tillskott avseende kumulativa effekter på Natura 2000-området.
Geotekniska förhållanden, radon
De geotekniska förhållandena har kartlagts genom översiktlig geoteknisk utredning utförd av
WSP, se bilaga 3A (180123) och 3B (180822). I dessa klargörs att området kan bebyggas,
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men att det fordras extraordinära grundläggningsåtgärder samt avskärande diken. Med en
måttlig exploateringsgrad samt noggranna anvisningar om markarbeten och grundläggning
bedöms risken för ras eller skred bli kontrollerbar. Den avsedda exploateringsgraden kan
jämföras med tidigare utbyggnader inom Lien 2:3, där inga ras- eller skredproblem uppstått.
Lutningsförhållandena är ungefär likartade. En mer detaljspecifik markundersökning kommer
att erfordras inför utbyggnaden av området. Detta samt grundläggningskrav i enlighet med de
geotekniska utredningarna, anges som krav i planen. Detta gäller även hur mark som avverkas
eller schaktas ska säkras från påverkan från omfattande nederbörd. Den senare geotekniska
undersökningen daterad 180822 har utarbetats i samråd med SGI.
I en svacka under kraftledningen medges upplag av jordmassor i stället för att behöva köra
bort dessa. Upplaget begränsas i höjd till 2 m fyll, vilket innebär att svackan försvinner, men
att marken blir högre än omgivande mark.
I området råder ingen risk för förhöjda markradonvärden.

Översvämning, höga flöden, skredrisk
Åredalen utgör pga den branta terrängen, ett extra känsligt område främst vad gäller höga
flöden i bäckar utför sluttningarna. Omfattande markarbeten uppe i skidåkningsområdena
bidrar till risk för mycket höga flöden vid omfattande nederbörd. Inom planområdet finns
dock inga bäckar som kan medföra höga flöden med sammanhängande risk för jord- och
slamtransporter. Östlibäcken öster om planområdet är normalt en relativt liten bäck, men den
kan vid omfattande nederbörd eller kraftig snösmältning få höga vattenflöden med
vidhängande problem. Bäcken är förbi planområdet nedskuren i en mycket djup ravin, vilket
innebär att den inte kan påverka vägar och bebyggelse inom planen. SkiStar arbetar också
kontinuerligt med åtgärder högre upp på fjället för att minska risken för störtfloder nere i byn.
Kompletterande stenskoning av Östlibäckens bäckfåra kan också erfordras, men det är inte en
fråga för denna plan.
De stora problemen med dagvatten i Åre samhälle är i huvudsak sammankopplat med de
bäckar som rinner från områden högt upp på Åreskutan och ned genom byn. Inom det aktuella
planområdet finns inga sådana bäckar, inte ens några mindre lokala bäckar. Risken för
igensättning av trummor eller andra skador är störst där bäckarna från fjället passerar under
vägar. Det är där som stora mängder vatten kan förekomma vid omfattande regn. Då ingen
bäck passerar planområdet utan det endast handlar om att ta hand om det lokala vattnet från
regn och nederbörd som faller över planområdet (som är ytmässigt relativt begränsat) och i
skogen ovanför området, blir det aldrig fråga om några stora mängder, även vid en ökad
nederbörd. De befintliga trummorna som tar hand om dagvattnet i planområdet, fylls idag
endast till ca 10 %, även vid ihållande regn. Således finns en betryggande kapacitet att möta
ökade nederbördsmängder inom planområdet.
För att bedöma skredrisken i området har ett särskilt PM Skredrisk samt en Plan MKB
avseende skredrisk upprättats av WSP (bifogas). Slutsatsen i dessa är att risken för skred, ras
eller slamströmmar bedöms vara liten i de befintliga slänter som finns idag inom berört
område. Planerade byggnationer kan inte påvisat medföra ökade risker för skred, ras eller
slamströmmar om de utförs som föreskrivet i dessa PM samt TPM Geo, utan snarare förbättra
totalstabiliteten i området med kontrollerade vattenflöden.
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Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet
Miljökvalitetsnormer för vattenkvalitet är fastställda för nästan alla sjöar och vattendrag. Av
distriktets alla vattendrag är 7 379 utpekade som vattenförekomster enligt Vattendelegationen
för Bottenhavet dit alla vattendrag i Åre kommun hör.
För miljökvalitetsnormer inom Åresjön gäller överlag att den uppnår god eller måttlig
ekologisk och kemisk status (exkl kvicksilver) enligt Vattendelegationens statusklassificering.
Vissa sjöar har dock ofredtillställande ekologisk status.
Miljökvalitetsnormen för kemisk ytvattenstatus avseende kvicksilver och
kvicksilverföreningar är ”uppnår ej god status” i samtliga vattenförekomster. Detta gäller över
hela landet och beror på en hög halt av kvicksilver och kvicksilverföreningar i marken, bland
annat orsakade av atmosfäriskt nedfall. Problemen förvärras av försurning. Målsättningen är
att halterna av kvicksilver och kvicksilverföreningar i vattenförekomsten inte bör öka till den
22 december 2015, i förhållande till de halter som har legat till grund för vattenmyndighetens
statusklassificering av kemisk ytvattenstatus inklusive kvicksilver och kvicksilverföreningar
2009.
Ett genomförande av detaljplanen förutsätter anslutning till Åres avloppsreningsverk där
kommunen bedömt att planens tillskott ryms inom det miljötillstånd som verket har. Det är
kommunens ansvar att bevaka att reningsverkets funktion säkerställs så att vattenkvalitet inte
försämras på ett sådant sätt att miljökvalitetsnormen negativt påverkas.
Vid planens utbyggnad kommer också åtgärder att vidtas som förhindrar slamtransporter ned i
Åresjön/Åreälven.
Fornlämningar
Inga kända fornlämningar finns inom området.
Bebyggelseområden
Ovanför kraftledningen placeras fem nya tomter med tillfart via befintlig väg som förlängs.
Alla tomter får en ostörd utsikt över Åredalen. Då området sluttar, ska bebyggelsen i området
vara sluttningshus med en eller två sluttningsvåningar beroende på marklutning. Den undre
våningen kan med fördel användas som garage. Planen föreslås medge bebyggelse för garage
nära tomtgräns mot väg för att underlätta infart till garage. Inom tomterna med en storlek på
1200 - 1300 kvm medges en byggrätt (byggnadsarea= husets utbredning på marken) på 18%
av tomtytan. Husen får uppföras i två våningar och loft samt extra sluttningsvåning för garage
där marklutningen är lämplig för detta. Inom resp tomtplats medges endast att en lägenhet får
uppföras. Tomtgränser och byggrätter placeras med skyddsavstånd till Östlibäckens ravin
samt till kraftledningen.
Inom södra delen av planområdet föreslås byggrätter för parhus och flerbostadshus med
tillfart från bef väg inom brf Lienbäcken. För att en utbyggnad ska bli möjlig utan att husen
upplevs som instängda, föreslås en nedschaktning av den befintliga branta åsryggen mellan
huskropparna. Svackorna mellan åsryggarna är inte vattenförande och har fast mark i botten
och har inga större tillrinningsområden. Åsryggen består av sandig morän med en mäktighet på
3,0-3,6 m under täcket av mulljord på 0,2 m. Moränen har låg till mycket låg relativ fasthet och
efterföljs sedan av lermorän ”blåhall”. Ute på nipans ytterkrön är moränen under mulljorden
mäktigare och sträcker sig till ett djup av 7-8 m innan ”blåhallen” tar vid. Efter samrådsskedet har

husens utseende, storlek och markanpassning bearbetats i flera omgångar för att klara
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bullerkraven samt för att minimera behovet av omfattande schaktarbeten. Dessa två tomter
förslås nu få bebyggas med ett parhus på Lien 2:12 och ett terrasshus med sex lägenheter på
Lien 2:3. Husens principiella utformning redovisas i bifogade sektioner. Husens placering har
justerats så att det västra huset kommer drygt 30 m från närmaste hus inom brf Lienbäcken.
Genom att minska på husets storlek och höjd inom 2:12 samt utföra huset på 2:3 som ett
terrashus, minskas påverkan på landskapsbilden avsevärt jämfört med de tidigare planerade
husen. Huset inom 2:3 placeras 10 m från åsryggens krön mot Östlibäcken enl geoundersökningens rekommendationer.
Längst norrut i planområdet föreslås att mark reserveras för en ”fäbod” med mindre
förrådsbyggnader i fäbodstil för förvaring av historiska föremål från gården på
stamfastigheten. Inget boende tillåts. Huvuddelen av träd och markvegetation sparas inom
detta område.
För att erhålla en utbyggnad i området som harmonierar med omgivningen och inte blir alltför
framträdande i landskapet anges också att fasader bör vara av sten/puts eller trä samt att vita
eller mycket ljusa fasader liksom blänkande plåttak bör undvikas. Planen förses därför med en
generellt hållen utformningsbestämmelse som gör det möjligt för kommunen att påverka
materialval och färgsättning i bygglovprövningen.
För att erhålla ett område som också ser attraktivt och prydligt ut även på sommaren, bör
kommunen i bygglovprövningen och i kontrollplanen bevaka att tomtmarken runt husen blir
iordningställd. Krav bör ställas på en väl genomarbetad situationsplan som redovisar
uppfyllnader, schakter, markbeläggningar, planteringar, hårdgjorda ytor mm. Genomförandet
bör bevakas via kontrollplanen.
Friytor skidvägar, rekreation, aktiviteter
Några större friytor finns inte inom planområdet. De utgörs i huvudsak av sluttande
skogsmark intill kraftledningen samt vägar och p-platser. Planområdet gränsar dock till Åres
stora skidåkningsområde som också innehåller ett flertal stigar för sommarbruk. För att uppnå
bra ski in – ski out anläggs en enkel skidväg från Damernas störtlopp ned till området samt
också ut från området.
Planområdet är i övrigt beläget nära omgivande fjällområden med goda möjligheter för
turåkning, vandring, fiske mm.
Service mm
Planområdet ligger på gångavstånd från centrala Åre med ett sort utbud av samhällelig och
privat service mm.
Strandskydd
Östlibäcken öster om planområdet samt en mindre delvis vattenförande bäck i svackan väster
om planområdet omfattas av strandskydd. Bäckarna är normalt relativt små bäckar, men de
kan vid omfattande nederbörd eller kraftig snösmältning få höga vattenflöden. SkiStar har
under senare år förbättrat vattnets framkomlighet högre upp för att minska risken för
uppdämning med efterföljande störtfloder.
Dessa små bäckar omfattades inte tidigare av strandskyddsbestämmelserna och saknar ofta
betydelse för det rörliga friluftslivet, men har betydelse ur naturvårdssynpunkt och biologisk
mångfald. De ska därför skyddas, men skyddet behöver inte omfatta 100 m.
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Motiv för strandskyddets hävande:
-

-

Något strövande eller friluftsliv förekommer inte längs bäcken förutom ett sporadiskt
nyttjande av en intilliggande brant stig, varför behovet av att hävda ett strandskydd
omfattande 100 m inte föreligger. Även med ett mindre skyddsavstånd tillgodoses
strandskyddets syfte för mindre bäckar.
Själva bäckravinen samt angränsande åsrygg bibehålls opåverkade (ca 20 m frizon
längs bäcken säkerställs.
Området är enligt översiktsplanen ett utbyggnadsområde för orten och tillgodoser
därmed kommunens behov av tätortsutveckling, vilket utgör särskilt skäl enligt MB 7
kap 18c§ pkt 5 samt specialmotiveringarna i prop 2008/09:119 sid 106.

Tillgänglighet
Bebyggelsen utförs i enlighet med gällande regler ang tillgänglighet. Flerbostadshuset kan
förses med hiss.
Gator, trafik och parkering
Området trafikmatas via Bondevägen som löper parallellt med E14 från OK/Q8. Tillfart in i
planområdet sker via den befintliga vägen till brf Lienbäcken. Denna anslutning avses
förbättras genom viss höjning av Bondevägen i anslutningspunkten och breddning av kurvan
inkl stödmur mot brf Lienbäcken. Även en breddning av infartsvägen avses genomföras, allt i
nära samråd med brf Lienbäcken och Trafikverket. Bondevägen iordningställs så att den
uppfyller Räddningstjänstens krav på framkomlighet.
Den befintliga vägen till brf Lienbäcken är smal och har en trång anslutning mot Bondevägen.
För att förbättra trafikflödet avses en extra anslutning anläggas från första kurvan och österut
ned mot Bondevägen. Denna anslutning blir enkelriktad och får en lutning på drygt 10 % och
avses utgöra ett komplement till den befintliga och som kan användas av både brf Lienbäcken
och den nya bebyggelsen inom planområdet.
Tillfarten till tomterna norr om högspänningsledningen sker genom en förlängning av den
befintliga vägen som nu slutar under ledningen med en vändplan. Vägen under kraftledningen
läggs om så att lutningen blir max 9 %, vilket kräver en viss omschaktning. Även stödmurar
kommer att krävas i vissa partier, vilket får studeras närmare vid vägens projektering.
Tillfarten via Bondevägen säkerställs genom bildandet av en gemensamhetsanläggning samt
övervägas om den skainförlivas i gemensamhetsanläggningen GA:14 genom omprövning i en
framtida lantmäteriförrättning. Bondevägen iordningställs så att den uppfyller
Räddningstjänstens krav på framkomlighet (gäller mötesplatser på var 200 m samt breddning
av kurvor vid uppfart från Bondevägen).
Parkeringar placeras under husen eller som sidoordnade p-platser som förses med stödmur i
erforderlig omfattning mht den branta terrängen. Även på andra ställen längs vägen kan
stödmurar erfordras. Minst två p-platser/hus tillskapas norr om kraftledningen. Behovet av
fler säkerställs vid bygglovprövningen. För parhuset inom Lien 2:12 ska två p-platser per
lägenhet anordnas, för flerbostadshuset på Lien 2:3 ska en p-plats /lgh tillskapas för
lägenheter under 70 kvm och två p-platser/lgh för de som överstiger 70 kvm. Vid mycket
stora lägenheter kan kommunen kräva ytterligare p-platser i bygglovprövningen.
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Från övre vändplanen säkerställs rätten att anlägga en enkel brant körväg upp till
”fäbodtomten” på Lien 2:3. Åtkomsten förutsätter dock att vägen får passera över Lien 3:14.
Alternativt ordnas åtkomsten till denna del av 2:3 via en väg öster om planområdet, helt på
egen mark.
Vid uppfarten i området byggs en underjordsbyggnad för avfall som också innehåller fem
kompletterande p-platser tillhörande brf Lienbäcken.

Störningar
Buller
En särskild trafikbullerutredning för väg och spårtrafik har upprättats av WSP 2016-1129. Trafikbullerberäkningarna visar att alla bostadshusfasader och ytor för
bostadsbebyggelse på fastigheterna har en ekvivalent ljudnivå på lika med eller under
55 dBA.
Möjlighet till uteplats med en högsta maximal ljudnivå på under 70 dBA för samtliga
bostäder på fastigheterna finns enligt utredningen.
Riskbedömning
En särskild riskbedömning har upprättats av WSP 2015-02-17.
I den anges att de transporter av farligt gods som, idag och i framtiden, förutsätts ske längs
med väg E14 innebär en förhöjd risk för planerat planområde. Konsekvenserna av en farligt
godsolycka kan i värsta fall bli stora, dock anses sannolikheten för en sådan generellt som
mycket låg.
Riskbilden för planområdet bedöms i dagsläget domineras av transport av farligt gods klass 3
längs väg E14. Ovanstående innebär att det i närområdet, i storleksordningen 30 meter, till
aktuell väg (E14) förutsätts föreligga en förhöjd individrisk. De befintliga förutsättningar som
beskrivs under kapitel 6, höjdskillnad samt skyddsavstånd med icke stadigvarande vistelse,
bedöms ge ett robust skydd vilket ej ändras över tid samt avseende ett brett spektrum av
olycksscenarier.
WSP:s samlade bedömning av riskbilden är att aktuellt planområde kan exploateras enligt
framtagen detaljplan förutsatt att befintliga förhållanden bibehålls.
Anslutning E14
Trafikytorna vid OK/Q8 är delvis otydliga, även om en viss förbättring av trafikförhållandena kring OK/Q8 har genomförts. Här pågår ett omfattande planarbete både vad
avser området mellan OK/Q8 och E14 och kring Kabinbanan. I kabinbaneplanen som också
omfattar anslutningarna mot E14, har trafikfråga en central betydelse i planarbetet. Trafiken
längs Bondevägen, som trafikmatar planområdet på Lien 2:2 och 2:12, svarar för en ringa del
av den samlade belastningen på anslutningen till E 14. I särskild trafikutredning utförd av
ÅFconsult 2017-08-03 beskrivs vilka effekter och konsekvenser biltrafiken från
exploateringen har på E14.
För Bondevägen bildas en egen gemensamhetsanläggning som ansvarar för drift och
underhåll alternativt införlivas i den befintliga gemensamhetsanläggningen Åre Totten GA:17
som redan är inrättad på del av Bondevägen.
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Högspänningsledning
Mot kraftledningen har
kommunen uttryckt
önskemål om att säkerställa
ett skyddsavstånd på ca 40 m
från yttersta linan till
39 m
bostadsbyggnad. Uthus och
garage kan placeras närmare.
Kraftledningen har höga
stolpar vid passagen förbi
planområdet, vilket medför
att avståndet norrut kan
mätas korrekt på kartan
medan avståndet söderut mot
närmaste bostadshusen inom
Lien 2:3 och 2:12 måste
mätas mht höjdskillnaden i
verkligheten, se skissen.
Skissen visar att man klarar
ca 39 m till ytterkant hushörn/takfot, vilket innebär ca 40 m till de områden där människor
vistas inomhus, vilket kommunens miljö- och hälsoskyddskontor nu bedömt vara acceptabelt
utan att kompletterande tekniska åtgärder vidtas mot strålningsfält kring själva takfoten.
Därmed ligger avståndet mycket nära de 40 m som erfordras för att uppnå riktvärdet 0,4
mikrotesla.
Enligt statistik från Jämtkraft är den faktiska strömbelastningen (årsmedelvärde) på ledningen
mellan Åre och Duved betydligt mindre än den teoretiska belastning som ligger till grund för
ett skyddsavstånd på 40 m mellan ledning och bostadshus. Ledningen används ytterst
sporadiskt och medelströmmen framgår av tabellen nedan.
Strömvärdena för 130 kV ledningen mellan Åre och Duved.
De högsta strömmarna uppkommer endast vid omkopplingen i nätet, den korta tid som det är sammankopplat
med stamnätet mellan Enafors och Järpströmmen.
År

Medel

Max.

2012

3A

136 A

2013

15 A

167 A

2014

26 A

85 A

2015

6A

121 A

2016

4A

144 A (1/1 – 25/8)

Energihushållning
Åre kommun har utarbetat övergripande miljömål som bl a omfatta energihushållning vid
byggande. Tillämpningen av målen innebär att byggkontoret ger råd och styr byggnaders
utförande så att byggnationen i kommunen utförs på ett så energisnålt sätt som möjligt.
Med hänvisning till gällande förordning och regelverk skall alla byggnader uppfylla de krav som
ställs i BVF 8 och 14 §§ samt BBR 08, Supplement februari 2009, 9 energihushållning . De
undantag som nämns i BBR 9:11 gäller ej planområdet då klimatförhållandena i området påkallar
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ett avsevärt uppvärmningsbehov i de byggnader som uppförs och förses med VA-installation samt
avses användas under vinterhalvåret.
Hela området är avsett för både sommar- och vinteranvändning, vilket innebär att husen kommer
att vara uppvärmda under långa perioder vintertid. Det är därför uppenbart att för att uppfylla
kraven i BVF 8 måste byggnader som uppförs inom planområdet projekteras med en god isolering
samt uppvärmningssystem med hög verkningsgrad.

Teknisk försörjning
VA, uppvärmning
Det nya husen ansluts till kommunalt vatten och avlopp och ev fjärrvärme (flerbostadshusen).
Fritidshusen norr om kraftledningen värms preliminärt upp med bergvärme i kombination
med solpaneler.
Området försörjes med brandvatten. Brandposterna ska utformas enligt de riktlinjer som ges
ut av Svenska Vatten- och avloppsverksföreningen, publ VAV P75 och VAV P83.
Brandposterna placeras i samråd med Räddningstjänsten.
Dagvatten
Dagvatten kanaliseras via nya och befintliga diken/ledningar till två sedimenteringsdammar
inom planområdet innan det via befintliga diken/ledningar släpps ut i Åresjön. Se vidare i
separat dagvattenutredningar upprättad av WSP 2017-03-21 som därefter kompletterats 201808-06
Avfall
Den nya bebyggelsen ska nyttja Åre kommuns renhållning och källsorteringssystem.
Gemensam uppsamlingsplats för det nya området och angränsande brf Lienbäcken anläggs
vid uppfarten i området i form av en underjordsbyggnad som också innehåller fem
kompletterande p-platser tillhörande brf Lienbäcken.
El
Inom området ges, om så erfordras, utrymme för nätstation placerad i samråd med Jämtkraft.

Konsekvenser av planens genomförande
Befintligt hus på Lien 2:12 ersätts av ett betydligt större hus.
Planen medger att 8 lägenheter (varav en utgör bef fritidshus på Lien 2:12) tillskapas i parhus
och flerbostadshus söder kraftledningen, väl lämpade för såväl permanentboende som
fritidsboende.
5 byggrätter för enskilda fritidshus tillskapas inom ett i dag obebyggt skogsområde norr om
kraftledningen.
Den nya bebyggelsen bedöms inte nämnvärt påverka utsiktsförhållanden för angränsande
befintlig bebyggelse, men medför 13 nya lägenheter i området, vilket medför en ökning av
biltrafiken inom brf Lienbäcken samt ökad belastning på tekniska anordningar.
Den nya bebyggelsen bedöms inte påverka friluftslivet i området. De gamla stigar som finns i
området används mycket lite och har i stort sett växt igen, Möjligheten att gå upp längs
Östlibäcken bibehålls.
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Den nya bebyggelsen medför ingen påverkan på viktiga naturvärden men eftersom skogen i
områdets övre, västra del hittills har lämnats till fri utveckling, finns i denna del
förutsättningar för en framtida, hög biologisk mångfald som påverkas något. Därför införs en
skyddsbestämmelse för skogen inom den övre nordvästra delen av planområdet.
Avstyckningar berörande både Lien 2:12, 2:3 och 2:66 måste genomföras för att bilda
lämpliga fastigheter för den nya bebyggelsen samt säkerställa angöringsvägar.
Trafiken på tillfartsväg (Bondevägen) till de nya lägenheterna kommer att öka.

DETALJPLANENS GENOMFÖRANDE
ORGANISATORISKA FRÅGOR
Ansvarsfördelning
Exploatörerna ansvarar för områdets detaljplanläggning.
Exploatörerna ansvarar för utbyggnaden av vägar, vatten och avlopp, dagvattensystem,
brandposter samt el inom området.
Tidplan
Detaljplanen ställs ut under vintern 2017 och beräknas kunna antas under våren 2017. Under
förutsättning att planen vinner laga kraft, kan områdets utbyggnad påbörjas sommaren 2017.
Genomförandetid
Genomförandetiden är tio år och börjar när planen vunnit laga kraft.
Exploateringsavtal
Exploateringsavtal kommer att upprättas mellan kommunen och exploatören. I avtalet regleras
bl a att exploateringen ska utföras enligt de till planen hörande geotekniska utredningarna
samt dagvattenutredningarna.
Övriga avtal
Avtal kommer att upprättas mellan brf Lienbäcken och fastighetsägarna/exploatören ang
utbyggnaden av vägar, p-platser, va-ledningar, uppsamlingsplatsen för sopor mm inom
planområdet, erforderliga förbättringar av anslutningen till Bondevägen, liksom kostnader
förenade med erforderliga lantmäteriförrättningar. Avtalet ska föreligga innan planen antas av
kommunen.
Huvudmannaskap
Kommunen är inte huvudman för allmän plats.

FASTIGHETSRÄTTSLIGA FRÅGOR
Fastighetsbildning
Avstyckningen av tomter samt erforderlig fastighetsreglering, genomförs då planen vunnit
laga kraft.
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Gemensamhetsanläggning, servitut
De tillkommande tomterna för parhus/flerbostadshus och tomterna för enskilda fritidshus norr
om kraftledningen med fritidsbostäder införlivas i befintlig gemensamhetsanläggning GA:14
avseende vägar, VA samt utrymme för avfallshantering.
Tillfarten via Bondevägen säkerställs genom bildandet av en särskild
gemensamhetsanläggning för vägen.

EKONOMISKA FRÅGOR
Fastighetsägarna/exploatörerna svarar för kostnaden för utbyggnaden av vägar, p-platser, valedningar, mm inom planområdet, liksom kostnader förenade med erforderliga
lantmäteriförrättningar. Fastighetsägarna/exploatörerna svarar också för erforderliga
förbättringar av anslutningen till Bondevägen samt iordningställandet av Bondevägen så att
den uppfyller Räddningstjänstens krav på framkomlighet.
TEKNISKA FRÅGOR
Brandskydd
Insatstiden för räddningsstyrka till området kan beräknas till några få minuter vid normala
förhållanden. Minimiavståndet mellan respektive huvudbyggnad är 10 m eller mer.
Därutöver gäller alltid kraven i PBL, BBR m fl vad gäller skydd och säkerhet vid byggande
på resp fastighet.
Området förses med brandposter placerade i samråd med räddningstjänsten.
Sedimentation
För att förhindra påverkan på vattenmiljön i Åresjön ska sedimenteringsdammar anläggas
innan några byggnationer påbörjas, som stannar upp vattnets hastighet och låter sediment från
frilagd jord falla ned innan vattnet når Åresjön. Se vidare i dagvattenutredningarna. Dessutom
ska den tid slänter och schakter utgör frilagd jord minimeras.
Innan några markarbeten får vidtas ska exploatören till kommunen redovisa och få godkänt en
detaljerad plan för områdets avvattning, anordnande av sedimentationsfällor, deras kapacitet
samt hur dessa ska skötas under och efter markarbetenas bedrivande inom planområdet.
Dessa åtgärder säkerställs i exploateringsavtalet och skall bevakas i bygglovskedet samt i
kontrollplanen. I exploateringsavtalet säkerställs också att exploatören ansvarar för att de
åtgärder som exploatören iklätt sig via avtalet, överförs om det blir någon annan än de som
tecknat exploateringsavtalet som genomför utbyggnaden av området.
Mark- och schaktarbeten
Till bygglovansökan skall fogas en detaljerad markprojektering som visar höjder, slänter,
stödmurar, husens höjdsättning samt hur marken avses finplaneras och besås.

MEDVERKANDE TJÄNSTEMÄN
Planhandlingarna har upprättats på uppdrag av familjen Hafstad (Lien 2:3) och Leif Glantz
(Lien 2:12) av Ulf Alexandersson Arkitektkontor AB med arkitekt SAR/MSA Ulf
Alexandersson som ansvarig. Planen har utarbetats i nära samråd med planchef Pål Anders
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Stensson Åre kommun.
Bilagor
1. Behovsbedömning
2. Bullerutredning
3. PM Översiktlig geotekniska undersökningar A och B
4. Naturvärdespromenad
5. PM Skredrisk
6. Plan-MKB avseende skredrisk
7. Dagvattenutredningar
8. Riskbedömning
9. Sektioner
10. Trafikutredning
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