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Detaljplan för tomter för enfamiljshus samt flerbostadshus på
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Samhällsbyggnadsnämndens beslut
1. Granskningsutlåtande antas.
2. Detaljplan för tomter för enfamiljshus samt flerbostadshus på fastigheten Lien
2:3 2:12 mfl i Åre antas.
________
Ledamöters förslag till beslut på sammanträdet
Hans Åberg (VV) föreslår: samhällsbyggnadskontorets förslag godkänns.
Sammanfattning av ärendet
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-01-29 §10 att anta detaljplanen.
Länsstyrelsen beslutade 2019-02-27 att överpröva beslutet att anta detaljplanen.
Länsstyrelsen beslutade 2019-04-25 att upphäva nämndens beslut att anta
detaljplanen.
Efter revideringar beslutade samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-11 §119 att anta
detaljplanen på nytt.
Länsstyrelsen beslutade 2019-07-08 att överpröva beslutet att anta detaljplanen.
Länsstyrelsen beslutade 2019-09-05 att upphäva nämndens beslut att anta
detaljplanen.
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.
Under granskningen inkom 12 yttranden
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Illustration 190611
Antagandehandlingar Planbeskrivning
Protokollet ska skickas till:
Sökande
________
Justerandens signatur

Utdragsbestyrkande

1 (3)

Dnr. PLAN.2010.1/214
TJÄNSTEYTTRANDE
2019-09-26
Planenheten
Tobias Asp
Produktionsledare

samhällsbyggnadsnämnden

Detaljplan för tomter för enfamiljshus samt flerbostadshus på
fastigheten Lien 2:3 2:12 mfl i Åre för antagande.
Förslag till beslut
1. Granskningsutlåtande antas.
2. Detaljplan för tomter för enfamiljshus samt flerbostadshus på fastigheten Lien
2:3 2:12 mfl i Åre antas.
Bakgrund
Kommunstyrelsen beslutade 2010-06-04 § 106 att medge prövning genom
detaljplan för planläggning av bostäder på fastigheterna Lien 2:3 och 2:12 samt att
arbetet ska inledas med ett planprogram. Arbetet utförs på den sökandes initiativ
och bekostnad.
Miljö- bygg- och räddningsnämnden godkände planen för utskick på
programsamråd 2010-12-02 § 257.
Miljö- bygg- och räddningsnämnden beslutade 2011-12-01 § 225 att av
behovsbedömningen har framkommit att planen innebär en betydande
miljöpåverkan, varför en miljöbedömning skall utföras och bifogas
samrådshandlingarna som därmed godkänns för utskick. De stora byggrätterna
som ligger i planens södra del bör ses över och terränganpassas.
Miljö- bygg- och räddningsnämnden beslutade 2012-06-14§ 100 att en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) skall upprättas innan handlingarna kan
godkännas för samråd.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2017-04-05 §69 att godkänna
planhandlingarna för utställning. Planen har varit utsänd på utställning under
perioden 2017-05-08 till och med 2017-05-29.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-01-29 §10 att anta detaljplanen.
Länsstyrelsen beslutade 2019-02-27 att överpröva beslutet att anta detaljplanen.
Länsstyrelsen beslutade 2019-04-25 att upphäva nämndens beslut att anta
detaljplanen.
Efter revideringar beslutade samhällsbyggnadsnämnden 2019-06-11 §119 att anta
detaljplanen på nytt.
Länsstyrelsen beslutade 2019-07-08 att överpröva beslutet att anta detaljplanen.
Länsstyrelsen beslutade 2019-09-05 att upphäva nämndens beslut att anta
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detaljplanen.
Planförslaget
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. Tillfartsväg till området är Bondevägen.
Planförslaget bedöms vara förenligt med fördjupad översiktsplan för Åre samhälle
(2005). Strandskydd för Östlibäcken föreslås upphävas enligt MB 7 kap 18c§ pkt 5
med motivering enligt prop 2008/09:119 sid 106, att området behöver ianspråktas
för angeläget allmänt intresse som inte kan tillgodoses utanför området, att det är
tätortsutveckling.
Övervägande
Under granskningen inkom 12 yttranden, dessa handlade i huvudsak om
terrängförhållandena inom området och hur den planerade vägen kan anläggas.
Vägdragningen har justerats för att klara rådande krav från Jämtkraft om att vägen
inte får gå parallellt under kraftledningen. Justeringen kommer innebära en något
sämre vägdragningen med större slänter och stödmurar än i tidigare förslag.
Synpunkter på framkomligheten längs Bondevägen har även lyfts. I samband med
exploatering ska mötesplatser byggas längs vägen. En samfällighet har bildats för
förvaltning av Bondevägen. Synpunkter på att kostnaderna kommer att öka för
gemensamhetsanläggningarna söder om planområdet i samband med
genomförandet ha framförts. Som svar har de upplysts om att andelstal för
gemensamhetsanläggningarna kommer att omfördelas i samband med
genomförandet för att spegla nyttan som varje fastighet har av
gemensamhetsanläggningen.
Länsstyrelsen bedömer att med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10§ PBL
att ett antagande av detaljplanen kan komma att överprövas utifrån
överprövningsgrunderna Hälsa och säkerhet, risk för olyckor (ras, skred, erosion).
Länsstyrelsen har remitterat planen till SGI, Statens geotekniska institut, som
delar Länsstyrelsen syn på området. Efter granskningen har en detaljerad
geoteknisk utredning enligt SGI rapport 68 och IEG rapport 4:2010 alternativt
IEG rapport 6:2008 tagits fram. Den kompletterande geotekniska utredningen
visar att det är möjligt att genomföra exploateringen om försiktighetsåtgärder
vidtas samt de dagvattenåtgärder som presenteras i den kompletterande
dagvattenutredningen genomförs.
Plankartan har reviderats med tydligare planbestämmelser och strandskyddet
föreslås upphävas inom hela planområdet efter att en mindre bäck upptäckts på
den angränsande fastigheten mot väst. Ett u-område har kompletterat i den syd
västra delen av planområdet.
Detaljplanen har enskilt huvudmannaskap och genomförandetiden är 10 år från
det att detaljplanen vinner laga kraft. Ett exploateringsavtal har upprättats mellan
kommunen och exploatören.
Med den kompletterande geoteknisk utredning samt dagvattenutredning bedömer
planenheten att planen kan genomföras utan risk för hälsa och säkerhet.
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Planenheten förslår därför att detaljplan för Lien 2:3 och 2:12 mfl kan antas.
Efter överprövningarna av Länsstyrelsen har plankartan reviderats med att
områden för dagvattenhantering definierats. En bestämmelse om att skogen ska
bevaras i den sydöstra delen av planområdet har lagts till, syftet är att säkra
släntstabiliteten i området. För området i den sydöstra delen av planområdet samt
för område planlagt som Natur har bestämmelse om att det är lovpliktigt att fälla
träd med en stamdiameter större än 15 cm lagts till.
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