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GENOMFÖRD GRANSKNING

Planförslaget, upprättat 2011-11-10 rev. 2017-01-19 har varit utställt för granskning under
perioden 2017-05-08 – 2017-05-29 på biblioteket Järpen. Planhandlingarna skickades till berörda
sakägare enligt fastighetsförteckning upprättad av Metria, till Länsstyrelsen, övriga berörda statliga
myndigheter, kommunala nämnder och styrelser samt till övriga berörda.
Revidering av granskningsutlåtandet har gjorts utifrån revideringar och kompletteringar av
antagandehandlingen.

FÖRTECKNING ÖVER INKOMNA SKRIVELSER

Yttranden har inkommit från:
Myndigheter m.m
1. Länsstyrelsen
2. Trafikverket
3. Lantmäteriet
4. Miljöavdelningen
5. Byggenheten
6. Jämtkraft
7. SGI
8. Skistar AB
Övriga
9. Brf Lienbäcken
10. Birgitta Larsson, Lien 1:15
11. Lien 1:15, 1:21 och 1:32 genom R Sahlén
12. Lien 1:15 och 1:32, L G Larsson
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BEMÖTANDE AV INKOMNA SKRIVELSER

De inkomna skrivelserna redovisas och kommenteras nedan.
1.
Yttrande

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap 10 §
PBL och nu kända förhållanden, att en antagen detaljplan enligt förslaget kan
komma att överprövas utifrån överprövningsgrunderna Hälsa och säkerhet,
risk för olyckor (ras, skred, erosion).
I samrådet år 2012 begärde länsstyrelsen kompletteringar angående
riksintresse/Natura 2000, miljökvalitetsnormer och dagvattenhantering. Samt
redogörelse av planområdets lämplighet över tid och analys av
klimatförändringarnas inverkan på området, särskilt när det gäller risken för
ras och skred.
Planförslaget har till viss del kompletterats enligt ovanstående. Bland annat
med en dagvattenutredning daterad 2017-03-01. De åtgärder som föreslås i
dagvattenutredningen bedöms som tillräckliga och har fångats upp på ett
rimligt sätt i genomförandebeskrivningen, förutsatt att nuvarande
förhållanden råder.
Det som saknas är en bättre underbyggd bedömning av sannolikheten för
framtida naturolyckor, bland annat utifrån klimatförändringarna.
Länsstyrelsen anser att den geotekniska utredningen och MKB avseende
skredrisk innehåller tvetydiga uppgifter som ger anledning att inte fullt ut dela
de bedömningar som gjorts. Dessa handlingar har inte reviderats efter
samrådet. Länsstyrelsen har därför beslutat att remittera planen till Sveriges
geotekniska institut (SGI) för bedömning av skredrisken.
Övriga synpunkter
Trafikfrågor
Länsstyrelsen instämmer med Trafikverkets åsikt att en trafikutredning bör
göras för denna detaljplan som styrker kommunens bedömning att trafiken
längs Bondevägen, (som trafikmatar planområdet på Lien 2:2 och 2:12),
svarar för en ringa del av belastningen på korsningen med E14. Det är inte
lämpligt att skjuta över trafikfrågan på en kommande planläggning.

Kommentar

En komplettering av den geoteknisk utredningen har tagits fram samt en
kompletterande dagvattenutredning med avseende på det yttrande som
inkom från SGI, se bilagda utredningar och svar till SGI.
Plankartan har kompletterats med område för dagvattenhantering samt ett
område i den sydöstra delen med en bestämmelse om att skog ska bevaras.
Syftet med bestämmelsen är att säkerställa släntstabiliteten. Bestämmelsen om
att skog ska bevaras har kombinerats med lovplikt för fällning av träd som är
större än 15 cm i diameter 1 meter ovan mark. Lovplikt för fällning av träd
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har även lagts till inom område för naturmark i den östra delen av
planområdet. För att säkerställa stabiliteten mellan byggnader och släntkrön
har prickmarken utökats till 10 meter mot Östlibäcken i nordöst. En
bestämmelse om att staket ska uppföras i fastighetsgräns har införts på
plankartan för att säkerställa att inget större snöupplag uppförs mot
Östlibäcken och att gränsen mellan tomtmark och naturmark blir tydlig.
Den föreslagna exploateringen bedöms inte innebära sådan belastning på
korsningen mot E14 att en trafikutredning behövs. Exploateringen medger
13 lägenheter vilket bör resultera i ca 26–30 tillkommande trafikrörelser i
området vid korsningen till E14. Området ligger nära till skidsystemet vilket
innebär att det finns ski-in och ski-out läge vilket gör att antalet bilresor kan
hållas nere.
2.
Yttrande

Trafikverket
Trafikverket ser positivt på att en bullerutredning och en riskbedömning har
genomförts.
Trafikverket anser att en trafikutredning ska göras för denna detaljplan. Om
kommunen inte vill göra en heltäckande utredning kring trafiksituationen
kring kabinbanan i denna detaljplan så ska i alla fall en trafikutredning kring
planens påverkan på korsningen mot E14 göras. Detta då E14 är riksintresse
för kommunikation vilket medför att framkomlighet och tillgänglighet på
vägen ska prioriteras.

Kommentar

Den föreslagna exploateringen bedöms inte innebära sådan belastning på
korsningen mot E14 att en trafikutredning behövs. Exploateringen medger
13 lägenheter vilket bör resultera i ca 26–30 tillkommande trafikrörelser i
området vid korsningen till E14. Området ligger nära till skidsystemet vilket
innebär att det finns ski-in och ski-out vilket gör att antalet bilresor kan hållas
nere.

3.
Yttrande

Lantmäteriet
I egenskapsbestämmelser för kvartersmark används begreppet
”tomt”, ”tomtstorlek” och ”tomtarea”. Vid bestämmelser om fastigheters
storlek är det begreppet fastighet och inte tomt som är möjligt
att reglera enligt PBL.
I planbeskrivningen står att planens syfte är att tillskapa fem nya
bostadstomter, ett flerbostadshus samt ett parhus. Med nuvarande
planbestämmelser kan det maximalt bildas fem nya bostadsfastigheter norr
om kraftledningen. Planen ger dock även möjlighet till att bilda ett färre antal
fastigheter med större areal.
Fastighetsbildning
Under rubriken ”Konsekvenser av planens genomförande” står att
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fastighetsregleringar berörande både Lien 2:12, 2:3 och 2:66 måste
genomföras för att bilda lämpliga tomter. I första hand bör det bli aktuellt
med avstyckning för att bilda nya bostadsfastigheter på kvartersmarken. Om
det även behövs fastighetsregleringar för att genomföra delar av planen bör
det redogöras för dessa i planbeskrivningen och eventuellt illustreras med en
karta.
Under rubriken ”gator, trafik och parkering” står att tillfarten via Bondevägen
säkerställs genom bildandet av en samfällighet. Det bör vara
gemensamhetsanläggning det syftas på här. Det bör övervägas om inte även
den ska införlivas i gemensamhetsanläggningen GA:14 genom en
omprövning i en framtida lantmäteriförrättning.
Under rubriken ”Anslutning E14” står att det ska bildas en egen
gemensamhetsanläggning för Bondevägen. Den bör kunna införlivas i den
befintliga gemensamhetsanläggningen Åre Totten GA:17 som redan är
inrättad på del av Bondevägen.
Det skulle kunna utvecklas ytterligare i planbeskrivningen vad en
gemensamhetsanläggning innebär för rättigheter och skyldigheter för
blivande fastighetsägare samt hur en sådan kommer till stånd. Det är också
bra att ha en generell beskrivning av vad ett enskilt huvudmannaskap innebär
för att tydliggöra konsekvenserna av planen.
Markägoförhållanden
Lien 2:3 ägs idag av Margareta Hafstad (1/4), Lars Tomas Oskar
Hultkrantz (1/8), Nils Martin Hultkrantz (1/8), Nils Arne Hafstad
(1/2). Lien 2:12 ägs av Leif Erik Glantz (1/1).
Kommentar

Plankarta och planbeskrivningen revideras genom att begreppet ”tomt” byts
ut till fastighet i de delar där syftet är att reglera fastigheternas storlek och i
genomförandebeskrivningen.
Fastighetsbildning
Angående antalet fastigheter som kan bildas formuleras bestämmelsen om till
största och minsta tillåten fastighetsstorlek.
Gemensamhetsanläggningen för Bondevägen har bildats, planbeskrivningen
revideras enligt rådande förhållanden.
Markägoförhållanden
Planbeskrivningen uppdateras.

4.
Yttrande

Miljöavdelningen
•

Miljöavdelningen anser, ur ett hushållningsperspektiv och utifrån
miljöbalkens lokaliseringsprincip, att det finns lämpligare områden att
bygga bostäder på.
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• Miljöavdelningen efterfrågar förtydligande i utredningen för
dagvattenhaneringen:
o Är det planerat att sätta trummor i de skarpa böjarna i
vattenavledningen intill vägen?
o Bedöms de uträknade dimensioneringarna på de två tänkta
dagvattendammarna som tillräckliga?
• Miljöavdelningen efterfrågar svar på följande frågor gällande
avrinning i området:
o Hur rör sig dagvatten från nederbörd och smältvatten (ytligt
vatten) idag i området?
o Hur kommer avrinningen påverkas av bebyggelsen? Kan
bebyggelsen tillexempel leda till att avrinningen förändras i
omgivningen och påverkan eller effekter uppstår någon
annanstans?
• Beräkningar för dagvatten bör göras på 100-årsregn med anledning av
klimatförändringar och de tidigare problem som funnits i Lienbäcken
öster om området.
• Miljöavdelningen vill påpeka vikten av att det på varje fastighet finns
grönytor för infiltration av nederbörd. Särskilt bör detta planeras i
området sydöst i planen grönytor saknas.
• Miljöavdelningen vill påpeka vikten av förekomst av vegetation i hela
området. Vegetationen bidrar till bättre omhändertagande av
dagvatten och binder jordmassor så att risken för erosion minskar.
Träd och buskage kan användas i planeringen för att minska påverkan
av buller och renar även luften.
Att tänka på inför byggnation
• En masshanteringsplan ska upprättas.
Kommentar

Föreslaget område är utpekat som ett utbyggnadsområde i den fördjupade
översiktsplanen för Åre samhälle (2005).
En kompletterande dagvattenutredning har tagits fram som tillsammans med
den kompletterande geotekniska utredningen föreslår åtgärder för att en god
dagvattenhantering i område ska kunna uppnås. Dagvattenutredningen förslår
bland annat större sedimentationsdammar, två stycken á 100 kvm.
Vägtrummornas dimensionering görs när de exakta väglutningarna är
säkerställda.
Det finns tre avrinningsområden i och i anslutning till planområdet.
Planområdet utgör ett eget, avrinningsområdena presenteras på sida 8 i
dagvattenutredningen.
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De beräknade flödena i området presenteras i tabell nedan och finns även
med i den kompletterande dagvattenutredningen.

Huvudprincipen är att dagvatten ska omhändertas i så lång utsträckning som
möjligt inom varje fastighet. Vattnet ska sedan ledas via vägdiken och
sedimentationsdammar genom området och vidare i befintlig kulvert från
området.
Vid fastigheterna i sydöst är en stor del av området prickmark, området
sluttar även mycket. En viss del av den här ytan kan komma att hårdgöras för
väg och parkering, huvuddelen planeras dock fortsatt bestå av ej hårdgjorda
ytor.
Planbeskrivningen kompletteras med upplysning till bygglovet ang.
masshanteringsplan. En stor del av överskottsmassorna planeras användas för
fyll inom planområdet.
5.
Yttrande

Byggenheten
Plankartan måst tydliggöras om vind får inredas eller ej samt ang. garage i
suterrängvåning. Bestämmelsen v2 innehåller dubbla anvisningar gällande vart
nockhöjd ska mätas från.
Enligt PM skredrisk bör ett område på 10 m mellan byggnaderna och
släntkrön lämnas obebyggt, hur ska detta uppnås?
I planbeskrivningen s4 anges följande om N-området i nordvästra hörnet:
”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.” Detta finns
inte reglera på plankartan och kommer vara svårt att följa upp i
bygglovsskedet.

Kommentar

Plankartan revideras enligt yttrande gällande nockhöjd och vind.
På plankartan har prickmarken utökats till 10 meter mot Östlibäcken i
nordöst för att säkerställa att marken lämnas obebyggd.
De generella planbestämmelserna ang. utformning bedöms som tillräckliga
för att uppnå en önskad utformning i området.
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6.

Jämtkraft

Yttrande

Avser att förlägga ledningar längs den planerade vägen norr om 130 kV
ledningen för elförsörjning till området.
Upplag får ej anläggas under kraftledningen.
Vägar får ej uppföras parallellt under luftledning. Väg får uppföras parallellt
bredvid luftledning men ej närmare än 11 meter. Väg får korsa luftledning
med en minsta frihöjd om 8 meter.
Fjärrvärme finns i området snett nedan, om fjärrvärme beställs krävs Uområden.

Kommentar

Upplaget planeras att användas för överskottsmassor från området efter
byggnation. Massorna kommer inte att läggas högre än släntkrön på ravinen,
innan upplaget börja användas ska kontakt tas med Jämtkraft ang.
säkerhetsavstånd till kraftledningen.
En korrigering av vägen har gjorts för att undvika att den går parallellt med
kraftledningen. Inför byggande av väg ska kontakt tas med jämtkraft för att
säkerställa från höjd till kraftledning.

7.
Yttrande

SGI
Geotekniska aspekter såsom säkerhetsfrågor avseende skred, ras,
slamströmmar och erosion ska klarläggas i planskedet för de förhållanden
som planen medger. Det innebär att stabilitetsförhållanden ska analyseras
utifrån de belastningar etc. som planen medger och att sådana analyser inte
kan skjutas till senare skeden. Är de faktiska förhållandena sådana att det inte
klart och entydigt kan uteslutas risker för att detaljplanens område kan
beröras, direkt eller indirekt, av skred eller ras ska stabilitetsutredning utföras.
Likaså skall det utredas om de åtgärder som utförs inom planområdet kan
påverka omkringliggande områden negativt. Stabilitetsförhållandena ska
klarläggas med lägst detaljerad utredningsnivå enligt IEG Rapport 4:2010
alternativt IEG Rapport 6:2008 samt SGI rapport 68. Framkommer det efter
utredning att det erfordras åtgärder eller restriktion för att marken ska vara
lämplig ska dessa regleras i detaljplanen. SGI önskar en komplettering av
utförda undersökningar så att dessa uppfyller detaljerad utredningsnivå och
omfattar de förhållanden som planen medger. För detaljerad utredningsnivå
krävs tex att grundvattenmätningar utförs under en längre period. SIG saknar
en analys av stabiliteten i sektioner mot Östlibäcken i öster, mot ravinen i
väster samt för nedre delen av området.
Slamströmsproblematiken för området är beskriven på ett översiktligt sätt
och det finns inga tydliga redovisningar av vilka undersökningar och analyser
som ligger bakom de slutsatser som dragits. SIG önskar ett förtydligande
avseende hur man kommit fram till slutsatsen att "risken för att
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slamströmmar och störtfloder skall uppkomma på ställen där de kan påverka
området negativt är liten". SGI önskar särskilt ett förtydligande avseende om
det i östra delen av planområdet är möjligt att Östlibäcken skulle kunna ändra
spår och komma in i planområdet via den försänkning som mynnar ut i
ravinen mitt i planområdet. SGI önskar även ett förtydligande avseende hur
vattnet (och ev. en slamström) nordväst om planområdet förhindras att
komma in i planområdet. I SGI rapport 68 finns en metodik som kan ge
vägledning till hur problematiken kan undersökas och redovisas.
I geotekniskt PM anges att Östlibäcken idag kantas av sten i stor utsträckning
och på så sätt har erosionsskyddat sig själv. SGI delar inte den uppfattningen
utan anser att ravinbildningen vid Östlibäcken sannolikt är en pågående
process. Om en slamström skulle uppkomma i Östlibäcken skulle den kunna
dra med sig sten så att underliggande jord blottläggs för ytterligare erosion,
vilket i förlängningen innebär att stabiliteten för planområdet försämras.
Sådana överväganden bör finnas med vid bedömning av stabiliteten mot
Östlibäcken.
Områdets dagvattenhantering kommer att vara väsentlig för områdets
framtida stabilitet vilket även redovisas i geotekniskt PM. SGI vill särskilt
framhålla vikten av att se till att ytvatten från ovanliggande områden ej når in
i planområdet. Dimensionering av diken med krökar, trummor samt in- och
utlopp i trummor bör utföras så att de klarar att hålla de vattenmängder som
området utsätts för vid snösmältning och stora regnmängder. Särskild hänsyn
bör tas till att områdets stabilitet kan äventyras vid extrema väderhändelser.
Hänsyn bör tas till klimateffekter (så som ökade nederbördsmängder och
nederbördsintensitet). SGI vill även påtala vikten av att trummor uppströms
området är dimensionerade för dessa fall samt att de trummor som ligger
nedströms klarar de ökade dagvattenflöden som uppstår i och med att
området exploateras. SGI önskar en översyn av planen med hänsyn till
ovanstående aspekter. I geotekniskt PM anges att om dagvatten måste släppas
ut över slänter så krävs att utloppspunkter och utloppsdiken utförs med
erforderligt skydd i alla delar som berör slänten. SGI anser att detta är mycket
viktigt. SGI önskar även ett förtydligande avseende vem som ansvarar för att
dagvattensystemen rensas och underhålls. Sydöst om planområdet, i
Östlibäcken, finns en sedimentationsdamm. SGI önskar ett förtydligande
avseende om den är dimensionerad för att klara de ökade flöden som uppstår
i och med att området exploateras.
I geotekniskt PM anges att markvegetation bör sparas i så stor utsträckning
som möjligt, vilket även SGI anser är viktigt. Vegetation kan på ett effektivt
sätt minska risken för erosion av markytan. SGI vill särskilt framhålla vikten
av att kommunen tar fram en policy för hela Åre gällande omhändertagande
av yt- och dagvatten, eftersom problematiken med kraftig erosion och
slamströmmar inte är ett lokalt fenomen. SGI ser byggskedet som ett kritiskt
skede och det är därför viktigt att nödvändiga riskbedömningar och
åtgärdsförslag tas fram av geoteknisk expertis. Risker bör tydligt
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kommuniceras med entreprenörer och det bör finnas ett kontrollprogram
med en ansvarig som följer upp arbetena.
Sammanfattningsvis ser SGI att det kvarstår oklarheter avseende de
geotekniska säkerhetsfrågorna som behöver förtydligas i det fortsatta
planarbetet. SGI anser att det är viktigt att samtliga åtgärder och restriktioner
som krävs för att marken ska anses lämplig regleras i planen på ett
plantekniskt godtagbart sätt.
Kommentar

En kompletterande geoteknisk utredning sam dagvattenutredning baserat på
SGIS:s synpunkter har tagits fram. Utredningen visar att med föreslagna
skyddsåtgärder samt en god dagvattenhantering enligt det som presenteras i
dagvattenutredningen att exploateringen kan genomföras på ett säkert sätt.
I den senaste utredningen från 2020-11-13 har stabilitetsberäkningarna
kompletterats och känslighetsanalyserna uppdaterats. WSP bedömer att
slänten mot Östlibäcken uppfyller alla kraven för säkerhetsklass 1 ”mark som
endast nyttjas dagvistelse för enstaka personer och som inte inrymmer några
anläggningar av betydelse”. Revideringen av utredningen visar att stabiliteten
är god för slänten och det övrigt område även om ett skred skulle inträffa.
Den samlade bedömningen är att risken för jordskred är liten med rätt
åtgärder. Detta är gjort genom beräkningar i ”fas 2” efter ett första skred
samt uppdateringar i känslighetsanalyser och jordparametrar.
En planbestämmelse om staket har införts på plankartan för att förtydliga
gränsen mellan kvartersmark och naturmark. Det gör också att inget större
snöupplag kan uppföras mot Östlibäcken. För att säkerställa stabiliteten
mellan byggnader och släntkrön har prickmarken utökats till 10 meter mot
Östlibäcken i nordöst.

8.
Yttrande

Skistar
Eventuellt intrång eller tangering av cykelleder etc bör ses över och tas höjd
för, gäller främst cykelleden ”Getrappet”.
Viktigt att den sedimentfälla som ska byggas vid den nedre parkeringen är
exploatörens ansvar och sker i samråd med SkiStar AB.

Kommentar

Bedömningen är att planförslaget inte kommer att påverka befintlig cykelled
då cykelleden ligger utanför planområdet. Skulle cykelleden påverkas ska
kontakt tas mellan fastighetsägaren och Skistar och avtal kan behöva ses över.
Exploatören ansvarar för uppförande och underhåll av sedimentfällor.
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9.
Yttrande

BRF Lienbäcken
Befarar att det kommer bli en mycket lång exploateringsperiod med hänsyn
till de komplicerade markarbetena som kommer krävas och
materialförsörjning. Anser att Lien 2:66 kommer få utstå stora störningar
under byggtiden.
Anser att exploateringsgraden för Lien 2:3 är för hög. Befarar att avsikten inte
är att enbart bygga enbostadshus på fastigheterna norr om kraftledningen.
Detaljplanebestämmelsen som reglerar antalet lägenheter är inte tillräcklig för
att reglera lägenhetsantalet. En mindre exploateringsgrad för fastigheterna
norr om kraftledningen kan hindra att fler lägenheter än de tänkta fem kan
tillskapas. Anser att ca 150 kvm byggnadsarea/fastighet är mer lämpligt i
området.
Menar att bestämmelserna i §7 i Brf Lienbäckens köpekontrakt från 2015-0925 kommer sakna reell verkan om fastigheten Lien 2:3 säljs till annan
exploatör.
Ser en risk att kostnaderna för GA 14 kommer att öka. Upplyser även om att
GA för va-ledningar inte har bildats i området, GA 17 och GA 18 inkluderar
grönområden, parkeringar, vägar, kabel TV-nät och soprum.
Anser att vägarna i området inte klarar den trafikökningen som
exploateringen ger upphov till, både under byggskede och senare i den
fortsatta användningen. Menar att det inte kommer vara möjligt att uppnå en
godtagbar lutning på vägen utan omfattande schaktnings- och
anläggningsarbeten. Den föreslagna vägen är av teknisk standard och
genomförbarheten ifrågasätts. Den ökade belastningen på vägarna bedöms
vara oacceptabel. Anser att trafiksituationen vid OK/Q8 inte klarar ytterligare
exploateringar längs Bondevägen.
Anser att byggrätten för garage och soprum är för liten, föreningen bedömer
att 2-3 garage ryms inom byggrätten. Kostanden för att bygga garaget på
platsen bedöms för hög för att det ska vara genomförbart.
Anser att dagvattenhanteringen i området inte klarar en exploatering av Lien
2:3, trummorna i området klarar inte ytterligare belastning. En bäck i väster
om planområdet på Lien 2:66 finns som är vattenförande året runt, bäcken
har ett begränsat flöde på grund av att den trumma på den s.k. Åreleden
ovanför planområdet är trasig/igensatt.
Anser att det geotekniska förhållanden i området inte klarar exploateringen.
Det förekommer problem med markstabilitet i området idag.

Kommentar

Detaljplanen har en genomförandetid på 10 år, exploatören har dock som
avsikt att påbörja exploateringen så fort som möjligt och beräknar byggtiden
till ca 2–3 år. Under byggtiden kommer störningar att uppstå. I samband med
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bygglovet regleras när störande arbeten får utföras för att minska påverkan
för grannarna i området.
Detaljplanen reglerar ett endast en lägenhet får uppföras inom varje fastighet.
Planenheten bedömer det inte som nödvändigt att reglera detta ytterligare.
Angående köpekontraktet prövas inte detaljplaneförslaget mot kontraktet.
Köpekontraktet är ett civilrättsligt avtal och syftet med detaljplanen är att
pröva markens lämplighet och då vägs inte civilrättsliga avtal in i prövningen.
Planen tillåter en viss flexibilitet för vägdragningen för att det ska vara möjligt
att ta upp höjderna på ett sätt som möjliggör en god framkomlighet genom
området. Det finns utrymme i planen för både slänter och där krävs
stödmurar för att konstruera vägen.
Den föreslagna exploateringen bedöms inte innebära sådan belastning på
korsningen mot E14 att en trafikutredning behövs. Exploateringen medger
13 lägenheter vilket bör resultera i ca 26–30 tillkommande trafikrörelser i
området vid korsningen till E14. Området ligger nära till skidsystemet vilket
innebär att det finns ski-in och ski-out läge vilket gör att antalet bilresor kan
hållas nere.
Andelstalen för gemensamhetsanläggningarna i området kommer omfördelas
i en lantmäteriförrättning i samband med genomförandet av detaljplanen.
Ersättningar regleras i samband med förrättningen och beslutas av
Lantmäteriet. Där nya gemensamhetsanläggningar krävs finns möjlighet att
skapa sådana, u-områden har reserverats i planen för att säkerställa
möjligheten att lägga ledningar till den tänkta exploateringen.
Angående garaget handlar det om garageplatser och inte 5 enskilda garage. En
garageplats är ca 2,5 meter bred inkl. utrymme för att öppna dörrarna på
bilen, utöver det tillkommer utrymme för eventuella pelare. Ett garage för 5
bilar kräver därför en ca 13-14 meter lång byggnad och då finns ett utrymme
om ca 49 kvm kvar för soprum. Byggrättens storlek innebär att det finns goda
marginaler för både garaget och soprummet. I detaljplanen prövas markens
lämplighet för byggnation, platsen bedöms som lämplig för garage/sophus,
kostnaden för uppförande av byggnaden prövas inte genom detaljplan.
En detaljerad geoteknisk utredning och kompletterande dagvattenutredning
med förslag på åtgärder har tagits fram för att säkerställa att de geotekniska
förhållandena inom området klarar en exploatering. Vid en hantering av
dagvatten enligt förslag bedöms exploateringen vara genomförbar.
Dagvattenutredningen visar att avrinningsområdet är begränsat och att det i
huvudsak kommer vara vatten som regnar ner på området som ska
omhändertas. Utredningen föreslår ett antal dagvattenåtgärder för att hantera
detta bland annat sedimentationsdammar för att minska flödet av dagvatten
nedströms.

Granskningsutlåtande
Detaljplan för fritidsbostäder, Lien 2:3, 2:12 mfl,
Åre kommun, Jämtlands län

2021-04-08
Plan 2010.1

Samhällsbyggnadskontoret
10.
Birgitta Larsson Lien 1:15
Yttrande
Bondevägen är smal och i väldigt dåligt skick Hur är det tänkt med ökad
trafik? Enkelriktat kan vara en idé.
Utfart mot E14. Vad jag förstår så togs en in/utfart bort med byggande av
tunneln varför har inte den ersatts?
Kommentar

Mötesplatser kommer att tillskapas längs Bondevägen för att förbättra
framkomligheten i området, detta främst för att säkerställa framkomligheten
för räddningstjänstens fordon till området.
En ny anslutning till E14 medges inte i planförslaget. Nya anslutningar till
E14 ska undvikas för att säkerställa framkomligheten på vägen, då E14 är en
så kallad TEN-T led och av riksintresse för kommunikationer.

11.
Yttrande

Lien 1:15, 1:21 och 1:32 genom R. Sahlén
Vi är positiv till föreslagen detaljplan och välkomnar nya grannar i området.
Vi ser en risk med att den planerade östra uppfarten som är inritad i planen
kan komma att med tiden "rätas ut" vilket gör att parkeringen till vårt hus
(Lien 1:21) försvinner.
Det finns planer att projektera för tomter likt denna detaljplan norr om
kraftledningen på fastigheterna österut. Kan överskottsmassor från
exploateringen användas till att fylla upp ravinen som går i öster för att
förbinda vägnätet?
Det finns även planer inom familjen för att bygga intill Bondevägen.
Kommer nya området med väg att införlivas i Bondevägens blivande
gemensamhetsanläggning?
Om våra planer enligt ovan (fortsatta etableringar norr kraftledningen) blir
aktuella någon gång i framtiden, bör man ta i beaktande, att på samma villkor
som Bondevägen, få tillgång till vägen i området (inklusive vägen förbi BRF
Lienbäcken), utan att vi behöver "köpa in oss", jfr föreslagen förrättning av
Bondevägen.
Finns det några planer på att finna någon gemensam sophanteringsplats för
boende längs Bondevägen? Är det möjligt att få tillgång till den planerade
sopstationen?
Som vi förstår av underlaget och utredningen av dagvatten så kommet INTE
vattenflödet att öka i Östlibäcken.
Önskar att kommunen och Skistar tar ett övergripande ansvar för
dagvattensituationen och dagvatten från berget. Upplever att mängden
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dagvatten har ökat de senaste 30 åren och att vattenflödena har ökat i
samband med en större mängd konstsnö och dikning längs skidnedfarterna.
I underlaget går att läsa att det finns en "säkerhetszon" intill bäckarna, ett
uttryck som kan tolkas som att problem kan uppstå. Östlibäcken som
passerar vår mark har fått ett markant ökat flöde under åren. För 30 år sedan
kunde bäcken under vårfloden passeras utan svårighet, jfr med dagens flöde.
Denna synpunkt är en mer generell frågeställning och vi vill gärna att
kommunen genomför den s.k. vattenutredning (från Åreskutan) som
markägarna blev lovade vid möte med kommunen /Skistar för länge sedan.
Markvärden mm påverkas då vattenavrinningen / dagvattnet påverkar
markernas nyttjande.Är det markägare som skall ta kostnader för att finna
tekniska lösningar beroende på att andra aktörer t.ex. Skistar leder vatten till
bäckar etc. som de ej är ägare till?
Finns förslag om att VA kan dras efter Bondevägen österut.
Lien 1:21 har bekostat en grövre dimension på ledningen för att i framtiden
kunna koppla VA vid en etablering på mark Lien 1:15 och Lien 1:32.
Kommentar

Detaljplanen tillåter endast utfart inom område planlagt för detta. Skulle
utfarten ”rätas ut” med tiden finns möjligheten att anmäla detta som ett
tillsynsärende till kommunen.
För att nyttja massorna för att fylla raviner på andra platser krävs en ansökan
om upplag. I den ansökan kommer det då göras en bedömning om det är
lämpligt med ett upplag på platsen. För att projektera liknande tomter i
närområdet kommer det troligen krävas att de planläggs. Information om
planläggning finns på kommunens hemsida under Bygga & Bo. I en
planläggning utreds lämplig väganslutning till området och var inom området
som det är lämpligt att bebygga.
Hur gemensamhetsanläggningen för den kommande vägen bildas löses i en
lantmäteriförrättning där även andelstalen utreds.
Ett gemensamt sophus har planerats i den södra delen av planområdet,
detaljplanen reglerar inte vilka som får nyttja detta. Kontakta fastighetsägaren
för att framföra ditt önskemål samt kontakta renhållningen på Åre kommun
för ändringar i ditt avtal.
Dagvatten från tomtmark leds till vägdiken och genom området vi
sedimentationsdammar. Enligt den kompletterande dagvattenutredningen
som har gjorts efter granskningen visar den att avrinningsområdet för
Östlibäcken ligger i planområdets gräns. Någon ökning av flödet i bäcken
bedöms därav inte ske.
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Ny bebyggelse får inte placeras intill bäckar med hänsyn till
strandskyddsbestämmelserna om fri passage och säkerställa villkoren för
växt- och djurlivet. Det är inte heller lämpligt att placera byggnader för nära
släntkrön på raviner då det riskerar att öka risken för ras med det ökade
marktrycket. Om byggnader ska placeras närmare släntkrön krävs ytterligare
utredningar varför en säkerhetszon har använts och på så sätt minimerat
risken för ras och samtidigt säkerställt strandskyddets syfte om fri passage för
friluftslivet och goda villkor för växt och djurliv.
Det är varje enskild fastighetsägare som är ansvarig för dagvattenhanteringen
inom sin fastighet. Planförslaget föreslår sedimentationsdammar för att
fördröja dagvattnet inom området och då så sätt minska mängden något samt
rena vattnet. Dagvattnet kommer sedan ledas via trummor och kulvert till
Åresjön
I planförslaget föreslås VA kopplas på den befintliga ledningen som är dragen
till området. För utbyggnad av Lien 1:15 och 1:32 måste det studeras i ett
planarbete.
12.
Yttrande

Lien 1:15 och 1:32 L G Larsson
Inga erinringar mot utskickat reviderat planförslag
Beträffande Östlibäcken, öster om planområdet och till del belägen inom vår
fastighet Lien 1:15 Vid planens genomförande, under byggtiden och framgent
måste stor hänsyn tas så att inte skred, uppdämningar och vattenflöden
påverkar och belastar Östlibäcken.
Framtida byggplaner finns för våra fastigheter Lien 1:32 och del av Lien 1:15
längs Bondevägen. I samrådsredogörelse för aktuell plan Lien 2:3, nämns att
en ny VA-stam eventuellt kan dras österifrån Det kan innebära möjlighet till
VA-anslutning av nämnda område Lien 1:32, o Lien 1:15

Kommentar

Vid byggnation ska försiktighetsåtgärder vidtas enligt dagvattenutredningen
för att förhindra att sediment transporteras till Östlibäcken samt för att
minska risken för ras och skred.
För en eventuell exploatering av fastigheterna Lien 1:32 och 1:15 kan
detaljplan krävas, vid önskemål om att utveckla fastigheten kontakta
planavdelningen för information om ansökan om planbesked och om
planprocessen.
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REVIDERINGAR EFTER GRANSKNING

Planen föreslås reviderad på följande punkter:
• Plankartan revideras med en justerad vägdragning vid kraftledningen.
• Strandskydd föreslås upphävas för all kvartersmark.
• Planbestämmelserna har gjorts tydligare om vind och suterräng samt tomt/fastighet.
• Fastighetsindelningsgränsen tas bort i detaljplanen. Planbestämmelsen om största
fastighetstorlek läggs istället till på plankartan.
• Plankartan revideras med ett u-område i planområdets nedre del.
• Planbestämmelser om lovplikt för trädfällning har lagts till för den östra delen av
planområdet. Inom den sydöstra delen har planbestämmelsen skog lagts till inom
kvartersmarken.
• Planbestämmelse om staket i fastighetsgräns har införts i östra delen av planområdet
mellan tomtmark och skogsmark.
• Prickmark har utökats till 10 meter i nordöst mot Östlibäcken på plankartan.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås fatta följande beslut:
• Denna skrivelse antas som kommunens utlåtande
• Den reviderade planen antas

HANTERING EFTER BESLUT

Efter antagandebeslut ska planen, utställningsutlåtandet och beslutet skickas till Länsstyrelsen och
exploatören samt Lantmäterimyndigheten. Till de som inkommit med synpunkter under
utställningen skickas beslut samt utställningsutlåtande och med besvärshänvisning enligt nedan.
Granskningsutlåtande, beslut och besvärshänvisning till:
Kerstin Elisabet Hedin - Lien 1:32, 1:21, 1:15
Sara Gunilla Sahlén - Lien 1:32, 1:21, 1:15
Anna Birgitta Larsson – Lien 1:15
Lars Göran Larsson - Lien 1:32, 1:15
Ingrid Märta Nilsson – Lien 1:32
Brf Lienbäcken - Lien 2:66
Skistar AB – Lien 4:1
Trafikverket
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