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Detaljplan för tomter för enfamiljshus samt flerbostadshus på
fastigheten Lien 2:3 2:12 mfl i Åre för antagande
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
Sebastian Blohm (C) med instämmande av Per Nyberg (M) föreslår:
samhällsbyggnadskontorets förslag godkänns.
Sammanfattning av ärendet
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.
Planområdet omfattar fastigheten Lien 2:12 och del av fastigheten Lien 2:3 och är
på ca 4 ha. 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.
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
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2019-01-29 §10 att anta detaljplanen.
Efter granskningar är ärendet tillbaka hos Samhällsbyggnadsnämnden.
Med den kompletterande geotekniska utredningen samt med kompletteringar av
plankartan bedömer planenheten att planen kan genomföras utan risk för hälsa
och säkerhet. Planenheten förslår därför att detaljplanen kan antas.
Beslutsunderlag
Tjänsteyttrande Antagande
Illustrationskarta antagande
Plankarta Antagande
Granskningsutlåtande
PM Geoteknik 2020-11-13
Justerandens signatur

Utdragsbestyrkande
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Beräkning PM 2020-11-13
Bilaga 1 Beräkning PM 2020-11-13
Fastighetsförteckning
Protokollet ska skickas till:
Sökande
Klara Ågren
________
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