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Planprocessen är en prövning där ett områdes lämplighet för ett
ändamål utreds och där de som berörs av förslaget ges möjlighet till
insyn och påverkan vid flera tillfällen. Planen hanteras med
standardförfarande enligt Plan- och bygglagen (2010:900) och följer den
process som beskrivs i bilden nedan.
Planförslaget upprättades 2018-05-03 och har varit utsänt på samråd
under perioden 2018-06-01 – 2018-06-22. Under samrådet bestod
planområdet av ett större område, mellan E14 och Mittbanan. Den
2018-09-13 fattades beslut om att planområdet skulle delas upp i två
delar och i samband med detta beslutades det även att den norra delen
av planområdet, mellan E14 och väg 638, skulle tas vidare till
granskning. Denna handling behandlar det södra området, mellan väg
638 och Mittbanan. Avsikten är att detta planarbete ska pågå fram till
sommaren 2022 och att planen sedan ska kunna antas av
samhällsbyggnadsnämnden.
Handlingarna kommer under planprocessen att finnas tillgängliga på Åre
kommuns hemsida via:
https://are.se/byggabo/planerpagang/morviken-1-148-1-149-mflflerbostadshus-tegefjall
Frågor kring detaljplaneprocessen besvaras av Åre kommuns planenhet,
som nås via Kundtjänst på telefonnummer 0647-161 00.
Synpunkter på samrådshandlingen skickas via e-post till
planenheten@are.se eller via post till Åre kommun, Planenheten, Box
201, 837 22 Järpen. Synpunkter ska lämnas in skriftligen, senast
2022-05-02.
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Planbeskrivning
Planens syfte

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra för uppförandet av
flerbostadshus i östra delen av Tegefjäll.

Planens huvuddrag

Planen möjliggör för bostadsbebyggelse i form av åtta flerbostadshus.
Dessa kan uppföras i två våningar vilket innebär att det kan byggas
ungefär 30–35 lägenheter.
Inom området planeras det för grönytor, vägar, bostadsbebyggelse och
parkeringar. Utöver detta planeras två befintliga tillfartsvägar från väg
638 att breddas och dras in till planområdet.

4

Åre kommun
Detaljplan för Mörviken 1:148 och 1:149
Samhällsbyggnadskontoret
Granskningshandling

Särskilda frågor för
bygglovet

PLAN 2021.5
2022-04-05

Hela planbeskrivningen gäller som stöd vid bygglovsprövning, men
plankartan är det juridiskt bindande dokument som reglerar
användningen av mark- och vattenområden. Särskilda frågor för
bygglovet är:
•

•

•

•
•

Mark och vegetation
o Marken ska i möjligaste mån anpassas till terrängen.
o Marken ska vara genomsläpplig.
o I samband med bygglovet ska exploatören ta fram en
masshanteringsplan som redovisar hur
överskottsmassor ska tas omhand.
o Markanpassning ska utgå från den
markanpassningsutredning som tagits fram. Fyll/schakt
större än det som redovisats i utredningen bör ej
tillåtas.
Störningar och risker
o På grund av närheten till järnvägen ska byggnadernas
friskluftsintag placeras bort från järnvägen.
o Bostädernas ventilationssystem ska utformas så att de
manuellt går att stänga av.
o På området närmast järnvägen och befintliga bäckar
ska träden bevaras. Fällning av befintliga träd kräver
marklov.
o Skyddsplank eller stängsel mot järnvägen ska uppföras
Geotekniska förhållanden
o Schaktmassor får ej placeras närmare än 3 meter från
släntkrön vid kallkälla i öster.
Radon
o Radonskyddat byggnadssätt rekommenderas
Dagvatten
o Sedimentationsfällor ska anläggas under byggskedet
o Fördröjningsmagasin ska anläggas
o Dagvattendiken ska anläggas
o Marken inom planområdet ska vara genomsläpplig
o I samband med bygglovet ska exploatören lämna in en
anmälan om dagvattenåtgärd till miljöavdelningen på
Åre kommun.

Se vidare under respektive rubrik.
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Plandata
Lägesbestämning

Planområdet ligger i östra Tegefjäll, cirka 5 kilometer väster om Åre
by. Området avgränsas av järnvägen i söder och väg 638 samt befintlig
bebyggelse i norr. I väster finns viss befintlig bostadsbebyggelse och
området gränsar till jordbruksmark i öster.

Figur 1. Karta över planområdets läge

Areal och markägoförhållanden

Planområdet som är cirka 2,0 hektar stort och består av de tre
privatägda fastigheterna Mörviken 1:148, 1:149 samt 2:26.
Planområdet omfattar även en del av väg 638 som ägs av Trafikverket.
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Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktsplaner och
andra styrdokument

I Åre kommuns översiktsplan antagen 2017 anges det att Åredalen har
haft en kraftig befolkningsökning samt tillväxt vad gäller turistisk
utveckling under en längre tid. Detta har lett till att höga krav ställs på
bostadsförsörjning, service, kommunikationer och infrastruktur. För
området tar översiktsplanen upp att utbyggnader i Tegefors/Ängarna
och Undersåker bör prioriteras för bostadsbyggande, utöver de
utpekade förtätningsområdena i centrala Duved, Åre och Undersåker.
Planområdet ligger därmed inom prioriterat utbyggnadsområde.
Översiktsplanen anger även att fokus på gång- och cykeltrafikanter ska
stärkas och att stråk för fotgängare och cyklister bör utvecklas i både
bykärnor och mellan samhällena. I enlighet med dessa riktlinjer
planerar Trafikverket att ta fram en vägplan för området mellan Ullån
och Duved. Vägområdet i planområdets norra del planläggs för
ändamålet. Planförslaget är därmed förenligt med översiktsplanens
riktlinjer.

Planeringsstrategier

I Åre kommuns översiktsplan, antagen 2017, finns sex övergripande
planeringsstrategier som ligger till grund för ställningstaganden kring
allmänna intressen och utvecklingsprinciper.
Planera med fokus på hållbar tillgänglighet: En långsiktig
planering för tillgänglighet innebär att vi i framtiden har möjlighet att
röra oss inom, till och från kommunen på ett hållbart sätt och att vi
maximerar möjligheterna att skapa en stark och fungerande
kollektivtrafik. För att uppnå detta behöver vi hushålla med marken
och skapa en effektiv markanvändning. Nya bostäder och större
arbetsplatser bör i första hand lokaliseras där det finns god tillgång till
kollektivtrafik. Fungerande stråk för gång- och cykeltrafik behöver
utvecklas till och från stationer och busshållplatser.
Skapa en attraktiv flerkärnighet: Aktiv planering med satsningar på
goda och attraktiva boendemiljöer med service, aktiviteter och
mötesplatser i strategiska lägen är viktigt eftersom bristen på bostäder
riskerar att bli en begränsning för tillväxt och utveckling. Goda
kollektiva transportmöjligheter som möjliggör arbetspendling mellan
olika samhällen kan sprida utvecklingen som sker i Åredalen till andra
orter i kommunen.
Se utvecklingsmöjligheterna i regionen: Åre kommun har
förutsättningar för att skapa arbetsmarknads- och tillväxtregioner både
mot Östersund och Trondheim. Genom att skapa en gemensam
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regional syn på hur kollektivtrafik och infrastruktur ska utvecklas kan
vi skapa en god inomregional tillgänglighet. Regionens olika orter ska
komplettera varandra – inte konkurrera.
Stärka befintliga bygder: Strategin innebär att vi ska satsa på
befintliga strukturer och syftar till att skapa hållbar utveckling i hela
kommunen. Befintliga bygder ska stärkas genom att tillkommande
bebyggelse lokaliseras i anslutning till befintliga bebyggelsesamlingar.
Initiativ som syftar till att skapa gemensamma lösningar ska
uppmuntras.
Bygga robust: För att undvika naturolyckor och stora framtida
kostnader behöver vi satsa på att redan idag skapa robusta
samhällsstrukturer. Robusta samhällsstrukturer skapas genom att vi
planerar med framförhållning och tar hänsyn till prognoser om
framtida förhållanden. Riskbedömningar och åtgärder ska göras med
en helhetssyn - enskilda projekt måste sättas in i en helhet. Biologisk
mångfald och ekosystemtjänster ska integreras i planering och
byggande. Vid hantering av dagvatten ska naturnära och lokala
lösningar väljas.
Se landskapets potential: Genom ett ökat fokus på att anpassa
exploateringar och åtgärder till landskapet kan vi synliggöra, nyttja och
utveckla landskapet samtidigt som vi bevarar viktiga värden. Hänsyn
ska tas till befintlig bebyggelsetradition och bygdens identitet. Väl
underbyggda avvägningar ska göras mellan olika intressen vid
exploateringar som påverkar areella näringar.
Planförslagets förenlighet med planeringsstrategierna
Planområdet ligger inom fem kilometer från vardagsservice och
järnvägsstation samt inom 200 meter från närmaste busshållplats.
Utifrån Trafikverkets planer i området mellan Ullån och Duved
planeras även ett fungerande gång- och cykelstråk att dras förbi
området.
Planförslaget är utpekat som ett strategiskt utbyggnadsområde där
goda möjligheter till kollektivtrafik finns.
I planarbetet har det även gjorts utredningar kring omhändertagande
av dagvatten, geotekniska förhållanden, buller, markanpassning samt
transporter med farligt gods. Hänsyn har tagits till resultatet av
utredningarna för att säkerställa en god användning av området.
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Frågor kring gestaltning samt landskapsbild har utretts i planarbetet.
Dessa följs upp med planbestämmelser.
Planförslaget är därmed förenligt med den kommunomfattande
översiktsplanen.
Detaljplaner

Fastigheterna är inte detaljplanelagda sedan tidigare men angränsar till
en detaljplan i norr. I denna detaljplan ingick aktuellt planområde fram
till och med samråd. Efter samrådet lyftes aktuellt planområde ur
projektet och arbetet fortsatte med den norra delen. Den planen
antogs och vann laga kraft den 2018-12-07 (2321-P2018/9).

Kommunala beslut

Samhällsbyggnadsnämnden beslutande 2017-04-05 att ge positivt
planbesked.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-05-03 att godkänna
planhandlingarna för utskick på samråd.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2018-09-13 om att dela upp
planområdet i två delar.
Samhällsbyggnadsnämnden beslutade 2022-03-24 att godkänna
planhandlingarna för utskick på granskning.

Skyddade områden
Riksintressen (3 kap)
Riksintresse friluftsliv

Planområdet ligger inom riksintresse för friluftsliv, FZ7 Sylarna, enligt
3 kap 6 § MB. Riksintresset sträcker sig över stora arealer och är
kopplat till klassiskt turist- och friluftsområde med utmärkta
förutsättningar för friluftsliv som nyttjas av ett stort antal människor
såväl vinter som sommar.
Området som omfattas av planförslaget bedöms inte hysa stora värden
för friluftslivet utifrån dess lokalisering mellan Väg 638 och Mittbanan.
Exploateringen bedöms däremot skapa ett utökat kundunderlag för
närliggande turistanläggningar. Planförslaget bedöms inte påverka
riksintresset negativt.

Riksintresse naturvård

Avrinningen från planområdet sker mot Åresjön som ligger inom ett
område, Åreälven-Medstugan, som är av riksintresse för naturvård
enligt 3 kap 6 § MB. Syftet med riksintresset är att skydda älvdalen och
odlingslandskapet.
Åreälvens vatten och stränder utgör livsrum för djurarter av högt
skyddsvärde. Utifrån resultatet i dagvattenutredningen där bland annat
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föroreningsbelastningen och hanteringen av dagvatten under
byggtiden studerats är bedömningen att riksintresset tillgodoses.
Riksintresse
kommunikationer

Mittbanan är av riksintresse för kommunikationer enligt 3 kap 6 § MB.
Mittbanan ingår också i det av EU utpekade Trans European
Transport Network, TEN-T vars syfte är att underlätta gods- och
persontrafik mellan EU-länderna genom att länka samman de
nationella vägnäten.
Planområdet medger inga nya överfarter över järnvägen och
bebyggelse placeras på ett avstånd om 30 meter från järnvägens mitt.
Möjligheterna till eventuella räddningsinsatser, underhåll samt viss
utveckling av järnvägsanläggningen påverkas därmed inte av förslaget.
Detaljplanen villkorar även att ett stängsel, plank eller en vall uppförs i
söder för att motverka eventuellt spårspring.

Särskilda hushållningsbestämmelser (4 kap)
Riksintresse rörligt
friluftsliv

Stora delar av Åre kommun är utpekade som riksintresse för det
rörliga friluftslivet, fjällvärlden enligt 4 kap 2 § MB. Här ska turismens
och friluftslivets intressen särskilt beaktas vid exploateringar.
Det berörda planområdet bedöms inte hysa så pass stora värden för
friluftslivet att en exploatering skulle vara olämplig. Planförslaget
bidrar till att utöka kundunderlaget för närliggande turistanläggningar.
Planförslaget bedöms därav inte påverka riksintresset negativt.

Riksintresse skyddade
vattendrag

Planområdet omfattas av riksintresse för skyddade vattendrag i
enlighet med 4 kap. 6 § MB. Riksintresset avser Åreälven. Enligt
bestämmelsen får inte vattenkraftverk, vattenreglering eller
vattenöverledning för kraftändamål utföras inom älvsträckan med
tillhörande käll- och biflöden.
Genomförandet av planförslaget medför inte att några av dessa
åtgärder vidtas och riksintresset påverkas därför inte negativt.

Natura 2000

Avrinningen från området sker mot Åreälven som ingår i EU:s nätverk
för värdefull natur, Natura 2000. Skyddet syftar till att bevara
naturtyper och livsmiljöer för olika arter då Åreälvens vatten och
stränder utgör livsrum för djurarter av högt skyddsvärde.
Länsstyrelsen har tagit fram en bevarandeplan för Natura 2000området Åreälven med biflöden under 2017 och en fördjupad
bevarandeplan 2018. Här konstateras att Natura 2000-området

10

Åre kommun
Detaljplan för Mörviken 1:148 och 1:149
Samhällsbyggnadskontoret
Granskningshandling

PLAN 2021.5
2022-04-05

bedöms ha ogynnsam bevarandestatus. Det samma gäller för de
ingående habitaterna samt för utter.
I bevarandeplanen har det tagits fram fem delmål. Ett delmål är
kopplat till exploatering, och därmed även planförslaget. Delmålet
anger att erosion och sedimenttransport i de vattendrag som avvattnar
skid- och boendeområdet på Åresjöns norra sida behöver reduceras till
naturliga nivåer. Anledningen är att erosion och sedimenttransporter
medför störningar dels i vattendragen, dels i Åresjön där rödingens
lekbottnar påverkas negativt av sedimentation. Det kan även påverka
diversiteten vad gäller bottenförhållanden.
Åtgärder i form av bland annat sedimentationsdammar, erosionsskydd
med mera har därför under framför allt senare år genomförts för att
minska materialtransport i vattendrag. Länsstyrelsen konstaterar
däremot att ytterligare åtgärder krävs. Åtgärderna ska i första hand
inriktas mot vattendrag som i dagsläget för mest sediment till Åresjön,
det vill säga Vikbäcken, Mörviksån och Lundsbäcken. Även insatser i
Lerån och Gunnilbäcken som ligger i anslutning till boende och pister
i Duved och Tegefjäll är nödvändiga.
Det är av stor vikt att även planförslaget minimerar transport av
sediment till Åresjön. En bra och systematisk planering av dagvatten
behöver därför säkerställas. Ett lokalt omhändertagande av dagvatten
behöver eftersträvas för att minimera flöden av dagvatten och risker
med sedimenttransport och slamning. En god dagvattenhantering och
skyddsåtgärder för att minimera byggslam, erosion och
sedimenttransport från ett exploateringsområde behöver säkerställas.
Hantering av dagvatten både under byggtiden och i driftskedet har
utretts i dagvattenutredningen. Den redovisar bland annat exempel på
åtgärder för rening av dagvatten. Bedömningen är därför att Natura
2000-området inte kommer påverkas.
Miljökvalitetsnormer (5 kap)
För Åresjön finns miljökvalitetsnormer. Enligt VISS preliminära
statusklassningar uppnår inte sjön god kemiskt status och har en
otillfredställande ekologisk status. Miljökvalitetsnormen för Åresjön är
fastställd till god ekologisk status 2021. Sjön ska även ha god kemisk
ytvattenstatus med undantag för kvicksilver och kvicksilverföroreningar samt bromerad difenyleter. Exploatering inom sjöns
avrinningsområde kan påverka sjöns miljökvalitetsnormer och
påverkan på sjöns miljökvalitetsnormer har därför utretts i den
tillhörande dagvattenutredningen. Slutsatsen är att med angivna
åtgärder kan detaljplanen utföras utan att området påverkas negativt.
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Miljökvalitetsnormerna påverkas därför inte till följd av den föreslagna
exploateringen.
Det finns även miljökvalitetsnormer för utomhusluft. Planförslaget
tillskapar en marginellt ökad bilanvändning vilket leder till ökade
emissioner främst globalt genom koldioxidutsläpp. Ökad
bilanvändning innebär däremot inte nödvändigtvis ökad luftförorening
eftersom fordonsmotorer blir effektivare och har bättre rening. Det
blir även en ökad användning av alternativa bränslen i framtiden. I
kommunens översiktsplan anges att för att förbättra luftkvaliteten är
det positivt att arbeta för att öka andelen gång-, cykel- och
kollektivtrafik. Planförslaget underlättar detta. Mot bakgrund av detta
bedöms miljökvalitetsnormen för utomhusluft inte överskridas vid ett
genomförande av detaljplanen.
Skydd av områden (7 kap)
Strandskydd
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättningarna för
allmänrättslig tillgång till strandområden, och bevara goda livsvillkor
för djur- och växtlivet på land och i vatten. Strandskyddet omfattar
land- och vattenområdet intill 100 meter från strandlinjen vid normalt
medelvattenstånd (strandskyddsområde).
Om det finns särskilda skäl, enligt 7 kap. 18 c § miljöbalken, kan
kommunen upphäva strandskyddet i en detaljplan. För att kunna
upphäva strandskyddet krävs att området
-

redan har tagits i anspråk på ett sätt som gör att det saknar
betydelse för strandskyddets syften
genom en väg, järnväg, bebyggelse, verksamhet eller annan
exploatering är väl avskilt från område närmast strandlinjen,
behövs för en anläggning som för sin funktion måste ligga vid
vattnet och behovet inte kan tillgodoses utanför området,
behövs för att utvidga en pågående verksamhet och
utvidgningen inte kan genomföras utanför området,
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt
intresse som inte kan tillgodoses utanför området, eller
behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket
angeläget intresse.

Befintliga diken och vattendrag
I planområdets östra del finns en befintlig kallkälla som sträcker sig
från norr till söder. Det konstaterades i mål nr M 3272–19 att källan
inte utgör ett sådant vattendrag som omfattas av strandskydd.
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Strax norr om planområdets västra del, norr om väg 638, finns en bäck
som omfattas av strandskydd vilket innebär att planområdets västra del
omfattas av strandskyddet.
Åre kommun bedömer att det finns särskilda skäl att upphäva
strandskyddet inom området. De särskilda skäl som uppfylls är att
området genom väg är väl avskilt från område närmast strandlinjen
samt att området behöver tas i anspråk för att tillgodes ett angeläget
allmänt intresse, det vill säga bostäder, som inte kan tillgodoses utanför
området. Det senare gäller då området är förenligt med kommunens
översiktsplan, där kommunen tagit ställning till hur kommunen bland
annat ser på allmänna intressen.

Figur 2. Området där strandskyddet upphävs är markerat med rött.

Vattenskyddsområde

Avrinningen från området sker mot Englandsviken och Långnäsets
vattenskyddsområde. Vattenskyddsområdet föreskrifter gäller enbart
inom dess skyddsområde. Åtgärder för rening och fördröjning av
dagvatten kommer att vidtas. Planförslaget bedöms därför inte påverka
vattenskyddsområdet negativt.
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Förutsättningar
Natur
Mark och vegetation

Planområdet består idag av ett skogsområde med delvis avverkade
partier och i övrigt löv- och barrträd. Planförslaget innebär att
bostäder kommer kunna byggas på platsen och den större delen av
skogsområdet kommer därav också försvinna. Den östra delen av
planområdet består delvis av schaktmassor.
Området sluttar nedåt mot järnvägen och är relativt kuperat. Detta
innebär att det kommer krävas en del markarbeten för att genomföra
detaljplanen.
Inom området finns en kallkälla belägen i öster. För att skydda denna
planeras marken som natur från planområdets östra gräns och ut till 3
meter väster om släntkrönet. Det tillåts inte heller att det placeras
schaktmassor på naturmarken. I området längst i söder planeras
marken som ligger inom 30 m från järnvägens spårmitt som natur.
Inom naturmarken krävs marklov för fällning av träd.
Det västra området utgörs av gallrad äldre skog, sluttande i sydlig
riktning. Markytan varierar mellan +390/391 möh till + 384 möh.
Nedre delen av detta område området är något sankt och en
vattenspegel kan synas på delar av markpartierna i nedre östra hörnet.
En del stubbar och block är synliga i dagen.

Vatten

Dagvatten

Det östra området består av ett avverkat område med två tydliga åsar
som går i nord/sydlig riktning, omslutande av en del uppväxt sly. Hela
området sluttar i sydlig riktning och markytan varierar mellan +393
och +382. Kross- och fyllmassor har fyllt ut i ett arbetsområde på
denna dels övre östra hörn.
Inom området finns en befintlig kallkälla i öster. Det fastslogs i mål nr
M 3272–19 att den inte utgör ett sådant vattendrag som omfattas av
strandskydd. Norr om planområdets västra del finns en befintlig bäck
som omfattas av strandskydd.
En dagvattenutredning har tagits fram av Arctan, daterad 2021-10-18.
Utredningen bifogas i sin helhet till detaljplanen och sammanfattas
nedan.
Befintlig dagvattenhantering
Både det västra och östra området sluttar i sin helhet i sydlig riktning.
Banvallen för järnvägen fungerar som en uppsamlande vall för det
vatten som inte hinner infiltrerats i skogsmarken. Dagvattnet rinner
sedan i diket i sydvästlig riktning längs med järnvägsspåret.
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Förslag på dagvattenhantering
För att hantera de ökade flödena och föroreningarna som den nya
utformningen av planområdet medför föreslås dagvattenåtgärder så
som underjordiska fördröjningsmagasin, växtbäddar, justering av
markhöjder samt översilning på vegetation och genomsläppliga
material.
En höjdsättning av marken på området bör göras dels med hänsyn till
avledning av vatten vid dimensionerande regn, dels i avseende att
minska risken för skador i samband med extrema regn. Höjdsättningen
utgår ifrån hur den befintliga topografin ser ut och målsättningen bör
vara att göra så få ingrepp som möjligt. I delområde 1 (västra området)
ska avskärande åtgärder förslagsvis genom att en grund dikesanvisning
anläggas. Detta för att minimera risken för att dagvatten från denna del
i planen påverkar nedanförliggande befintlig bebyggelse. Ett dike med
en normal utformningen med gräsbevuxen botten, 5 promilles lutning,
släntlutning 1:3, ingen bottenbredd och ett flödesdjup på 0,3 m
bedöms ha kapacitet långt över de beräknade flödena för efterläget i
området.
För att fördröja dagvattnet på den aktuella planen föreslås
underjordiska fördröjningsmagasin som huvudåtgärd. Primär placering
av magasinen föreslås i nederkant av respektive delområde. Här kan ett
grunt horisontellt uppsamlande vegetationsbeklätt skåldike anläggas
som förses med kupolbrunnar. Kupolbrunnarna kan förläggas något
upphöjda i slänt för ytterligare sedimentering. Kupolbrunnarna leder
sedan dagvattnet till fördröjningsmagasinen.
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Figur 3. Åtgärdsplan för dagvatten med avrinningspilar, dikesanvisning, förslag till placering
fördröjningsmagasin och bedömda släppunkter.

Dagvatten under byggtiden
I samband med att markarbeten utförs, och mark som tidigare har
varit vegetationstäckta blottläggs, så ökar risken för ökade flöden samt
slam- och sedimentationstransporter. Om det föreligger risk för detta
ska det under bygg- och etableringsfasen anordnas tillfälliga lokala
sedimenteringsfällor inom planområdet. Sedimenteringsfällorna bör
finnas på plats så länge som risken för en ökad transport av sediment
föreligger. Detta avgörs av hur snabbt en återetablering av vegetation
kan ske och att marken stabiliserats.
Områdena längst i söder och öster planläggs med naturmark. På
plankartan har två lägen för dagvattenmagasin reglerats i planområdets
södra del där en minsta volym för respektive magasin anges.
Planbestämmelsen anger en våtvolym för respektive minsta
magasinbehov. Inom naturmarken kan även diken anläggas. All
kvartersmark inom planområdet har fått bestämmelse om att marken
ska vara genomsläpplig för att bidra till att viss infiltration tillåts och
således bidrar till en trögare avrinning genom området.
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En markteknisk undersökningsrapport (MUR) har tagits fram, daterad
2021-05-03 av Geoskills. Ett geotekniskt utlåtande har även tagits
fram, daterad 2021-10-05, av Geokonstruktör Jan Nordlöf.
Befintliga förhållanden
Det västra området täcks av ett tunnare
mulljordslager/vegetationsskikt ovan en sandig silt. Vid 1 meter under
markytan övergår den sandiga silten till en grusig sand. Berg har
förmodats mellan 2–3,6 meter under markytan.
Det östra området täcks av ett tunnare
mulljordslager/vegetationsskikt. I områdets övre del utgörs
jordprofilen av en siltig morän med hög relativ fasthet. Block/berg
förmodades anträffas vid 1 meter under markytan. Vid den nedre
delen på den åsformade delen utgörs jordprofilen av en finsand med
låg relativ fasthet som övergår till en grusig sand med medelhög till
hög relativ fasthet ned till ca 4 m under markytan. Där övergår den
grusiga sanden till en låg relativ fasthet för att sedan successivt övergå
till hög fasthet. Sonderingen avslutades 8,4 m under markytan för högt
motstånd.
Områdets grundvattennivå bedöms variera mellan 1–1,5 meter under
markytan i båda områdenas övre delar till 4,5 meter under markytan på
utgående åsar i nedre delen av östra området. Grundvattennivån
bedöms variera och ytligare/högre grundvatten bedöms förekomma i
samband med snösmältning. I västra områdets nedre del har
grundvattnet sjunkit helt i mätröret mellan installation och andra
avläsningstillfället.
Rekommendationer
I detaljplaneskedet bedöms området byggbart med föreslagna
byggnader ur geoteknisk synpunkt avseende stabilitet, erosion,
sättningar. I samband med projektering för tänkta byggnader samt vid
grundbottenbesiktning så rekommenderas vidare konsultation och
beräkningar med geotekniker. Vidare beräkningar bör ske i
detaljprojekteringsskede då respektive husmodell finns lägesplacerad
och eventuella stabilitetsökande åtgärder kan väljas. Fler beräkningar
kan komma behöva utföras i detaljprojekteringsskede och eventuellt
kompletterande geotekniska undersökningar.
Av det upplag som förekommer bedöms sprängstensmassorna kunna
utgöra material för grundläggning/utfyllnad på aktuell eller
intilliggande plats. Förekommande avtäckningsmassor,
vegetation/mulljord ska inte användas som grundläggning av byggnad
eller väg. De organiska jordarterna som bedöms finnas under
fyllningen ska ej grundläggas på.
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Schaktmassor får ej placeras närmare släntkrönet än 3 meter. Generellt
gäller att schaktning bör genomföras så att schaktbotten inte blir störd
av mekanisk påverkan eller påverkan av vatten. Dessa risker skall
beaktas i utförandeskedet.
Vid eventuell schakt under grundvattennivå omhändertas vatten
förslagsvis med anläggande av pumpgrop och ett etappvis
schaktningsförfarande.
Vid grundläggning rekommenderas det utlägga geotextil på
schaktbotten av bruksklass minst N2 innan fyllning påföres. Fyllningen
upp till grundläggningsnivå utföres enligt Anläggnings-AMA 17/20,
kapitel CEB.2. Fyllning med dränerande bergkross rekommenderas.
Den packade fyllningen ska ha en större bredd och längd än den platta
den ska bära.
Området kan klassificeras som normalradonmark och radonskyddat
byggnadssätt rekommenderas.
För att säkerställa att schakt ej placeras för nära kallkällan i öster har
marken reglerats med naturmark samt infört en skyddsbestämmelse
som inte tillåter upplag, schaktmassor etc. under eller efter byggskedet.
Prickat mark har lagts närmast naturmarken för att säkerställa att
byggnader inte placeras för nära naturmarken så utrymme finns för
markplanering samt underhåll av byggnaderna.
Natur- och kulturmiljö

Inom eller i anslutning till området finns inga registrerade
fornlämningar. Påträffas fornlämningar vid byggnationen ska detta
anmälas till Länsstyrelsen.

Befintlig bebyggelse

Planförslaget innebär en förtätning av Tegefjäll. Tre befintliga
bostadshus med tillhörande komplementbyggnader gränsar till
planområdets centrala del. Dessa är uppförda i en våning med sadeltak
samt träfasad. Väster om planområdet finns viss bebyggelse bestående
av främst bostadshus utförda i 1–2 våningar med träfasad. Sedan 2015,
har tre bostadsområden etablerats norr om väg 638. Samtliga tre
områden består av flerbostadshus uppförda i 2–3 våningar, alla med
träfasad.
Då den omgivande bebyggelsen är utförd med träfasad har en
bestämmelse om att huvudbyggnaderna ska utföras med fasad i trä, f1
införts. Nockhöjden för huvudbyggnaderna har även reglerats till
maximalt 10 meter för att passa in i landskapet och dess bebyggelse.

Service

Från planområdet är det cirka 3,5 kilometer till Duved och cirka 5
kilometer till Åre där kommersiell service i form av exempelvis
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dagligvaruhandel, drivmedelsstation, skola, restaurangverksamheter
samt butiker finns.
Kollektivtrafik

Busshållplats med god turtäthet ligger inom 200 m från planområdets
gräns.

Friytor och rekreation

Planområdet har nära tillgång till Tegefjälls skidområde.

Störningar och risker

I den kommunomfattande översiktsplanen har Åre kommun tagit
ställning till att inom 150 meter från leder som är utpekade för farligt
gods ska det vid planläggning eller bygglovsprövning göras en
riskanalys. Inom 50 meter från leder som är utpekade för farligt gods
ska en mer detaljerad riskanalys tas fram för bebyggelse där människor
uppehåller sig en längre tid, det vill säga bostäder förskolor och skolor.

Farligt gods

Planområdet ligger intill Mittbanan där det transporteras farligt gods.
En riskutredning, daterad 2021-05-20, har tagits fram av AFRY.
I riskutredningen utgörs skyddsobjekten av de människor som vistas
inomhus och utomhus inom planområdet.
De olycksscenarion som identifierades och bedömdes behöva
betraktas vidare är:
- Olycka med giftig gas: utsläpp av ammoniak och klorgas
- Urspårning av tåg
Slutsatserna för utredningen är att riskerna från järnvägen utgör
scenario med utsläpp av giftig gas (ammoniak och klor) och urspårning
av tåg. Båda scenariona kan ha konsekvenser som påverkar
planområdet, dock visar individriskkurvan att på avståndet 25 meter
från järnvägsbanan understiger individrisken det nedre
toleranskriteriet. Det betyder att olyckorna på järnvägen bedöms som
acceptabla 30 meter från järnvägen, där bostadsbebyggelse är planerad.
Följande riskreducerande åtgärder föreslås:
•
Placera friskluftsintag på motsatt sida järnvägen på den
första radens bebyggelse mot järnvägen för att minska risken
för höga koncentrationer av giftig gas att sprida sig in i
byggnaderna.
•
Bostädernas ventilationssystem bör utformas så att det
manuellt går att stänga av.
•
Behålla en del av den befintliga vegetationen i form av
träd och buskar som idag finns längs järnvägsbanan.
Ingen bebyggelse får placeras inom 30 meter från järnvägens spårmitt.
Detta är reglerat genom att marken närmast järnvägen planläggs som
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naturmark. Bestämmelse har införts om att marklov krävs för fällning
av träd inom naturmarken. Vegetation kan minska koncentrationerna
vid ett utsläpp med giftig gas samt att det kan fungera mot
brandspridning då strålningen begränsas att passera träden.
För att skapa en tydlig avgränsning mot järnvägen och även förhindra
eventuell lek eller spring på spåren villkoras uppförande av stängsel
eller bullerskydd på naturmarken i söder.
Trafikbuller

Planområdet ligger i anslutning till Mittbanan samt väg 638 som
orsakar trafikbuller. En bullerutredning, daterad 2021-10-14, har tagits
fram av Efterklang.
För buller på bostadsfastigheter finns det en förordning om
trafikbuller vid bostadsbyggnader (2015:216). Förordningen anger
följande:
•
•

60 dB(A) ekvivalent ljudnivå vid en bostadsbyggnads fasad,
och
50 dB(A) ekvivalent ljudnivå samt 70 dB(A) maximal ljudnivå
vid en uteplats om en sådan ska anordnas i anslutning till
byggnaden.

Om den ljudnivå som anges i första stycket 1 ändå överskrids bör:
•

•

minst hälften av bostadsrummen i en bostad vara vända mot
en sida där 55 dB(A) ekvivalent ljudnivå inte överskrids vid
fasaden, och
minst hälften av bostadsrummen vara vända mot en sida där
70 dB(A) maximal ljudnivå inte överskrids mellan kl. 22.00 och
06.00 vid fasaden.

Om 70 dB(A) maximal ljudnivå vid uteplats överskrids, bör nivån dock
inte överskridas med mer än 10 dB(A) maximal ljudnivå fem gånger
per timme mellan kl. 06.00 och 22.00.
För en bostad om högst 35 kvadratmeter gäller i stället för vad som
anges i första stycket att bullret inte bör överskrida 65 dB(A)
ekvivalent ljudnivå vid bostadsbyggnadens fasad.
Prognos:
I bullerutredningen har det tagits fram bullerberäkningar utifrån
dagens trafiksituation på Mittbanan och närliggande järnvägar. Det har
även tagits fram beräkningar utifrån en trafikprognos för 2040 med
känslighetsanalys, det vill säga vid en framtida elektrifiering av
Meråkerbanan.
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Utomhus:
Enligt beräkningarna från spår och vägtrafik ligger de beräknade
värdena i linje med trafikbullerförordningens riktvärden för område
öst och väst. Framtida trafiksituation 2040 ökar men innehåller
trafikbullerförordningens riktvärden för båda områdena.
Uteplatser:
Uteplatser vid bostäderna beräknas inte att innehålla riktvärdena. En
gemensam skyddad uteplats ersätter behovet av uteplats vid hus.
Bullerskärm:
Eventuellt bullerskydd för området har diskuterats och har studerats i
tidigare skede. Slutsatsen av detta blev att kostnaden överskrider
nyttan för området då relativt få tågpassager exponerar de tänkta
bostäderna. Skyddsåtgärder i form av bullerskärm är inget krav enligt
bedömningsgrund då man innehåller riktvärdena.
Inomhus:
Inomhusnivåer kan överskridas om skiljekonstruktionerna inte
dimensioneras rätt. Vid projektering av skiljekonstruktioner kommer
det att vara viktigt att dessa konstrueras för att reducera beräknade
utenivåer. Både fasad, luftdon, fönster osv måste beaktas.
Vibrationer:
Vibrationer bedöms inte överskrida riktlinjer för Mörviken 1:148 och
Mörviken 1:149. Stora mängder bergkross kommer lägga grund för
utschaktning av planerat område, detta gynnar förutsättningarna när
det kommer till att minimera vibrationer. Vibrationsmätning bör
utföras efter att schaktningsarbetet är slutfört för att kunna vidta
eventuella åtgärder innan uppförande av husgrunder påbörjas i
området. Erfarenhet från vibrationspåverkan i Åre området på
likvärdiga avstånd brukar ej innebära några vibrationsstörningar.
Slutsatsen av utredningen är att det planerade planområdet i Mörviken
bedöms ha förutsättningar för nybyggnation av bostäder och innehålla
alla riktvärden för trafikbuller och omgivningsbuller både för dagens
situation och med framtidsprognos. Viktigt dock att markarbete,
husgrund och övriga konstruktioner projekteras rätt så att krav för ljud
och vibrationer inomhus innehålls, speciellt viktigt för närmsta
byggnader mot spår. Även en gemensam skyddad uteplats bör
uppföras för att ersätta behovet av uteplats vid hus enligt
bedömningsgrund. Tidigare utredningar påvisar att uppförande av vall
eller avskärmning mellan spår och planerade bostadsområden har liten
bullerdämpande effekt då ljudet tar sig över eller mellan/ runt
eventuell avskärmning. Dels beror detta på att terränger lutar dels mot
spår men även att en avskärmning skulle behöva vara 5–6 meter hög
för att ge någon effekt vilket inte bedöms som tekniskt möjlig eller
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ekonomiskt rimlig. Även det faktum att antalet tågpassager är lågt
medför att kravet för en skyddad uteplats ej föreligger och krav enligt
bedömningsgrunderna innehålls.
Uppförande av bullerskydd i söder möjliggörs genom bestämmelsen
skydd1.

Figur 4. Ljudspridningskarta ekvivalent ljudnivå, prognos 2040.

Figur 5. Ljudspridningskarta maximal ljudnivå, prognos 2040.
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Planförslag
Bebyggelse
Tillkommande
bebyggelse

Planförslaget medger att det inom planförslaget kan uppföras cirka 30–
35 lägenheter i åtta flerbostadshus. De nya byggnaderna avses uppföras
i två våningar. Det västra området planeras rymma tre flerbostadshus
och det östra fem. Respektive område planeras även inrymma förråd,
carport samt soprum.

Planområdets
gestaltning

Planområdet är relativt kuperat och anpassning till terrängen kommer
behöva göras. I samband med att området bebyggs kommer ytterligare
skog tas ner vilket kommer leda till en förändrad landskapsbild. Då
planområdet ligger på en lägre nivå än Årevägen i norr, har
byggnadernas höjd och volymer anpassats för att följa landskapet samt
intilliggande bebyggelse. Markplanering för byggnader i området ska
utgå från den markanpassningsutredning som tagits fram.

Figur 6 Sektion markanpassning
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Figur 7 Illustration som visar hur området skulle kunna se ut

Planbestämmelser
Allmän platsmark

Området intill Mittbanan planläggs som naturmark. Även marken
närmast kallkällan i öster planläggs som naturmark. Marklov krävs för
fällning av träd inom dessa områden, a2 då träden bland annat fungerar
som en riskreducerande åtgärd mot järnvägen.
I söder regleras uppförandet av stängsel, plank eller vall, skydd1, dels
för de boendes upplevelse av järnvägen, dels för att skapa en
skyddande barriär mot järnvägen som kan förhindra bland annat lek
och spring på järnvägen. Ett bullerskydd skulle även bidra med viss
bullerreducering i området.
Två områden har pekats ut där fördröjningsmagasin för
omhändertagande av dagvatten ska uppföras, fördröjning1,2.

Kvartersmark

Väg 638 som stäcker sig planområdets norra gräns planläggs som
gatumark, GATA1.
Den nya bebyggelsen får användningsområdet bostäder, B. Boverkets
definition av bostäder innebär boende med varaktig karaktär. I
användningen ingår vanliga bostäder, fritidshus och olika typer av
kategoribostäder som till exempel studentbostäder och seniorbostäder.
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Även gruppbostäder, träningsbostäder och liknande typer av boenden
som innefattar viss omsorg kan ingå, om inte vårdinslaget är för stort.
I användningen ingår bostadskomplement av olika slag. Det är sådant
som kan ligga inom eller i anslutning till bostaden. Det kan till exempel
vara garage, parkering, tvättstuga, gäststuga eller gästlägenhet, lekplats
och miljöhus för flerbostadshus.
Bostadsbebyggelsens omfattning regleras med hjälp av en maximal
exploateringsgrad som i väster regleras till 1200 BTA, e1 och i öster till
2000 BTA, e2.
Samtliga huvudbyggnader får ha en högsta nockhöjd om 10 meter
vilket innebär att byggnaderna kan uppföras i två våningar.
Komplementbyggnaderna tillåts uppföras med en högsta nockhöjd om
4 meter.
Med hänsyn till omkringliggande bebyggelse har en
utformningsbestämmelse införts för att säkerställa att byggnaderna
uppförs med träfasad, f1.
Planområdet ligger i närheten av Tegefjälls skidområde. Den nya
bebyggelsen kommer att skymtas från delar av skidområdet. Planen
ställer därför krav på att takmaterial inom området inte ska vara
reflekterande, f2.
Bestämmelser för att reglera friskluftsintagens placering samt
ventilationernas utformning regleras med b2 respektive b1.
Kvartersmarken inom planområdet ska vara genomsläpplig för att
bidra till infiltration och en trögare och mer robust avrinning genom
området.

Figur 8 och 9 Exempel på typ av byggnad

Sociala aspekter
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Strategin att planera med fokus på hållbar tillgänglighet innebär bland
annat att kommunen planerar för ett minskat bilberoende. Det är även
positivt för jämlikhet, integration samt för barn och ungdomar. För att
följa strategin avser kommunen att planera för minskat bilberoende
genom att lokalisera nya bostäder och större arbetsplatser i första hand
där det finns god tillgång till kollektivtrafik. Det är även viktigt att
skapa fungerande stråk för gång- och cykeltrafik till och från stationer
och busshållplatser.
Gång- och cykeltrafik kommer att kunna nyttja separata gång- och
cykelvägar. Planområdet ligger även i närheten av en busshållplats.
Detta är positivt ur ett tillgänglighetsperspektiv.
Tillgängligheten på marken och i byggnaderna ska studeras i
bygglovskedet och utgå från den markanpassningsutredning som tagits
fram. Det samma gäller även tillgång till exempelvis tillgängliga
parkeringsplatser.

Barnperspektiv

I kommunens översiktsplan anges att det är angeläget att så många
barn som möjligt kan cykla eller gå till skolan i stället för att bli
skjutsade med bil. Kommunen ska därför sträva efter att utveckla
välfungerande trafikmiljöer för oskyddade trafikanter i anslutning till
skolor, fritidshem och förskolor. Skolor och förskolor bör också ha en
god tillgänglighet till kollektivtrafik utan trafikfarliga barriärer.
Trafikverket håller för tillfället på att ta fram en vägplan för en gångoch cykelväg mellan Duved och Ullån. Vägen, som innebär att boende
inom planområdet kommer att kunna ta sig till Duveds skola på
separat gång- och cykelväg passerar genom planområdet. Det är
positivt ur ett barnperspektiv.
Planen möjliggör för lekplatser som även det är positivt ur ett
barnperspektiv.

Jämställdhet

I kommunens översiktsplan finns riktlinjer för hur kommunen kan
planera för jämlikhet. En av riktlinjerna som gäller är att inte låta bilen
vara norm vid planeringen eftersom satsningar på gång-, cykel och
kollektivtrafik gynnar kvinnor, barn, äldre, socialt utsatta och
nyanlända. Planförslaget ger möjlighet att, förutom med bil, ta sig till
närliggande service både med kollektivtrafik och med gång- och cykel.
Det är positivt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Gator och trafik
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Inom planområdet finns en statlig väg, väg 638. Från denna väg råder
bebyggelseförbud på 12 meter. Inga byggnader eller parkeringar
medges inom detta avstånd från vägen. Interna vägar medges.
Kommunen ser att hastigheten behöver ses över på denna sträcka av
väg 638 i och med den tillkommande bebyggelsen i området på båda
sidor om vägen. Säkerhetshöjande åtgärder kan också behövas för att
ta dig från planområdet till gång- och cykelvägen.

Lokalgator

Två befintliga väganslutningar till väg 638 kommer att nyttjas för att ta
sig in till de två områdena. Vägarna leder in till parkeringar som i
huvudsak finns parallellt med väg 638. Från parkeringsområdet anläggs
sedan mindre interna vägar till bostadsgårdar och handikapparkeringar.
Till den västra delen nyttjas befintlig anslutning över Mörviken 2:26
och till den östra nyttjas befintlig gemensamhetsanläggning Mörviken
GA:12. Befintliga vägar bör breddas och vilplan bör anläggas.

Gång- och cykeltrafik

Trafikverket har för avsikt att bygga en ny gång- och cykelväg längs
med väg 638 mellan Ullån och Duved. Med den nya gång- och
cykelvägen kommer det vara bra förbindelser med gång- och
cykeltrafik till befintlig offentlig och kommersiell service i Duved och
Åre.

Parkering och utfarter

För området ska den parkeringsnorm som tagits fram i samband med
den fördjupade översiktsplanen för Åre samhälle gälla. Det betyder att
det ska ordnas 13 parkeringsplatser per 1000 kvadratmeter bruttoarea.
Det ska samtidigt ordnas minst 1,1 parkeringsplats per lägenhet.
Samtliga parkeringsplatser ska ordnas inom planområdet.
Exakt behov av parkeringsplatser bestäms i bygglovet när den
slutgiltiga bruttoarean och antalet lägenheter är känt.
25 meter från tillgänglig entré ska det finnas en parkeringsplats, med
en bredd på fem meter, som är avsedd för rörelsehindrade. Lutningen
på förflyttningsvägen mellan bilplatsen och entrén bör då inte
överstiga 1:50 (två procent). Markbeläggningen på sådana
angöringsplatser och parkeringsplatser ska vara fast, jämn och halkfri.
Det möjliggörs för markparkeringar och carports i den norra delen av
planområdet, i anslutning till respektive infart. Belysning bör anläggas
vid parkeringarna.
Planområdet kommer att nyttja befintlig utfart till befintlig
bostadsbebyggelse. Utfartsförbud mot väg 638 har införts för att
reglera läge och antal in- och utfarter mot vägen.
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Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Planområdet ligger i huvudsak inte inom kommunalt
verksamhetsområde. I enlighet med kommunens översiktsplan som
anger att all bebyggelse i Åredalen på sikt bör ingå i
verksamhetsområdet, föreslås verksamhetsområdet utökas så att även
planområdet ingår i verksamhetsområdet. Området ska anslutas till
kommunalt VA.
Kommunala ledningar ligger i planområdets norra del, längs med väg
638 och säkerställs med u-område.

El och uppvärmning

Elledningen som sträcker sig genom området är en luftledning.
Ledningen kommer att flyttas och grävas ner. Förslaget är att
ledningen dras om och lokaliseras parallellt med väg 638.
Möjligheterna för detta säkerställs med ett u-område.
Nya fastigheter ansluts till Jämtkrafts elnät. Bebyggelsen värms upp
individuellt.

Teleledningar och
bredband

Det finns en optoledning som sträcker sig genom planområdet.
Fastighetsägaren har varit i kontakt med Skanova som äger ledningen.
Ledningen kan flyttas och förläggas parallellt med väg 638. Det finns
därför inget u-område kring ledningen, utan ett parallellt med väg 638.
Kostnaderna för att flytta ledningen bekostas av exploatören.

Avfallshantering

Enligt Boverkets byggregler (BBR) bör avståndet mellan entréerna till
ett flerbostadshus och ett miljöhus inte överstiga 50 meter. Miljöhusen
ska gå att nå utan att renhållningsfordonen behöver backvända.
För de två områdena föreslås miljöhus i anslutning till respektive
parkeringsområde. För dessa parkeringar anläggs varsin vändplan.
Detaljplanen reglerar inte att miljöhusen måste vara i illustrerade lägen.
Frågan ska därför följas upp i samband med bygglovsansökan.

Räddningstjänst

För att underlätta släckangrepp och minimera insatstiden bör
räddningsfordon komma så nära byggnadens entré att man inte
behöver dra slang och transportera materiel mer än 50 meter.
Dessutom bör gångavståndet vara högst 50 meter om utrymning avses
ske med bärbara stegar. Detta går att lösa utifrån den byggnation som
föreslås.
Planförslaget medger flerbostadshus i två våningar och lägre.
Bebyggelsen räknas som grupp 2-bebyggelse och ska normalt kunna
nås med en insatstid på 20 minuter. Enligt den insatskarta, baserad på
analys av vägnätet från nationella vägdatabasen och norska Kartverket,
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över insatstider för räddningstjänsten i Jämtland som Metria tagit fram
ligger insatstiden till planområdet normalt under tjugo minuter. Det
finns därför inget behov av ytterligare säkerhetshöjande åtgärder.

Planens konsekvenser
Behovsbedömning

Kommunen har gjort en behovsbedömning av planen, som är en
separat bilaga, för att se om planens genomförande kan medföra någon
betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kapitlet 11§.
Behovsbedömningen har gjorts utifrån de kriterier som finns i bilaga 2
och 4 till förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar. Slutsatsen
är att planförslaget inte medför någon betydande miljöpåverkan. Det
behöver därför inte upprättas någon miljökonsekvensbeskrivning.

Miljömässiga
konsekvenser
Mark och vegetation

Konsekvensen av planförslaget innebär att befintlig skogsmark inom
området försvinner till stor del. För att bevara träden inom naturmark
krävs marklov för att ta ner träd.

Vatten

Området omfattas av en strandskyddad bäck lokaliserad norr om
planområdets västra del. Planförslaget innebär att strandskyddet från
bäcken upphävs inom planområdet vilket innebär att den
allemansrättsliga tillgången till bäckens strandområde försvinner. Inom
planområdet finns det en kallkälla i öster som inte omfattas av
strandskydd. Denna och dess närmsta omgivning omfattas av
naturmark i planen.

Dagvatten

Planförslaget innebär att andelen hårdgjorda ytor ökar i form av
byggnader. För att minimera konsekvenserna har dagvattenåtgärder i
form av fördröjningsmagasin planlagts. Även plats för dagvattendike
har reserverats för att inte påverka intilliggande fastigheter.
Dagvattenutredningen föreslår även dagvattenåtgärder så som
växtbäddar, justering av markhöjder samt översilning på vegetation
och genomsläppliga material för att hantera de flöden som planen
innebär.
Planen ser även till att marken i planen ska vara genomsläpplig.

Bebyggelse

Planförslaget innebär att ny bebyggelse placeras på obebyggd
skogsmark. Det betyder att landskapsbilden påverkas i form av nya
byggnader, vägar, slänter, parkeringar med mera. Störst blir
konsekvensen för befintliga bostadsfastigheter på fastigheterna
Mörviken 1:113, 1:114 och 1:115 som i stället för skogsmark får ny
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bebyggelse på båda sidor om fastigheterna. Den nya bebyggelsen
kommer även att nyttja deras befintliga utfart mot väg 638.
Störningar och risker

Planförslaget innebär att ny bebyggelse lokaliseras i närheten av en
trafikerad väg samt järnvägen. Dessa alstrar trafikbuller och på
järnvägen transporteras farligt gods. Den nya bebyggelsen måste därför
placeras på tillräckligt avstånd för att minimera riskerna med
transporter med farligt gods och säkerställa att riksdagens riktvärden
för trafikbuller uppfylls. Planförslaget säkerställer detta.

Sociala konsekvenser Planförslaget är tänkt för permanentbostäder vilket skapar
förutsättningar både för nyinflyttade samt för bostadsbyte inom
Åredalen. Det är en stor efterfrågan på bostäder i och omkring Åre
och planen möjliggör för byggande i ett attraktivt läge. Förslaget bidrar
även till ett ökat bostadsutbud i kommunen.
Bostäderna riktar sig till en begränsad, relativt homogen
socioekonomisk grupp då det är nybyggnation i ett läge där man till
stor del behöver bil. Förslaget är också tänkt att bli bostadsrätter.
Yta för lek har reserverats med prickmark i detaljplanen vilket skapar
möjlighet till utemiljöer i anslutning till planerade bostäder och yta för
att anlägga lekplatser.
Ekonomiska
konsekvenser

Utbyggnaden av området kommer att skapa arbetstillfällen för byggoch markentreprenörer. När området väl är utbyggt kommer det
genera arbetstillfällen i form av underhåll och skötsel av byggnader,
vägar, uteplatser, VA med mera. Bostäderna inom området har goda
förutsättningar för att bli permanentboende vilket skapar ökat
skatteunderlag för kommunen. Detta underlättar för kommunens
möjligheter att bibehålla och utveckla kommunal service.

Sammanfattad
bedömning av
planförslaget

Kommunen ska vid detaljplaneläggning säkerställa att marken
planläggs för det ändamål som marken är mest lämpad för. Marken får
endast planläggas om den från allmän synpunkt är lämplig för
ändamålet. Hur kommunen ser på de allmänna intressena redovisas i
den kommunomfattande översiktsplanen. Planförslaget innebär nya
bostäder i ett utpekat utbyggnadsområde. Detta är ett för kommunen
prioriterat allmänt intresse.
Vid planläggningen har kommunen vägt det allmänna intresset av nya
bostäder på platsen mot det allmänna intresset att behålla
strandskyddet runt befintliga bäckar. Det finns särskilda skäl enligt
miljöbalken för att upphäva strandskyddet. Bostäderna har därför
givits företräde.
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Vid planläggning ska hänsyn tas till både enskilda och allmänna
intressen. Planförslaget medför konsekvenser för intilliggande
bostadsfastigheter i form av bland annat ökad trafik och rörelse i
området. Hänsyn har däremot tagits till dessa vid utformningen av
området i den mån det är möjligt. Planerad byggnation är även
höjdmässigt- och volymmässigt anpassad till närliggande bebyggelse.
Planförslaget är därför lämplig ur allmän synpunkt och förenlig med
gällande lagstiftning.

Genomförandebeskrivning
Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplaneläggning

Målsättningen är att detaljplanen ska genomföras enligt följande
tidplan:
•
•
•

Samråd: Sommaren 2018
Granskning: Våren 2022
Antagande: Sommaren 2022

Om ingen överklagar planen vinner den laga kraft ungefär en månad
efter kommunens antagandebeslut.
Genomförandetid

Genomförandetiden är 5 år från den dag då detaljplanen vunnit laga
kraft.

Ansvarsfördelning
Detaljplaneläggning

Planläggning är ett myndighetsutövande. Kommunen ansvarar därför
för innehållet i detaljplanen. Fastighetsägaren ansvarar för att ta fram
de utredningar och illustrationer som krävs för att planförslaget ska
uppfylla gällande lagstiftning

Vägar

Vägarna inom området kommer att vara enskilda. Det betyder att det
är ägarna till fastigheterna i området som får ansvaret att bygga ut samt
drifta och sköta vägarna.
Trafikverket ansvarar för väg 638 genom vägrätt.

Vatten och avlopp

Nya VA-ledningar kommer byggas ut i området av exploatören. Innan
ledningarna byggs ska Tekniska kontoret på Åre kommun granska och
godkänna den VA-ritning som exploatören ska ta fram. Tekniska
kontoret övertar sedan ledningarna i samband med godkänd
besiktning. Exploatören ska även bekosta de pumpstationer som krävs
inom planområdet. Detta kommer regleras i ett separat VA-avtal.
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Den enskilde fastighetsägaren ansvarar för ledningar från anvisad
förbindelsepunkt fram till egen byggnad.
Då det finns osäkerheter kring kapaciteten för ledningsnätet för
spillvatten i området utreds den frågan i granskningen.
Dagvatten

Exploatören ansvarar för att bygga ut anläggningar för
dagvattenhantering inom kvartersmark.

El

Jämtkraft AB ansvarar för elledningar. Exploatören bekostar flytt av
ledningar inom planområdet.

Huvudmannaskap

Kommunen är huvudman för allmän plats, gata. Trafikverket är
väghållare och kommer därmed att utföra utbyggnad av anläggningar
inom vägområdet. Trafikverket ansvarar även för drift och underhåll
av vägen.
Kommunen är inte huvudman för övrig allmän plats inom
planområdet, det vill säga det som planläggs som naturmark. Det
betyder att det är ägarna till fastigheterna i området som får ansvaret
för allmän plats. Enligt PBL 4 kap 7§ får kommunen avsäga sig
huvudmannaskapet endast om det är fritidshusbebyggelse eller om det
är sed på orten, dvs om kommunen av tradition har haft enskilt
huvudmannaskap, om det finns angränsande områden med enskilt
huvudmannaskap eller om området har fortsatt landsbygds- eller
fritidsbebyggelsekaraktär. Angränsande områden har inte kommunalt
huvudmannaskap. Det finns därför lagstöd att använda enskilt
huvudmannaskap i området.

32

Åre kommun
Detaljplan för Mörviken 1:148 och 1:149
Samhällsbyggnadskontoret
Granskningshandling

PLAN 2021.5
2022-04-05

Avtal
Ramavtal och
exploateringsavtal

Innan detaljplanen antas ska, i enlighet med kommunens riktlinjer för
exploateringsavtal (beslutade av Kommunfullmäktige 2015-12-08 §99),
avtal tecknas mellan kommunen och exploatören angående
genomförandet av planen. Exploateringsavtalet medför bland annat att
planens genomförande säkerställs ekonomiskt samt att samordningen
mellan exploatören och kommunen regleras avseende utbyggnaden av
kvartersmark respektive allmän plats.
Exploateringsavtalet medför följande huvudsakliga kostnader och
åtaganden för exploatören:
Kostnader
•

Förrättningskostnader för överföring av allmän platsmark till
kommunens gatufastighet, väg 638
• Förrättningskostnader för bildande av ledningsrätt
• Byggnation och projektering av fördröjningsmagasin samt
dagvattendiken.
• Byggnation av lekplatser
• Stängsel/plank mot järnväg
Övriga åtaganden
•

Avtal mellan
ledningsägare och
exploatör

Exploatören kommer att utan ersättning få avstå mark som
planlagts för allmän plats
• Exploatören kommer att utan ersättning få upplåta mark för
ledningsrätt
Ledningsägare är skyldiga att bevaka sina rättigheter och samråda med
exploatören avseende projektets påverkan på det egna
ledningsinnehavet. Vid omläggning av ledningar bör avtal tecknas
mellan ledningsägaren och exploatören för att säkerställa kostnader,
utförande och rättigheter.

Avtal mellan
Trafikverket och
exploatör

Om förändringar av befintliga anslutningars utformning, så som att
bredda eller förbättra vilplan (ej belägga), ska göras måste ett avtal
upprättas mellan exploatören och Trafikverket. Avtalet ska vara
påskrivet innan några fysiska åtgärder utförs på anslutningen. Syftet
med avtalet är att reglera anslutningens utformning samt medge
tillåtlighet att utföra åtgärder inom Trafikverkets vägområde.

Planavtal

Ett planavtal har upprättats mellan Åre kommun och exploatören. I
planavtalet regleras bland annat villkor och kostnader för planarbetet.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning

Fastighetsbildning behöver inte göras för genomförandet av planen.

Servitut och
ledningsrätter

Mörviken GA:12 har officialservitut för utrymme, 2321–89/57.1, som
belastar fastigheten Mörviken S:3. Servitut berör området vid den
aktuella vägen. Vägen kommer att vara kvar i nuvarande sträckning.
Mörviken 1:148 har avtalsservitut som belastar fastigheten Totten 2:26
med rätt att nyttja del av Totten 2:26 för att angöra Mörviken 2:26.
Trafikverket har vägrätt för E14 och väg 638. Vägrätterna berörs inte
av planförslaget.
Åre kommun har ledningsrätt för vatten och avlopp, 23-Åre-2155.1,
som belastar fastigheterna Mörviken 1:148 och 1:149. Aktuella
ledningar, som ligger utmed väg 638, kan vara kvar i sitt nuvarande
läge. Servitutet berörs därför inte av planförslaget.

Renbetesrätt

Kalls sameby har renbetesrätt i området. Området ligger däremot inte
inom riksintresset för rennäringen. Renbetesrätten påverkas eftersom
planförslaget medger att området bebyggs och förutsättningar för
renbete inom området påverkas. Planområdet ligger inom den
exploaterade delen av Tegefjäll och omges av åtgärder som stör
bedrivandet av rennäring inom området, till exempel större vägar och
tätorter. Bedömningen är därför att planförslaget kan genomföras trots
påverkan på renbetesrätten.

Gemensamhetsanläggningar och
samfälligheter

Inom planområdet finns en befintlig gemensamhetsanläggning,
Mörviken GA:12. Anläggningen är för väg och vattentäkt med
pumpanordning. Det aktuella området reserveras för
gemensamhetsanläggning i detaljplanen. Ingående delägare är
Mörviken 1:113, 1:114 och 1:115. Gemensamhetsanläggningen
omfattar området vid den befintliga infarten i östra delen av
planområdet. Infarten ska även användas av de planerade
bostadshusen och föreslås breddas. Gemensamhetsanläggningen ska
därför omprövas. Förutom befintliga fastigheter föreslås även den eller
de nya bostadsfastigheter som bildas på Mörviken 1:149 ingå i
gemensamhetsanläggningen. Alternativt kan en ny
gemensamhetsanläggning bildas för den sträcka som de nya
fastigheterna har behov av eftersom dessa inte har behov av
vattentäkten. Vid lantmäteriförrättningen bestäms ingående delägare,
andelstal, område som gemensamhetsanläggningen ska omfatta med
mera. I lantmäteriförrättningen prövar även lantmäterimyndigheten
lämpligheten för åtgärden. Ansvaret för att ansöka om och bekosta
lantmäteriförrättning ligger på exploatören.
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Inom planområdet finns en befintlig samfälld fastighet, Mörviken S:3.
Ingående delägare är Mörviken 1:37, 1:46 och 1:112. Ingen förändring
av marken sker vid marken för den samfällda fastigheten. Här kommer
det därför fortsatt att vara kvar en väg. Den samfällda fastigheten
påverkas inte i form av behov av lantmäteriåtgärder. Den samfällda
fastigheten ligger däremot på samma område som
gemensamhetsanläggningen Mörviken GA:12. Den samfällda
fastigheten påverkas därför i form av att fler får nyttja marken på
fastigheten för att ta sig till sina bostäder.
Inom Mörviken 1:148 respektive 1:149 kommer det bli aktuellt att
bilda gemensamhetsanläggningar för parkering och sophantering (g1),
gata (g2) och lekplats (g3). Det kommer även att behöva bildas
gemensamhetsanläggningar för naturmarken på fastigheterna (g4). Vid
lantmäteriförrättning bestäms ingående delägare, andelstal med mera.
Det är exploatören som ansvarar för att ansöka om och bekosta
lantmäteriförrättningen.
Fastighetskonsekvenser

Mörviken 2:26
Mörviken 2:26 får ökade drifts- och underhållskostnader i och med
den ökade trafikmängden som de nya bostäderna genererar.
Avtalsservitut har upprättats mellan fastighetsägarna gällande detta.
Del av fastigheten ingår i planen och planläggs för bostäder.
Strandskyddet upphävs inom denna del av fastigheten. Del av
fastigheten planläggs för markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar.
Mörviken 1:148
Fastigheten planläggs för bostäder samt naturmark. Strandskyddet
upphävs inom kvartersmarken. Gemensamhetsanläggningar bör bildas
för parkering, sophantering, gata, lekplats samt natur. Anslutning till
fastigheten kommer ske via Mörviken 2:26. Ett avtalsservitut har
upprättats för detta. Del av fastigheten planläggs för markreservat för
allmännyttiga underjordiska ledningar. Luftledning ska flyttas och
grävas ner.
Mörviken 1:149
Fastigheten planläggs för bostäder samt naturmark.
Gemensamhetsanläggningar bör bildas för parkering, sophantering,
gata, lekplats samt natur. Anslutning till fastigheten kommer ske via
gemensamhetsanläggning Mörviken S:3. Gemensamhetsanläggning där
fastigheterna ingår bör omprövas för att möjliggöra infarten. Del av
fastigheten planläggs för markreservat för allmännyttiga underjordiska
ledningar. Luftledning ska flyttas och grävas ner.
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Mörviken 1:113, 1:114, 1:115
Gemensamhetsanläggning där fastigheterna ingår bör omprövas för att
möjliggöra infart till Mörviken 1:149. Ny bebyggelse kommer att
uppföras i anslutning till fastigheterna.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Exploatören bekostar planarbetet. Ett planavtal är upprättat mellan
Åre kommun och exploatören som reglerar kostnaderna.

Medverkande
tjänstepersoner

Plan- och genomförandebeskrivningen har upprättats av Lovisa Wäng
(planarkitekt) och Fredrik Vogt Thorell (planarkitekt) på uppdrag av
samhällsbyggnadsnämnden. Arbetet har genomförts i samråd med
tjänstepersoner inom Samhällsbyggnadskontoret på Åre kommun.
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