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GENOMFÖRT SAMRÅD
Samrådet har genomförts skriftligt. Samrådshandlingar upprättade 2013-08-27 har varit
utsänt på samråd 2013-09-13 – 2013-10-07 till berörda sakägare samt till Länsstyrelsen,
övriga berörda statliga myndigheter, kommunala nämnder och styrelser och övriga
berörda.

FÖRTECKNING ÖVER INKOMNA SKRIVELSER
1B

Yttranden har inkommit från:
Myndigheter m.m. 1. Länsstyrelsen Jämtlands län
2. Åre kommun, tekniska avdelningen
3. Åre kommun, miljöavdelningen
4. Trafikverket
5. Lantmäteriet
6. Jamtli, Länsmuseet
7. Jämtkraft AB
8. Skistar
9. Skanova

Sakägare 10. Berörda grannar samt finansiärer för Mörviken1:74 1:100 1:103BRF Årevägen 130 åre Brynjar Farstad
10.a Mörviken1:74Thulin
10 b Mörviken1:74Thulin
10.c Mörviken 1:62Wilton
11. Mörviken 1:55 Brf. Byss Granne P Modin
12.a Mörviken 1:55 Brf Byss Bexelius lgh 116 (gatuplan)
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12.b Brf Byss Pär Jönsson lgh 138
13. Mörviken 1:45 Brf Alpinhuset Granne
14. Mörviken 1:29 Mitt i Åre Granne medlemmar enl lista T. Holm
15. Mörviken 1:29 Mitt i Åre advokat Mårtensson AB
16. Mörviken 1:45 Alpinhuset Årevägen 115 lgh 13 , Rodén.
17. Mörviken 1:78 Anders Lundström
18. Mörviken 1:5 samt delägare i Mörviken 1:37 N Hansson

BEMÖTANDE AV INKOMNA SKRIVELSER M.M.
De inkomna skrivelserna och synpunkterna sammanfattas nedan i kursiv stil och kommenteras därefter med normal stil.
Länsstyrelsen,Jämtlandslän
1.

Sammanfattning: Syftet med detaljplanen är att utöka befintliga byggrätter samt att
upprätta en ny passage genom planområdet till Kabinbanan från
västra Årevägen. Den föreslagna detaljplanen berörs av
riksintresse för friluftsliv, kulturmiljö samt turism – friluftsliv.
Detaljplanen kommer inte att medföra negativ påverkan på dessa
riksintressen. Länsstyrelsen instämmer med kommunens bedömning
att detaljplanen och dess genomförande inte antas medföra
betydande miljöpåverkan och att en miljökonsekvensbeskrivning
inte behöver upprättas. Inte heller berörs den föreslagna
detaljplanen av strandskydd enligt länsstyrelsens kartor.
Den fördjupade översiktsplanen från 2005-06-21 bör uppdateras
för att klara ut framtida byggrätter,.
Det bör framgå i planhandlingarna hur dagvattnet ska anordnas.
Det bör framgå mer klart vilka åtgärder man skall vidta för att
fördröja dagvattnets fart – genom infiltration, svackdiken, gröna tak
mm – innan man leder det till befintliga kommunala ledningar som
sen går rätt ut i Åresjön.
Kommentar

Vi håller på med kommuntäckande översiktplan och nästa år planerar
vi börja med fördjupning av översiktplanen för Åredalen .
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Åtgärder vidtas för att fördröja dagvattnets framfart – se rapport
Dagvattenhanteringsplan gjord av Sweco 2013 06 24 för kvarteret.
Svackdiken och stryd avrinning behövs enligt utredningen.I planen
har en omdisponering av parkeringsplatser till byggnadernas norra sida
vid Kabinbanevägen ökat ytan för infiltration av dagvatten.
2.

Åre kommun, tekniska avdelningen

Sammanfattning: Verksamhetsområde för vatten och avlopp finns, Kommunalt
huvudmannaskap gäller från anslutningspunkt vid tomtgräns.Medel
har beviljats för för kapacitetsutbyggnad av vattenverket Långnäset.
Huvudledningarna för vatten i området har tillräcklig kapacitet.
Nuvarande anslutningspunkter är ej dimensionerade för den tänkta
byggnationen. Det är av stor vikt att det i ett tidigt skede klargörs
om det ska vara gemensamhetsanläggning för vatten för samtliga
byggnader eller om varje byggnad ska ha en egen anslutning,
eftersom
detta
påverkar
ledningsdragningar
och
påkopplingskapacitet. Tekniska avdelningen förordar en
anslutningspunkt med mätning per fastighet och byggnad.
Påkoppling på avloppsnätet bör inte utgöra något hinder, men
måste undersökas vid detaljprojektering.
Kommunalt avlopp till reningsverk Vikverket. Eftersom marken i
planområdet lutar kraftigt kan interna tryckstegringar behövas till
nya hus. Det är nödvändigt med omdragningar av vissa befintliga
kommunala ledningar för att genomföra byggnation. Interna
ledningsdragningar görs lämpligen på prickmark.
Ledningsdragningar ska godkännas av tekniska avdelningen.
Ej vattenskyddsområde.
Dagvattenhanteringen förväntas hanteras i enlighet med framtagen
dagvattenstrategi. Åresjön är recipient för avrinningsområden
Risken för föroreningar är störst i samband med byggskedet..
Angående renhållning sköts det inom varje fastighet eftersom
utbyggnad sker vid olika tidpunkter ,inget gemensamt område för
sophantering.
Ingen parkering på gatan, tillräckligt med parkeringsplatser ska
finnas på respektive fastighet. Det är trångt och platsen för
snöupplag är liten. Snöupplag ska finnas på respektive fastighet.
Vägsamfällighet är ej aktuellt, gränsar direkt mot kommunal väg.
gångförbindelsen bör vara belyst.
Kommentar

Ny bebyggelse medför flyttning av flera befintliga ledningar. All
flytt av ledningar bekostas av exploatör och förläggs lämpligen på
prickmark där så möjligt. Varje byggnad planeras ha egen
anslutning eftersom utbyggnad kan ske i olika tider.
Ang.dagvatten hantering se kommentar till länsstyrelsen.
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För byggnaderna vid Årevägen planeras parkering i garage, eller på
gård mellan gatuhus och gårdshus. Kabinbanevägens nya hus får
parkering i entreplan direkt från Kabinbanevägen. Ny trottoar och
cykelväg ordnas på Kabinbanevägens södra sida. Planen ger
bullerskyddade uteplatser på södervända gårdar för att ge god
bostadsmiljö . För Fastighet Mörviken 1:103 anordnas parkering
väster om planerad bebyggelse genom fastighetsreglering och
möjlig parkering i garage i huset.
Gångväg utgår ur planen och ersätts med x i betydelsen att
allmänheten har tillträde och i framtiden då flerfamiljshusen byggs
kan GA bildas för gångtrafik mellan Kabinbanevägen och
Årevägen.
Plats för snöupplag avses bli på varje fastighet mellan husen.
I övrigt har beskrivningen kompletterats enligt yttrandet.
3.

Åre kommun, miljöavdelningen

Sammanfattning: Miljöavdelningen är positiv till planförslaget utifrån det som
framkommit av samrådshandlingen. En förtätning av bebyggelse i
ett område som har närhet till service , kollektivtrafik och
möjligheter till kommunalt VA och är att föredra ur
hushållningssynpunkt. Det är till fördel om planen möjliggör en
gångväg som allmänheten kan använda sig av. Av
planhandlingarna framgår det bl.a. att bebyggelsen ska anslutas till
det kommunala VA-nätet ,kollektivtrafik och service finns i
närheten, mindre bulleranpassningar ska göras och att marken
redan är ianspråktagen.
Kommentar

Gällande gångväg se kommentar till tekniska kontoret.

4.

Trafikverket

Sammanfattning: Trafikverket anser att en bullerberäkning ska göras för att
säkerställa att riktvärdena för trafikbuller klaras och att eventuella
åtgärder blir tillräckliga. Den ska vara sammanvägd för trafikbuller
från väg och järnväg. Det är exploatören/kommunen som ansvarar
för utredningar och åtgärder när det gäller buller, vibrationer och
andra skyddsåtgärder. Bullerberäkningen ska göras med nuläge och
framtida prognoser. Trafiken på Mittbanan förväntas öka och då
särskilt om Meråkerbanan blir elektrifierad vilket ska ingå i den
framtida prognosen.
Trafikverket anser att de riktvärden som finns för trafikbuller, enligt
regeringens proposition 1196/97:53, ska följas vid planering av ny
bebyggelse under förutsättning att det är tekniskt möjligt och
ekonomiskt rimligt. Kommunen är planerande myndighet och kan i
vissa lägen och under vissa förutsättningar göra avsteg från
gällande riktvärden för trafikbuller. Trafikverket anser att det kan
4(14)

Åre kommun

Samrådsredogörelse

Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden Kabinbanevägen och Årevägen, Åre

2014-08-14
PLAN 2011.28

vara acceptabelt så länge en god boendemiljö fortfarande kan
uppnås. Om avsteg från beslutade riktvärden tillämpas anser
Trafikverket dessutom att kommunen ansvarar för eventuella
bullerstörningar i framtiden. Om Trafikverket drabbas av kostnader
till följd av kommunens planering eller bristande uppföljning av
planering
kommer
Trafikverket
överväga
att
ställa
skadeståndsanspråk på kommunen. Enligt Faktablad –
”Riskhantering i deltaljplaneprocessen – Riskpolicy för
markanvänning intill transportleder för farligt gods”,
Länsstyrelserna 2006, ska riskhanteringsprocessen beaktas vid
framtagandet av detaljplaner inom 150 meters avstånd från en
farlig godsled. Då såväl Mittbanan som E14 är farliga godsleder
ska riskhanteringsprocessen beaktas vid framtagandet av
detaljplanen.
Planen bör kopplas och analyseras tillsammans med befintliga och
kommande planer utifrån vad exploateringen innebär när det gäller
trafikalstring och resmönster, exempelvis vad gäller belastning av
vägnät och korsningar.
Kommentar:

I Trafikbuller utredning gjord 2014 04 02 av Sweco beräknas
ljudnivån från tågtrafik och E14. Villkoren för bra ljudnivåer
uppfylls med hänsyn till biltrafik idag, men framtidsprognos för
sammanlagda ljudnivån för tåg och biltrafik resulterar i
sammanslagen ekvivalent ljudnivå vid ljuddämpad fasadsida som är
1dB för hög vid Mörviken 1:103.
.Förslag från Sweco till åtgärd är att sänka hastigheten på St Olavs
väg/ Årevägen till 30km/h .
Årevägen planeras enligt FÖP för Åre samhälle bli gårdsgata, dvs
gata för gående där bilar får framföras på de gåendes villkor, så
problemet borde inte uppstå. Övriga fastigheter beräknas klara
gränsvärden för buller för väg och spårtrafik.
Riskanalys dp Mörviken gjord 2014 03 05 av Sweco visar att
etablering inom planområdet kan göras med en acceptabel
säkerhetsnivå utan att ytterligare riskminskande åtgärder vidtas.
Riskbild för planområdet gäller närhet till järnväg och E14.
Alla utredningar biläggs granskningshandlingarna.
Frågan med trafikalstring och resmönster kan inte lösas i
detaljplanen. Kommunen hänvisar till FÖP för Åre samhälle.
Kommunen har startat arbetet i samarbete med bl a Destination Åre,
med parkerings och flödesstategi som behandlar bl. a. detta område.

5.

Lantmäteriet

Sammanfattning:

I genomförandebeskrivningen, under ”fastighetsrättsliga frågor”,
står det att aktuell del av Mörviken 1:37 kommer att upphöra och
istället klyvas och sedan läggas samman med… Här bör det istället
stå: Aktuellt skifte av Mörviken 1:37 överförs genom
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fastighetsreglering till Mörviken 1:74, 1:100 respektive Mörviken
1:103.
Vidare sägs att en ny fastighet håller på att styckas av från
Mörviken 1:74. Vad jag kunnat se så finns det ingen sådan
pågående förrättning (?). Sedan hänvisas till bilagd
fastighetskonsekvenskarta. Ytorna ”h” och ”i ” i den fycks inte
återfinnas i kartan. Vid raderna e, g, k och o föreslås ordet
”stamfastighetn” strykas alternativt ersättas med ”aktuellt skifte
av” och vid raden ”i” bör det (vid beskrivningen av åtgärd) stå: Av
del av 1:37 bildas ny fastighet.
Skrivningen vid raderna M och n, under ”beskrivning av
åtgärd/kommentar” , bör förtydligas så att det framgår att dessa
servitut ska upphöra. Servituten det handlar om är enligt kartan
med de administrativa bestämmelserna 69/2146 och 69/2147. Det
sistnämna gäller till förmån för t f f) 1:62 belastande 1:74 (inte t f f
1:74 belastande 1:61). Det bör korrigeras vid raden ”n”. Det
förstnämnda servitutet ( 69/2146) gäller t f f 1:62, vilket stämmer
(se vid raden ”m”).
Kommentar:

Beskrivning
yttrandet.

och

fastighetskonsekvenskarta

korrigeras

enligt

6.

Jamtli, länsmuseet

Sammanfattning:

En av de få äldre bondgårdar som finns kvar i Åre samhälle är
parstugan på fastigheten Mörviken 1:5. Om grannfastigheterna
bebyggs med de här förslagna byggnaderna kommer den att bli än
mer inbyggd. Därmed skulle de byggnadshistoriska och
samhällshistoriska värdena på Mörviken 1:5 att ta skada. Denna
rest av gårdsbebyggelse borde skyddas från fler intrång. Därför
anser Jamtli att föreliggande detaljplan ej bör genomföras.

Kommentar:

Parstugan på fastigheten Mörviken 1:5 blir redan inbyggd i och med
byggrätten på sin egen fastighet. En hög långsmal byggrätt ligger
utmed tomtgräns mot Mörviken 1:61, som återuppbyggnad av ladan
som tidigare har legat där.

7.

Jämtkraft AB

Sammanfattning: Jämtkraft har anläggnings delar inom det planerade området .
Både för låg, högspänning, optofiber och fjärrvärme. Uppskattade
effektbehov och lokaliseringen av dessa kan vara en avgörande
fråga för om det kan behövas en ny transformatorstation i det
planerade området. Innan mer detaljerad planering av området
vidtas bör Jämtkraft kontaktas för att kunna förutse möjligheter och
begränsningar. Eftersom området redan är exploaterat kommer
även befintliga när av infrastrukturen att beröras vilket ytterligare
påvisar värdet av att planera i god tid. Fiber och kanalisation finns
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inom planområdet.
I beskrivningen står att ”området skall anslutas till Jämtkrafts
fjärrvärmenät” Ändra den texten till ”Området kan och bör
anslutas till Jämtkrafts fjärrvärmenät”.
Kommentar:

Detaljplan kompletteras med E-område för transformatorstation.
Beskrivning korrigeras enligt yttrandet.

8.

Skistar

Sammanfattning:

Vi har inget att erinra om planen i huvudsak förutom att projektet
inte får påverka snöledning i synnerhet och vår verksamhet negativt
i allmänhet.

Kommentar:

9.

Skistars snöledning bör ej påverkas men om så sker ska flytt
bekostas av exploatören.

Skanova

Sammanfattning: Skanova har teleanläggningar som matar/korsar inom berört
planområde, enligt bifogad kartskiss, Tele lägeskarta Mörviken
1_61 m.fl. Kabinbane- och Årevägen.pdf
Generellt önskar Skanova att så långt som möjlight behålla
befintliga teleanläggningar i nuvarande läge för att undvika
olägenheter och kostnader som uppkommer i samband med flytt och
att detta registreras på planen som U-område.
Tvingas Skanova vidta undanflyttningsåtgärder eller skydda
telekablar föra tt möjliggöra exploatering förutsätter Skanova
generellt att den part som initierar åtgärden även bekostar den.
Skanova utgår från att nödvändiga åtgärder i telenät till följd av
planförslaget kommer att framgå av planhandlingarna.
Om så önskas kan ledningarna skickas digitalt i dwg-format för att
infogas på plankartan. Kontakta https://www.ledningskollen.se,
Kabelanvisning kan beställas via https://wwwledningskollen.se

Kommentar:

Läget på Skanovas ledning i Mörviken 1;61 kan behöva justeras. Uområde har tillkommit efter samrådet, nya ledningar förläggs om
möjligt i U-området. Fastighetsägare betalar eventuell flyttning av
ledningar.

10.

Brynjar Farstad , BRF Årevägen 130 Åre. Berörd granne samt
finansiär av planarbetet för fastigheterna Mörviken 1:74,
1:100, samt 1:103.
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Sammanfattning: Som berörd granne och finansiär av planarbetet för fastigheterna
Mörviken 1:74, 1:100 samt 1:103 vill vi framföra följande:
Vi förutsätter att framtaget planförslag som vi bekostar har skett i
dialog med berörda fastighetsägare. Vi emotser era
minnesanteckningar från dessa möten. Har dessa samtyckt till de
byggrätter som föreslagits har vi inget att invända vad beträffar
den delen.
Vad beträffar föreslagen plan för Mörviken 1:61 finns det större
anledning att yttra sig. Vi kommer här att jämföra
planbeskrivningen med den upprättade plankartan.
Planbeskrivningen sid 2, SYFTE OCH HUVUDDRAG
De nya husens höjder skall anpassas till
Planbeskrivningen sid 4, FÖRSLAG, Bebyggelse

omgivningen.

En bruttoarea 4000 kvm, fördelad på 3-5 våningar innebär en
byggnad som är ungefär i samma storlek som liknande hus längs
Årevägen…
Plankartans byggrätt och nockhöjd för Mörviken har lagts in
tillsammans med vårt projekt Årevägen. Hur stämmer detta med
beskrivningen?
Planbeskrivningen sid 4, FÖRSLAG, utformning
För norra sidan Årevägen, väster om Åre torg, har ny bebyggelse
uppförts med en lägre huskropp på 3-4 våningar närmast gatan
medan huskropparna längre in på fastigheterna har tillåtits bli
högre. Detta gäller både befintliga och planerade hus och bör gälla
även för Mörviken 1:61.
Illustrationskartans sektion har kombinerats med en sektion genom
vårt projekt Årevägen. Var är uppdelningen? En brytning i fasad
där man ej anger gradtalet kan knappast ge ett intryck av en lägre
byggnad mot gatan. Dessutom är byggnadens volym redovisad
felaktigt i sektionen. För att motsvara omfattning enligt plankarta
och illustrationskarta skall den gråa volymen läggas till.
En sammanfattning av det redovisade: Exploateringen av Mörviken
1:61 är ett sista ”infill” utmed Årevägen. Som framgår av
beskrivningen bör detta ”infill” anpassas efter omgivningen. Detta
tycker alltså planförfattaren och det tycker även vi. Med detta som
bakgrund måsta man ställa sig frågan hur en byggnad med den
volymsutformningen kan föreslås. Byggnadsarean och bruttoarean
är alltför stor. Jämför med vad som är tillåtet på vår fastighet. Det
finns ingen uppdelning av husvolymen och den antydan till gård
som finns är i så fall inåtvänd och kommer inte omgivningen
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tillgodo. Den fria markytan är bara 4,5 meter på tre sidor som
utgör prickmark.
Byggnaden kommer att utgöra en vägg mot sydost för att inte tala
om vad som drabbar fastigheten 1:5 som har en byggrätt i väster
där sydvästläget blir fullständigt tilltäppt. Hushöjden mot Årevägen
är två våningar för hög. En vinkling av fasaden kan aldrig ta bort
det stora våningsantalet.
I planen förklaras den låga hushöjden på byggnaderna vid
Kabinbanevägen med önskemål om utsikt mot både sjön och
backen. Men hur blir det med utsikten mot backen för fastigheterna
söder om Årevägen?
Det har varit brukligt i de senaste projekten att ta fram en noggrann
skiss på byggnaden innan planen upprättas. Därmed vet alla hur
det skall se ut och man kan anpassa planen efter utformningen. Den
plan som nu föreslås för Mörviken 1:61 är alltför generell vilket
kan innebära att en alldeles för stor volym tillåts.
Är det så att det finns en skiss på en byggnad som leder fram till
denna plan så ät det dags att lyfta fram den skissen i dagen. Det blir
då betydligt enklare att förstå och värdera planförslaget. Så länge
den skissen inte är framme motsätter vi oss planförslaget för
Mörviken 1:61.
Kommentar:

De utsända samrådshandlingarna är ett förslag som omformas
utefter kommunens önskemål ,inkomna synpunkter från sakägare,
myndigheter ,exploatörer och deras representanter och utifrån
resultat i genomförda utredningar. Det är just det som planprocessen
är till för. Dialog med berörda fastighetsägare och arkitekter sker
under hela planarbetet .Förändringen av planförslaget är en
samordning av dessa samtal och FÖP för Åresamhälle och de
utredningar som är gjorda.
Den slutna kvartersstrukturen för Mörviken 1:61 vid Årevägen har
ersatts av ett gathus och gårdshus. Högsta nockhöjd har sänkts en
våning till lika som grannfastigheternas nya byggrätter och till
lägre exploateringsgrad.
Parkering sker på eller under gården. Bostadsinnehavare .har
tillstånd att angöra parkering på tomtmark via Årevägen. Årevägen
planeras bli till gårdsgata med butiker i bottenvåning och 3-4
vånings bostadshus.
Flerbostadshusen vid Kabinbanevägen blir 4-5 vånings stadsvillor
med parkering i våningen mot gatan . Kabinbanevägen får fortsatt
genomfartstrafik från E14.Gång och cykeltrafikanter får trottoar på
södra sidan av vägen.
Avstånd min 10 meter till tomtgräns är minimalt U-område för att
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dra ledningar till nya flerfamiljhus. Mörviken 1:61 och 1:74 får 10
meter U-område mot öster och Mörviken 1:103,1:100 8 meter Uområde mot söder.
Reglering av högsta nockhöjd ger två våningar mot gatan och resten
som sluttningsvåningar mot gården. FÖP för Åre samhälle
rekommenderar villa karaktär i nybebyggelse i detta område.
De skisser som ligger till grund för planförslagen är bara en
utgångspunkt för diskussion. Att använda alltför preciserade hus
skisser som en del i planhandlingarna kan vara vilseledande
eftersom det inte finns några garantier att det är just det huset som
kommer att byggas.
10a.

Mörviken 1:74 Thulin
..i frågan o gångvägför allmänheten genom Mörviken 1:4 har
markägare undertecknad vänligen men bestämt motsagt sig detta.
Gångväg är borttagen ur planen och ersatt med x-område som i
framtiden då flerfamiljhus byggs här kan omvandlas till GA som
ger möjlighet att skapa och sköta gångväg.

10b

Mörviken 1:74 Thulin
Undertecknad ställer sig frågan varför tomterna längs
Kabinbanevägen endast tillås bebyggas till en tredjedel när tomten
mot Årevägen tillåts bebyggas till närmare 75 procent
….fastigheterna på norra sidan Kabinbanevägen,risken är att detta
område när detta område detaljplaneras om så kommer det
uppföras större fastigheter där och med aktuellt förslag skulle då
berörda fastigheterna på södra sidan vara helt oproportionella.
Se kommentar 10 till Brynjar Farstad.
Angående norra sidan av Kabinbanevägen finns samma
rekommendation i FÖP Åre samhälle som för södra sidan. Närheten
(inom 30 meter) till E14 som är led för farligt gods och stora
bullerproblem ger små möjligheter att planera för boende.

10c

Mörviken 1:62 Wilton
Angående förslaget att göra om vår sevitutväg till allmän gångväg
mellan Årevägen och Kabinbanevägen är jag starkt emot det.
Om det blir ett dödande av det servitut som Mörviken 1:62 har,bör
en oberoende värdering av denna förmån göras. Skulle denna
utredning visa på ett ekonomiskt värde skall detta regleras mellan
berörda parter.
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Se kommentar 10a till Thulin. Gångväg är borttagen ur planen, och
eventuella förändringar av rätt att använda mark regleras i
exploateringsavtal .Avtalet måste vara klart innan planen kan antas
se.fastighetskonsekvenskarta bifogat i granskningshandlingar.
11.

Mörviken 1:55 P.Modin Brf Bysshuset,

Sammanfattning:

Höjden på den nya byggnaden mot Åre vid vägen avviker markant
från övriga befintliga hus. Nockhöjd bör vara maximalt + 398 för
att harmoniera med omgivande byggnader. Nuvarande förslag
innebär att husets nockhöjd och fasad blir 5 meter högre än
Bygghuset dessutom utan branta takfall. Övriga befintliga och
planerade hus utefter Årevägen harmonierar med ungefär samma
höjd på ömse sidor om gatan. Max två våningar samt inredd vind
bör tillåtas i likhet med grannhusen, mot Årevägen. Ljus gatufasad
måste eftersträvas då den ska reflektera ned ljuset/södersolen till
Årevägen. Branta takfall måste eftersträvas för att harmoniera med
omgivande bebyggelse och ge ett smäckrare intryck och öka
ljusflödet till gatan och norra fasader Årevägen 125, Bysshuset.
Krav på lokaler för handel i soutteräng/bottenvåning mot Årevägen
för att skapa en intressant affärsgata med flanörkänsla som angivits
i tidigare plan, översiktsplan FÖP 2005.
Varför följer inte orienteringen av fasaden gatulivet? Kommunen
måste tillse att freda gata och trottoar och hålla ett rakt gatuliv.
Föreslaget hus sticker ut i gaturummet och stör utsikten, då man
från torget blickar ned utöver Årevägen mot Åresjön.
Volymen på den föreslagna byggnaden mot Årevägen är extremt
stor, speciellt om man jämför med de befintliga husen på nedre
sidan av Årevägen. Jämfört med Bysshuset kommer det nya huset
kännas enormt stort som det är föreslaget nu. Enligt
samrådshandlingen, sidan 4, skall max en tredjedel av fastighetens
area bebyggas. Detta kan ej stämma med förslaget som anges för
fasigheten Mörviken 1:61. Hur stor är byggytan på det föreslagna
huset på Mörviken 1:61 och hur stor är fastigheten?
Den nya byggnaden bör anpassas till omgivande bebyggelse, se hur
Dähliehuset, Bysshuset och Alpinhuset trappas ned utefter gatan.
Om detta hus byggs som på förslaget kommer med sin höjd och
stora volym att radikalt avvika från övrig bebyggelse i området.
Byggnaden skulle uppfattas som mera anpassad till befintlig
bebyggelse om den trappades i samklang med topografin i sydnordlig riktning. Jämför det nya projektet ”Årevägen” strax väster.
Det är det planerat för flera huskroppar för att lätta upp intrycket.
Vi anser att det är viktigt att bevara utblickarna från olika punkter
(även från gatunivå) upp mot Hummeln och kabinbanans
sträckning, föra att behålla känslan av att man är i en fjällby som
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Åre.
Har man i förslaget sett över trafikföringen för Årevägens västra
del? Det nya huset planeras innehålla ca 40 lgh. Att jämföra med
omgivande hus ca 25. Övriga hus har sin angöring från annat håll.
Vår uppfattning vara att Årevägen väster om torget på sikt skulle
bli bilfri. Detta anges i översiktsplan FÖP 2005. ”Årevägen väster
om torget skall förstärkas som gångstråk med inslag av viss
handel” Hur skall detta lösas?
Hur är det planerat för genomfartstrafik och gång/cykelpassage
Årevägen under byggtid. Vi har en affärslokal i Bysshuset mot
Årevägen som är helt beroende på att människorna kan besöka den
och promenera längs Årevägen.
Den planerade parkmarken med gångförbindelse ÅrevägenKabinbanevägen. Hur kommer förbindelsen utformas? Vem
bygger? Vem kommer ha driftansvar?
Kommentar:

Byggrätten till fastighet 1:61 följer Årevägens sträckning och får
lika högsta nockhöjd som övriga befintliga nya byggrätter mot
Årevägen. Genom f1 regleras att fasad mot angränsande gata ska
ligga i fastighetsgräns och avslutas eller brytas vid +395m så skapas
brant takvinkel . Tidigre brytning vid +397m ändras till +395m
eftersom byggrätten sänks en våning. Ang nya byggnaders höjder se
kommentar 10 Brynjar Farstad.
Planen beskriver att ny bebyggelse ska i huvudsak vara i trä och
målas i kulörer som anknyter till karaktärsdrag hos bebyggelse i
omgivningen .
Möjlighet till lokaler för handel skapas genom bestämmelsen BC i
kvarteret mot Årevägen.
Planen ger möjlighet att lösa parkering på gården inom fastigheten
enligt p-norm i föp för åre samhälle, med infart från Årevägen. En
gångväg som tvärförbindelse planeras ordnas då flerfamiljshus
byggs,det är viktig att ordna då kvarteren bebyggs tätare .
Antalet lägenheter regleras genom kravet på parkering enligt FÖP
Åre samhälle och antalet våningar.
Genomfartstrafik under byggtid får lösas i bygglovsskedet.
Ang gångväg se kommentar 2 tekniska avdelningen Årekommun.

12. a

Brf.Bysshuset bostadsrättsinnehavare,

Sammanfattning: Angående kommersiella lokaler i soutteräng/bottenvåning mot
Årevägen. Vi som har lägenhet i gatuplaner med gående precis
utanför fönstren motsätter oss alla kvällsöppna lokaler där, typ
restaurang, bar, nattklubb. Då skulle ljudnivån vara störande till
sena natten. Därtill förutsätter vi att hela andra sidan av gatan får
trottoar just för att fördela antalet gående.
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Kommentar:

Öppettider eller verksamhet regleras inte i detaljplan. Trottoar
kommer att finnas på bägge sidor av Årevägen.

12. b

Brf. Bysshuset Jönsson bostadsrättsinnehavare,

Sammanfattning: Den föreslagna höjden och volymen på den nya byggnaden mot
Årevägen avviker markant från befintliga hus. Byggnadsvolymen på
det nya huset mot Årevägen är extremt stor, speciellt om man
jämför med de befintliga husen på nedre sidan av Årevägen. Var
finns plats för bilar/besökande? Gårdsutrymmen enl PBL? Volymen
sett till tomtstorlek är extrem! Ska ni dra in mera trafik i centrum
genom infart från Årevägen? Årevägen skulle ju bli gågata enligt
tidigare planer!
Jag kommer ej att acceptera ett högre hus än Bysshuset mot
Årevägen , se trappningen på nuvarande hus utefter gatan. Med ett
så högt hus som föreslås ser man inte ens från min vindsvåning över
huset upp mot Hummeln! Känslan av att vara i en fjällby kommer ju
helt att försvinna från Årevägen!
Gör som det nya projektet närmare bilverkstaden, som ju är
uppdelat i flera huskroppar.
Branta takfall skulle ge ett smäckrare intryck än den stora kloss som
nu föreslås!
Ljusa fasader ger ökat ljusflöde till gatan och norra fasader
Årevägen 125 (Bysshuset).
Fasaden på ritningarna följer ej gatans sträckning!! Varför?
Misstag eller medvetet? Helt offattbart att inte kommunen fredar sin
kommunala gata och håller ett rakt gatuliv. Föreslaget hus sticker
ut i gaturummet och stör utsikten och ger ej ett rakt gatuliv!
Jag vill ha underrättelse direkt via post eller mail om projektet
framöver!
Kommentar:

Ang höjd och volym se kommentar 10 till Brynjar Farstad.
Gårdsutrymmen enl PBL justeras i planen då Mörviken 1:61 blir två
byggnader med gård emellan.
Ang. parkering se kommentar 10
Ang gågata se kommentar 4 till trafikverket.
Ang ljusa fasader och branta takfall , att fasaden följer
gaturiktning.se kommentar 11.

13.

Mörviken 1:45 Brf Alpinhuset,M.Gunnarsson

Sammanfattning:

Gångvägen mellan Årevägen och Kabinbanevägen är vi positiva till
och vill att den skrivs in som ett krav för planens genomförande. En
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liknande access fanns på skisstadiet mellan Sport II och
Benamsgården men försvann i samband med planarbetet vilket var
mycket synd. Gångvägen är en absolut nödvändig funktion i denna
del av Åre då det idag saknas bra passager från Åre bys östra del
mot kabinbaneområdet.
Vi anser att föreslaget hus på Mörviken 1:61 kommer att upplevas
som väldigt högt utefter Årevägen (jämför med all annan
bebyggelse.) Huset bör trappas efter slänten men närmast Årevägen
bör mönstret butikplan, 2 lägenhetsvåningar plus inredd vind följas.
För fastigheten Mörviken 1:61 så anser vi att byggnadsvolymen är
stor. Inte minst med tanke på att innergården gör att den upplevda
byggnadsvolymen blir än större än vad den egentligen är (eftersom
att innergården i sin helhet inkluderas i den rektangulära
byggnaden.)
Kommentar:

Ang gångväg se kommentar 4 trafikverket och kommentar 10a
.Ang exploatering se kommentar 10 Brynjar Farstad.

14

Mörviken 1:29,Brf Mitt i Åre medlemmar enl. lista

Sammanfattning:
Kommentar:
15.

Mörviken 1:29 Brf Mitt i Åre 1988 advokat Mårtens

Sammanfattning:

Föreningen invänder mot planförslaget eftersom den tänkta
omfattningen av den nya bebyggelsen inte i tillräcklig utsträckning
tillgodoser föreningens intresse av fortsatt god utsikt över Åresjön
och Åreskutan.
Av planhandlingarna framgår att ju närmare föreningen
byggrätterna ligger, desto högre tillåts byggnaderna bli. Mörviken
1:103 tillåts få en nockhöjd av 410 m.ö.h. vilket är något högre än
höghusen på 2AB: s tomt.” Mörviken 1:62 tillåts få en nockhöjd på
412 m.ö.h. vilket är något högre än höghusen på ”AB:s tomt”
Mörviken 1:62 tillåts få en nockhöjd på 412 m.ö.h. och för
Mörviken 1:61 skulle nockhöjden bli 401 m.ö.h.
I planbeskrivningen anges: ” Då dagens villabebyggelse ersätts av
större och högre hus påverkas stadsbilden och utsikten. Ett av
planens syften är att begränsa påverkan på utsikten så långt det
går.”
Föreningen anser att planförfattaren inte har lyckats i detta syfte.
Huskropparna skulle få höjder som inte är acceptabla för deras del.
Planförslaget måste revideras och byggrätterna minskas i höjdled
på ett påtagligt sätt som gör att utsikten från Åre-Mörviken 1:29
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inte störs som enligt det liggande förslaget. Det är viktigt att
planförfattaren i de fortsatta övervägandena noga studerar och
hämtar ledning av de rättsfall som finns på området. Till en början
kan man inte komma förbi Regeringsrättens vägledande avgörande
i RÅ 1991:46. Detta är ett synnerligen tungt prejudikat som innebär
att utformning och placering av ett bostadshus så att en grannes
sjöutsikt försämrades utgjorde en betydande olägenhet för grannen.
I sin dom utvecklar Regeringsrätten på ett pedagogiskt sätt vad en
försämrad utsikt betyder när man ska göra avvägningar mellan
exploatörens och grannarnas intressen. Rättsfallet har fått sina
efter följare i Mark. och miljööverdomstolens domar 2013-06-04,
mål nr P 10223-12 och 2013-06-13, mål nr P 11281-12. I båda
dessa mål ansåg domstolen att förlust av sjöutsikt skulle ses som en
betydande olägenhet för grannarna. Det intressanta är att studera
med vilken omsorg som domstolen gör sin analys och prövning vid
intresseavvägningen.
De nu återgivna prejudikaten rör visserligen prövningen av bygglov
när det inte finns någon rättsverkande detaljplan som preciserar
byggrätterna. Men resonemanget måste givetvis föras enligt samma
principer när samhället lägger ut en detaljplan över ett område där
intressena står mot varandra – förtätningsaspekten mot
grannehänsynen.
Det föreligger alltså vägande skäl att revidera planförslaget.
Bostadsrättsföreningen vill självklart medverka med synpunkter i
det fortsatta arbetet. Advokatfirman Mikael Mårtenson AB
Kommentar:

Ang.fastighet 1:61se kommentar 10 ,Brynjar Farstad.
Byggrätt till 1:62 har smalnats av för att ge mer utrymme fritt mot
granne på östra sidan som har sin utsikt skymd annars.För att ge
samma byggrätt som andra fastigheter på Kabinbanevägen får
Mörviken 1:62 därför rätt till ytterligare en våning.

16.

Mörviken 1:45 Rodéns Alpinhuset lägenhetsägare

Sammanfattning:

Kommentar Vi har sedan tidigt 80 tal besökt Åre frekvent under
sportlov och helger. Valet av skidort i de svenska fjällen har fallit
på Åre då orten har kunnat erbjuda den absolut bästa skidåkningen
i kombination med bästa utbudet av restauranger, uteliv, butiker i
en mysig bykänsla som kan jämföras med byar i österrikiska,
schweiziska eller franska alperna.
Sedan vi bildade familj i mitten på 90 talet har antalet skiddagar
ökat markant och mycket pga att våra båda barn varit aktiva inom
alpin tävlings skidåkning. Det har sedan övergått i all typ av
skidåkning både i backarna, offpist, parken och på längden, vår
familj brinner för skidåkning i alla former!
Vi har också börjat upptäcka Åre som sommarort och har hittat
många nya aktiviteter som downhill cykling, forsränning, vandring,
ridning mm.
Vintern 2010/2011 beslutade vi oss därför för att ta steget att
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investera i en egen lägenhet i Åre. Valet föll på Alpinhuset då huset
är byggt av och för skidåkare. Läget är suveränt och man har
lyckats få huset att smälta in i den övriga bebyggelsen exteriört i val
av material etc. Huset känns som en naturlig del av Åre och smälter
in väldigt bra även storleksmässigt mot andra fastigheter i
angränsning samt den västra delen av Årevägen.
Sommaren 2011 fick vi tillträde till vår lägenhet på Årevägen 115,
Alpinhuset, lgh. 13. Lägenhet ligger en trappa upp från Årevägen
och har vardagsrum och sovrums fönster mot Årevägen samt
balkong mot Bysshuset.
Det har nu kommit till vår kännedom att man tänker utöka befintlig
byggrätt för fastigheterna Mörviken 1:61 på Årevägen samt
Mörviken1:62, Mörviken 1:74, 1:100 och 1:103 och ge utökade
möjligheter till användning till centrumverksamhet samt att justera
fastighetsindelningen i området.
Synpunkter;
Efter att ha läst FÖPen (se saxat ur FÖPen längre ner) och att man
vill bevara karaktären i Åre och på Årevägen så har vi svårt att
förstå förslaget och omfattningen av Mörviken 1:61.
Det är en väldigt stor volym jämfört med andra "nyare" planer i
byn.
Vi tycker inte att husets storlek samt höjd (för många våningar)
smälter in samt uppfattas som ”groteskt” i jämförelse med andra
intilliggande byggnader.
Huset är för högt mot Årevägen!
Innergård? Känns mer som en Stockholms fastighet och inte som en
Åre fastighet med bevarad Åre karaktär.
Utformningen av huset som är beskriven i materialet karaktäriserar
inte med övriga byggnader i Åre som helhet.
Den planerade fastigheten väster om Mörviken 1:61 är lägre och
mer terrasserad vilket smälter in mer mot slänten och mot Årevägen
samt ger en bättre karaktär i förhållande till övrig bebyggelse på
Årevägen. Det är något man borde se över även för Mörviken 1:61.
Är detta hus verkligen ett hus för Åre? Vi ifrågasätter det starkt!
Att Årevägen utvecklas till byns tydliga huvudgata med affärer på
bägge sidor och att det finns inritat en gångväg upp till
kabinbanevägen ser vi positivt på.
Saxat ur FÖPen:
Översiktsplan
I den fördjupade översiktsplanen (FÖP) för Åre samhälle från 2005
anges att Årevägen väster om torget bör förstärkas som gångstråk
med viss handel och nya målpunkter. I övrigt får området förtätas
16(14)

Åre kommun

Samrådsredogörelse

Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden Kabinbanevägen och Årevägen, Åre

2014-08-14
PLAN 2011.28

men med bevarad karaktär. Vad karaktären består anges inte som
annat än villabebyggelse från 1960-talet.
Detaljplan
För området gäller idag byggnadsplan för Åre stationssamhälle,
fastställd 1962-12-19. Aktuella fastigheter får enligt denna
exploateras med friliggande enbostadshus på 125 m2. De får vara
två våningar och högst 7,5 m höga.
För den del av Årevägen som ingår i denna detaljplan gäller idag
stadsplan för del av Åre samhälle, fastställd 1981-08-04. Denna
anger gatumark för Årevägen. För den del av Mörviken 1:132 som
berörs gäller idag detaljplan för Thomassongården med omgivning,
antagen 2009-06-11. Enligt denna ska berörd mark användas som
lokalgata och infart till Mörviken 1:103.
Kommunens ställningstagande enligt FÖP Åre samhälle är att
tillåta en förtätning av de centrala och västra delarna av samhället
men försöka bevara småhusbebyggelsen i östra Åre.
Kommentar:Byggrätten till Mörviken 1:61 är justerad till nockhöjd
lika närliggande byggrätter på Årevägen och kvartersstukturen
ändrad till gatuhus och gårdshus.Byggrätterna vid Kabinbanevägen
har villa karaktär genom att två våningar mot gata tillåts och
gårdssidan har pga höjdskillnad ytterligare 2-3 våningar för
bostäder i sluttning.Ett avstånd mellan byggnaderna på 9-10 meter
med naturmark och mot utsikt över Åresjön ger bibehållen karaktär
och möjlig het för dagvatten infiltration.
Kommunens ställningstagande enligt FÖP för Åre sid 37
sägerVästra Åre-en värdefull miljö.I huvudsak villabebyggelse från
främst 1960-talet.Viss förtätning medges,men områdets karaktär
ska bevaras.Årevägen bör förstärkas som gångstråk med viss
handel och nya målpunkter.Kvarvarande del av AB´s tomt ligger
undanskymd och kan bebyggas med en större byggnad om
byggnadsvolymen delas upp.sid 63 gårdsgator införs i åresamhälle
med gårdsgata menas en gata för gående där bilar får framföras på
de gåendes villkor .Cykel och gångvägar ansluts till cykellederna
på fjället. Huvuddelen av lokalvägnätet i Åre ska utgöra en 30km/h
zon.sid32 Täthet och markutnyttjande bör ökas något i Åre by men
målet är varken högre hus i centrum eller helt sammanbyggd
kvartersstruktur.
Ang omfattning av Mörviken 1:61 se kommentar 10 och 11.
Byggrätterna vid Kabinbanevägen ger stadsvilla karaktär genom att
begränsning av nockhöjd ger två våningar mot gata och avståndet
4,5 meter till tomtgränser med naturmark och utsikt över Åresjön
ger bibehållen karaktär och möjlighet för dagvatteninfiltration.
Ang gångväg se kommentar 10a
17

Mörviken 1:78 Anders Lundström
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Jag är lagfaren ägare till fastighet som angränsar till aktuellt
område.En oacceptabel brist i föreslagen plan är hur
parkeringsfrågan skall lösas.
Det skall ställas krav på att garage anordnas i den utsträckning som
erfordras samt parkering på Kabinbanevägen får ej ske.
Så länge denna fråga ej är löst motsäger jag mig planen.

Kommentar:

Angående parkering se kommentar 2 till tekniska avdelningen Åre
kommun
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Sammanfattning:

Mörviken 1:5 och del av Mörviken 1:37 Hansson
På Mörviken 1:62 föreslås byggnaden kunna vara fem våningar
med en nockhöjd på + 412 m.ö.h. Enl plankartan är nockhöjden +
413 m.ö.h. Oavsett vilken höjd som gäller anser vi att byggnaden
blir alldeles för hög. Den kommer att helt förstöra utsikten mot
Mörvikshummeln och Åreskutan för oss på 1:5. Detta kan vi på inga
villkor acceptera. Max tre våningar för byggas/tillåtas.
Väg till 1:62 måste redovisas på ett tydligare sätt.
På Mörviken 1:61 föreslås en större byggnad med upp till 40 lgh
och 5 våningar högt. Vi anser att denna exploatering är alldeles för
stor. Den medför ännu högre tryck på intilliggande fastigheter.
Del av Mörviken 1:37 kommer att upphöra och istället klyvas och
sedan läggas samman med 1:74, 1:180 och 1:103. Vad innebär
detta?
Genväg/gångväg över 1:61 och 1:74 för allmänheten.
Detta motsätter vi oss å det bestämdaste. Vägen blir brant och
svårframkomlig. Vem skall ha ansvar för skötsel såsom sandning,
snöröjning och underhåll etc? Denna väg kommer att innebära att
vi ständigt har människor inne på 1:5. Detta är redan idag ett
mycket stort bekymmer, såväl skid/brädåkare som gående
bokstavligen invaderar vår fastighet under vissa delar av året.
Kommunikationen mellan skidområdet-centrum och vise versa
måste lösas på ett annat sätt som inte medför stora uppoffringar för
enskilda fastighetsägare.
Slutligen: Den 21 maj 2011 vann detaljplanen för Mörviken 1:5
laga kraft. Varför tillåter den endast 2-3 våningar, när de båda
närmaste grannarna nu föreslås att bygga fem våningar? Var finns
logiken i detta orättvisa myndighetsutövande?

Kommentar:

Ang byggrätt till 1:61 se kommentar 10
Att Mörviken 1:37 föreslås delas upp på de fastigheter som ligger
intill är en naturlig följd av fastighetsregleringar som följer med
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Åre kommun

Samrådsredogörelse
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Miljö-, Bygg- och Räddningsnämnden Kabinbanevägen och Årevägen, Åre

planen.
Se
fastighetskonsekvenskarta
granskningshandling.

PLAN 2011.28

bifogad

i

Ang gångväg se kommentar 10a
Ang Mörviken 1:5 har de rätt till liknande byggrätt i höjd som andra
nya fastigheter efter Årevägen som ger mer stadsliknande karaktär .

FORTSATT PLANLÄGGNING
3B

De inkomna skivelserna och kommentarerna till dessa ligger som underlag till den
detaljplan som kommer att sändas ut på granskning. Följande ändringar görs:
1:61 Ny nockhöjd anpassas till närliggande byggrätter . Kvarterstrukturen justeras till
två byggrätter; en mot gatan och en gårdsbyggnad.
1:62 Får utökad prickmark för att i mindre utsträckning störa utsikten för 1:29. 1:62 får
istället större utrymme att bygga på höjden.
Byggnaderna mot Kabinbanevägen får tydligare direktiv om 2 vån inklusive inredd
vind. Två –tre sluttningsplan får plats i de flesta fall.
Byggrätten på 1:103 samt 1:100 delas upp i två separata byggrätter för att upplevas
mindre kompakt och mer som separata ”stadsvillor ”dvs små flerbostadshus. Dessutom
ges mer naturmark för infiltration av dagvatten.
Förslaget om parkeringsytor i markplan inom varje
utformningsmässigt längs gata, och gång och cykelstråk ordnas.

fastighet,

regleras

Ett GA för gångväg kan bildas i framtiden då byggrätter till flerfamiljshus utnyttjas, på
U-området mellan 1:61 och 1:5 samt mellan 1:74 och 1:62,för att lösa bättre gång
förbindelse mellan Kabinbanan och Årevägen .
U-områden tillkommer i planen på 8-10 meters bredd nödvändigt för vatten och avlopp
till de nya fastigheterna.
Ett E-område tillkommer för att ge möjlighet att bygga transformatorstation.
PLANKONTORET
BrittMarie Jansson
Arkitekter SAR/MSA
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