Åre kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Plan 2011-28

Utlåtande, 2016-09-01
DETALJPLAN För Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 i Åre tätort, Åre
kommun, Jämtlands län
Normalt förfarande

GENOMFÖRD GRANSKNING/UTSTÄLLNING
Planförslaget, upprättat 2014-08-14, har varit utställt för granskning 2014-09-12 – 2014-10-03, dels på
kommunkontoret i Järpen, dels på Biblioteket i Åre. Kompletta planhandlingar har sänts till berörda sakägare
enligt fastighetsförteckning samt till Länsstyrelsen, övriga berörda statliga myndigheter, kommunala nämnder
och styrelser samt till övriga berörda. Dessa har beretts tillfälle att under granskningstiden inkomma med
synpunkter. I Utlåtande 2015-03-21 har synpunkter bemötts och föreslagna ändringar redovisats. De reviderade
handlingarna har vid Samhällsbyggnadsnämndens sammanträde den 2016-09-01 godkänts.

FÖRTECKNING ÖVER INKOMNA SKRIVELSER UNDER GRANSKNINGSTIDEN
Yttranden har inkommit från:
Myndigheter m fl.

1. Länsstyrelsen, ingen erinran
2. Lantmäteriet, ingen erinran
3. Trafikverket, ingen erinran

Sakägare

4. Jämtkraft, ingen erinran
5. Fastighetsägare Mörviken 1:74, 1:100 och 1:103.
6. Fastighetsägare Mörviken 1:74, 1:100 och 1:103.
Kompletterande yttrande.
7. Fastighetsägare Mörviken 1:61.
8. Fastighetsägare Mörviken 1:61. Kompletterande yttrande.
9. Bostadsrättsföreningen Mitt i Åre 1988, Mörviken 1:29.
10. Bostadsrättsföreningen Byss i Åre Mörviken 1:55.
11. En bostadsrättsinnehavare i Bostadsrättsföreningen Byss i Åre
Mörviken 1:55.
12. Fastighetsägare Mörviken 1:5.

BEMÖTANDE AV INKOMNA SKRIVELSER
De inkomna skrivelserna och synpunkterna sammanfattas och kommenteras nedan.

1. Länsstyrelsen
Sammanfattning
- Länsstyrelsen ser ingen anledning att varsla om prövning av detaljplanen enligt 11 kap planoch bygglagen.
- Kommunen bör överväga att använda de nya riktlinjerna för tågtrafik ((Basprognos 2030).
- Kommunen bör föra ett resonemang om avsteg från huvudregeln vad avser buller.
- Tidplanen i Genomförandebeskrivningen bör uppdateras.
Kommentar
- Basprognos 2030 används i den reviderade utredningen daterad 2014-11-21.
- Avsteg från huvudregeln vad avser buller är tillräckligt motiverat.
1

Åre kommun
Samhällsbyggnadskontoret

Plan 2011-28

- Tidplan i Genomförandebeskrivning skall uppdateras.
Planen revideras genom:
- Ny tidplan i Genomförandebeskrivningen.

2. Lantmäteriet
Sammanfattning
- I grund-/plankarta finns fastigheterna Mörviken 1:69 och 1:108 med. Dessa upphörde 2013.
Kommentar
- Kommunen instämmer i detta.
Planen revideras genom:
- Korrigering av plankartan med aktuell fastighetsindelning görs inför antagande.

3. Trafikverket
Sammanfattning
- Bullerutredningen bör uppdateras med de senaste prognoserna.
Kommentar
- Bullerutredningen daterad 2014-11-21 är uppdaterad med de senaste prognoserna.
Planen revideras genom:
- Ingen åtgärd.

4. Jämtkraft
Sammanfattning
- Man bör justera storleken på ytan för transformatorstation till 5 x 7 meter. Denna kan dock eventuellt förläggas
utanför planområdet, på kommunens fastighet vid Kabinbanevägen.
Kommentar
- Även om transformator eventuellt kan komma att förläggas utanför planområdet så bör reservatet kvarstå och
ökas i storlek.
Planen revideras genom:
- Den reserverade ytan för transformator ökas till 5 x 7 meter.

5. Fastighetsägare Mörviken 1:74, 1:100 och 1:103.
Sammanfattning
- Man önskar ej en cykelbana på södra sidan av Kabinbanevägen
- Gångbana på norra sidan av Kabinbanevägen bör förlängas mot väster.
- Man anser att takhöjden bör ”sjunka” mot väster från ”Mitt i Åre” (Mörviken 1:29) till Mörviken 1:103, varför
Mörviken 1:74 bör kunna inreda vind.
Kommentar
- Cykelbana behövs för att sammanbinda Kabinbaneområdet, angöringen mot torget, det aktuella planområdet
och St. Olofs väg. De delar som nu saknas kan byggas ut senare.
- En förlängning av trottoaren utmed gatans norra sida vore lämplig men ligger utanför denna plan.
- Byggrätterna ges en högre nockhöjd för att möjliggöra tre våningar mot gata, 5 totalt.
Planen revideras genom:
- Mörviken 1:74, 1:100 och 1:103 ges en högre nockhöjd för att möjliggöra tre våningar mot gata, 5 våningar
totalt.

6. Fastighetsägare Mörviken 1:74, 1:100 och 1:103. Kompletterande yttrande.
Sammanfattning
- Det bör inrättas ett övergångsställe i Kabinbanevägens krök vid ”Mitt i Åre”.
- Man har utlovats samma byggrätt som husen utmed Årevägen i utbyte mot att godkänna denna plan.
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- Kommentar
- Ett övergångsställe kan vara lämpligt men det ligger utanför planen och planarbetet.
- Byggrätt kan ej utlovas i något skede eftersom denna inte är känd vid planarbetets inledning och sedan skall
hanteras i en demokratisk process.
Planen revideras genom:
- Ingen åtgärd.

7. Fastighetsägare Mörviken 1:61.
Sammanfattning
- Den i planen angivna byggrätten är ej ekonomiskt lönsam.
- Det x/u- område som anges i planens östra del kan vara endast 4 m istället för de 10 m som anges i planen.
- Gården mellan husen behövs ej eftersom Räddningstjänsten ej behöver komma in där.
- Gatufasaden bör ha 5 våningar istället för det angivna som är 4.
Kommentar
- Det är svårt att tänka sig att en byggrätt i centrala Åre ej skulle kunna vara lönsam. Byggrättens storlek beror av
många faktorer som skall sammanvägas.
- X/u-områdets bredd revideras till 6 meter.
- En byggrätt medges mellan huvudbyggnaderna för att möjliggöra en passage mellan husen.
- 3 ½ - 4 våningar är det lämpliga med hänsyn till gaturummet.
Planen revideras genom:
- X/u-områdets bredd revideras till 6 meter.
- En byggrätt medges mellan huvudbyggnaderna för att möjliggöra en passage mellan husen.

8. Fastighetsägare Mörviken 1:61. Kompletterande yttrande.
Sammanfattning
- Man motsätter sig att byggrätten på 1:61 har minskat och hävdar att den i planen angivna byggrätten ej är
ekonomiskt lönsam.
- Det x/u- område med 10 meters bredd som anges i planens östra del behöver ej vara så brett.
Kommentar
- Angående byggrätt, se kommentar ovan under 7.
- Angående x/u-område, se kommentar ovan under 7.
Planen revideras genom:
- Se ovan under 7.

9. Bostadsrättsföreningen Mitt i Åre 1988, Mörviken 1:29.
Sammanfattning
- Man motsätter sig att 1:62 föreslagits få rätt till ytterligare ett våningsplan.
- Generellt anser man att utsikten mot sjön försämras.
Kommentar
- Det extra våningsplanet motiverades av att 1:62 får en smalare byggrätt för att förbättra utsikten från ”Mitt i
Åre 2”
- I planarbetet har det, trots många motstridiga önskemål, eftersträvats att bevara så mycket av alla fastigheters
utsikt som möjligt.
Planen revideras genom:
- Ingen åtgärd.

10. Bostadsrättsföreningen Byss i Åre Mörviken 1:55.
Sammanfattning
- Det är positivt att byggnaden på 1:61 har minskats och delats upp.
- Det är positivt att markreservatet genom planbestämmelse (x-/u-område) nyttjas som gångväg.
- Byggnaden på 1:61 bör sänkas en våning mot Årevägen fört att behålla utblicken mot berget.
Kommentar
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- Byggnaden på 1:61 har sänkts från ursprungsförslaget och anpassats till den lämpliga fasadhöjden utmed det
aktuella gatuavsnittet.
Planen revideras genom:
- Ingen åtgärd.

11. En bostadsrättsinnehavare i Bostadsrättsföreningen Byss i Åre Mörviken 1:55.
Sammanfattning
- Det är positivt att byggnaden på 1:61 har minskats.
- Gatuhuset på 1:61 bör sänkas en våning för att överensstämma med intilliggande byggnader.
- På 1:61 bör det vara branta takfall med inredd vind istället för en översta våning och ej inredd vind.
- Bottenvåningen mot gatan på 1:61 skall innehålla lokaler.
- Färgsättningen mot Årevägen (på 1:61) bör vara ljus.
- Man bör från olika punkter i byn kunna uppleva vyn mot berget genom bevarande av siktlinjer.
- Trafikföringen på Årevägen bör ses över (riktningar, restriktioner).
- Passagen för gående mellan Årevägen och Kabinbanevägen bör vara kvar. Den behövs bl.a. för gående mot och
från Kabinbaneområdet vilket idag är besvärligt, man måste gå via Åre torg.
Kommentar
- Dessa synpunkter är till stor del tillgodosedda i aktuellt förslag.
- Byggnaden på 1:61 har anpassats till den lämpliga fasadhöjden utmed det aktuella gatuavsnittet.
Planen revideras genom:
- Ingen åtgärd.

12. Nalle Hansson, Mörviken 1:5.
Sammanfattning
- Hur skall tillfarten mellan huskropparna (på 1:61) ordnas?
- Man motsätter sig att totalhöjden på 1:62 har höjts eftersom detta försämrar utsikten mot berget för 1:5, samt
undrar vilken byggnadshöjd som gäller.
- Man motsätter sig möjligheten till gångväg mellan Årevägen och Kabinbanevägen.
- Man anser att den totala trafiksituationen i området bör lösas.
- Man anser att den kulturhistoriskt värdefulla parstugan på 1:5 har drunknat i omgivande ny bebyggelse och en
större hänsyn bör tas till kulturhistoriska värden.
Kommentar
- Tillfarten sker genom en relativt brant uppfart till den överbyggda gården.
- Det extra våningsplanet motiverades av att 1:62 får en smalare byggrätt för att förbättra utsikten från ”Mitt i
Åre 2”. Även 1:5 har viss visuell nytta av detta.
- Byggnaden på 1:61 har delats upp för att utsikten västerut från 1:5 och dess obebyggda byggrätt skall behållas
och för att skalan skall hållas nere bl.a. av hänsyn till parstugan.
- På 1:62 gäller att höjd till nock är 416 meter över nollplanet (havet), Kabinbanevägens höjd är c:a 405 m.ö.h.
Planen revideras genom:
- Ingen åtgärd.

REVIDERINGAR EFTER UTSTÄLLNING
Planen föreslås revideras enligt följande:
- Genomförandebeskrivningen revideras genom att en ny tidplan redovisas.
- Den reserverade ytan för transformator ökas till 5 x 7 meter.
- Beskrivning revideras och bestämmelser på plankarta införs så att Mörviken 1:74, 1:100 och 1:103 ges en
högre nockhöjd för att möjliggöra 3 våningar mot gata, 5 våningar totalt.
- X/u-områdets bredd revideras till 6 meter.

FÖRSLAG TILL BESLUT
Samhällsbyggnadsnämndens förslås fatta följande beslut


Planen revideras enligt ovan.



Den reviderade planen godkänns för utskick på granskning en gång till.
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HANTERING AV BESLUT
Denna skrivelse skickas tillsammans med Samhällsbyggnadsnämndens beslut till Kommunstyrelsen, exploatören
och de som inkommit med synpunkter under granskningen. Den reviderade planen sänds ut på granskning.

2016-09-01

Tobias Asp
Planarkitekt
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