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Under rubriken hänvisas till ”särskild ruta” för bullerriktvärden, rutan saknas
och bör föras in på plankartan.
Grundkartan i bakgrunden måste ajourhållas.
1b.
Länsstyrelsen
Sammanfattning Buller
Länsstyrelsen anser att kommunen behöver se över texten i
planbeskrivningen för att tydliggöra vilka riktvärden som är tillämpliga och
förtydliga bullersituationen inom planområdet. Länsstyrelsen konstaterar
bland annat att man hänvisar till ljudnivåer för ljuddämpad sida som inte
stämmer överens med den reviderade bullerutredningen daterad 2014-11-21.
Länsstyrelsen konstaterar även att man i plankartan sedan den antogs tagit
bort Störningsskydd och de krav som fastställdes gällande buller.
Länsstyrelsen anser att bestämmelsen avseende uteplats bör läggas till i
plankarta för att säkerställa att riktvärden klaras vid uteplats, då
bullerutredningen visar på att den sammanvägda ekvivalenta ljudnivån vid
fasad in mot gården överskrider 50 dBA.
Risk
Av planbeskrivningen framgår att riskutredningen som genomförts för
planområdet rekommenderar att friskluftsintag i planerade hus bör vara
vända bort från järnväg och inte vända mot E14. Länsstyrelsen anser att detta
borde säkerställas med en planbestämmelse i plankarta.
Riksintresse Natura 2000-område
Planområdet avvattnas mot Åreälven som utgör riksintresse enligt 4 kap. 2 §
miljöbalken. Länsstyrelsen delar kommunens bedömning att påverkan från
planområdet till Åreälven måste förhindras. Kommunen anger i
planbeskrivningen och i en dagvattenutredningsplan vilka dagvattenåtgärder
som krävs för att förhindra erosion och transport av material till Åresjön.
Länsstyrelsen konstaterar att dagvattenutredningsplanen redovisar svackdiken
inom planområdet, lokaliserade inom kvartersmarken där plankartan
betecknas med planbestämmelsen u – marken ska vara tillgänglig för
allmänna underjordiska ledningar, för att fördröja dagvatten. Länsstyrelsen
anser att kommunen bör säkerställa att det finns tillräckligt utrymme inom
planområdet för att fördröja dagvatten enligt åtgärdsförslaget och att
utrymme för åtgärden säkerställs i plankartan om det är så att detta krävs för
att dagvattenhanteringen ska fungera.
Kommentar

Plankartan revideras med bullerbestämmelser ang uteplats. Inforutan har
tagits bort från plankartan då den saknar juridiskt stöd.
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Plankartan kompletteras med bestämmelse om svackdiken samt placering av
ventilation.
2.
Yttrande

Trafikverket
Trafikverket har tagit del av ärende "Granskning gällande detaljplan för
flerbostadshus vid Kabinbanevägen och Årevägen, Mörviken 1:61, 1:62, 1:74,
1:100 och 1:103, Åre kommun" där vi inte har några ytterligare synpunkter.
Trafikverket har även tagit med de nya riktvärdena för trafikbuller som börjar
gälla 1 juli 2017 i bedömningen.

Kommentar

Ingen revidering.

3.
Yttrande

Lantmäteriet
Y-områden har utgått ur Boverkets planbestämmelsekatalog. Bestämmelsen
utesluter inte att ett utfartsservitut kan bildas på annan plats inom
planområdet. Utfartsservitut prövas vid en lantmäteriförrättning.
X och u-områden är numera administrativa bestämmelser.
I planbeskrivningen står att x-området kan omvandlas till en
gemensamhetsanläggning, detta är inte möjligt. Övervägande bör göras om
det ska ersättas med ett g-område (markreservat för
gemensamhetsanläggning) där kommunen kan vara en del för att säkerställa
allmänhetens tillgång till gångvägen.
I delen ”ansvarsfördelning” bör det förtydligas om bekostnad för gång- och
cykelvägar. I detaljplaner där kommunen är huvudman för allmän plats ska
kommunen bekosta detta. I exploateringsavtalet kan man dock reglera om
annan ska bekosta åtgärderna.
Under ”fastighetsrättsliga frågor” bör det framgå att kommunen har och
skyldighet och en rättighet at lösa in allmän platsmark enligt PBL 6:13 och
14:14. Detta bör framgå för berörda fastighetsägare.
Fastighetskonsekvenskartan bör uppdateras avseende y-området.
Under Fastighetsrättsliga frågor bör skrivningen gällande utfartsservitutet
mellan Mörviken 1:61 och 1:74 och att detta ska ersättas av ett u-område
utgå. Ett u-område är enbart ett markreservat för ledningar och påverkar inte
ett befintligt utfartsservitut.
En rubrik som heter ”Exploateringsavtal” bör föras in i
genomförandebeskrivningen.
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Angående y-området under ekonomiska frågor kommer det inte att vara en
planskada för Mörviken 1:132, skrivningen måste tas bort.
Kommentar

Plankartan revideras genom att y-området tas bort. Ett servitut för infart får
skapas genom lantmäteriförrättning. Planbeskrivningen revideras i delarna
som berör y-området.
Plankartan har reviderats genom att x-omårdet har tagits bort och ersatts med
allmän platsmark för gång. Planbeskrivningen har reviderats för att
överensstämma med detta samt med information om rättigheter och
skyldigheter kopplat till inlösen av allmän platsmark.
Planbeskrivningen reviders med beskrivning att kommunen måste ansöka om
ett servitut för gångvägen och att kommunen då kommer vara tvungen att stå
för drift och underhåll av gångvägen.
Planbeskrivningen revideras enligt yttrande för rubrikerna
”Ansvarsfördelning”, ”Fastighetsrättsliga frågor” samt att en underrubrik för
exploateringsavtal tillkommer. Fastighetskonsekvenskartan uppdateras enligt
yttrande.

4.
Yttrande

Byggenheten
I plankartan finns bestämmelsen ”Marken får byggas under (över) med
körbart bjälklag.” Vad innebär denna detta? Att en suterrängvåning/källare
ska kunna läggas under denna mark? Skrivelsen kan behöva tydliggöras.
Samma gäller ”Marken får byggas under (över) med planterbart bjälklag”.
I planbeskrivningen står det att de föreslagna byggrätterna ger önskad
karaktär enligt FÖP genom att Årevägen får bostadshus i fyra våningar med
handel i bottenvåningen. I plankartan finns det möjlighet till handel men det
är inte satt som krav. Bör det sättas som krav?

Kommentar

Plankartan revideras med ”Marken får byggas under med körbart bjälklag.”
samt ”Marken får byggas under med planterbart bjälklag.

5.
Yttrande

Barn- och utbildningskontoret
Barn‐ och utbildningskontoret erinrar vikten av att parallellt med och i
samma takt som utökningen av bostäder tillskapa möjligheter till utökning av
förskoleplatser samt utökande av grundskolor.

Samhällsbyggnadskontoret
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6.
Yttrande

Kommentar

7a.
Yttrande
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Planering av skolor och förskolor bör ske i samråd med barn- och
utbildningskontoret och Årehus, efter inventering av behov och kapacitet i
befintliga skolor och förskolor.

Nockhöjd för Mörviken 1:62 måste höjas till +416,8 för att möjliggöra inredd
vind enligt vad planbeskrivningen anger.
Utifrån yttranden inkomna från sakägare i området har högsta nockhöjd
sänkts till +415, för att kompensera för detta har byggrätten gjorts större till
ytan samt att del av fastigheten som inte fick bebyggas tidigare nu tillåts
bebyggas med suterrängvåning.

Anser att gatuhuset på Mörviken 1:61 inte ska tillåtas få en högre nockhöjd
än +398 meter över nollplanet och max 3 våningar. Anser att gårdshuset inte
ska tillåtas få en högre nockhöjd än +401 meter över nollplanet.
Anser att nockhöjden på fastigheten Mörviken 1:62 är för hög och ska inte
överskrida +408 meter över nollplanet. En byggnad som är +416 meter över
nollplanet skulle försämra boendemiljön för fastigheterna Mörviken 1:5,
1:146 och 1:247 väsentligt samt att utsikten norrut mot Hummeln och
Åreskutan skulle förstöras.
Anser att den föreslagna gångvägen genom kvarteret är för smal för att
fungera som skidväg med hänsyn till lutningen i området. Ansvar för drift
och skötsel måste säkerställas i detaljplanen. Ett kraftigt staket mot Mörviken
1:5 och 1:146 måste uppföras.
Höjderna på sektionsskiss i planbeskrivningen och höjderna på
plankarta/illustrationskarta stämmer inte överens.
Trafikmängden på Årevägen kommer att öka ytterligare när exploateringen av
Mörviken 1:61 är klar. En bättre trafiklösning måste göras.
Anser att det är anmärkningsvärt att hänsyn till möjligheter till utsikt mot
Åresjön för Mörviken 1:29 (Mitt i Åre 3) tas men inte hänsyn till möjligheter
för utsikt mot Mörvikshummeln och Åreskutan från Mörviken 1:5.
Kommunen måste se till att dagvattenhanteringen inom planområdet sker på
ett seriöst, professionellt sätt. Inget ytterligare vatten får ledas in i bäcken som
rinner över på bl.a. 1:5. Bäckens nuvarande beskaffenhet med byggda
kulvertar klarar inte ngt. ytterligare flöde.

Samhällsbyggnadskontoret

Granskningsutlåtande

2020-12-10

Detaljplan för flerbostadshus längs Kabinbanevägen och
Årevägen

Plan 2011.28

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 mfl.

SWECOS rapport måste tas på allvar och bör fö1iydligas ytterligare. I planen
framgår att vatten från hårdgjorda ytor på 1 :62 släpps in i bäcken uppströms
konverteringen på 1:5. Detta är helt förkastligt och kommer att innebära ökat
tryck på bäcken och ett flöde som inte bäcken klarar av. Stora ansträngningar
måst göras för att avlasta redan befintligt flöde.

7b.

Att Mörviken 1 :37 överförs till 1 :74, 1: 100 och 1: 103 är OK men vi finner
det anmärkningsvärt att undertecknad som äger¼ av skiftet inte blivit
tillfrågad av planförfattarna.
Mörviken 1:61
Vi anser att nockhöjderna för de två byggnaderna inte får överstiga +398
respektive +401. Byggnaderna skall anpassas höjdmässigt till Benamsgården
1:146, och skall följa Årevägens lutning mot väster. Byggnaderna är ytmässigt
för stora i förhållande till tomtens storlek, och innebär en negativ påverkan
på BRF. Benjaminsgårdens miljö, utsikt och möjlighet till eftermiddags och
kvällssol.
Mörviken 1:62
Vi anser att nockhöjden inte får överstiga +408. Byggrätten är för stor i
förhållande till tomtens storlek. Någon form av kompensation för en lägre
nockhöjd som nu föreslås och som innebär en ännu större byggrätt skall inte
tillåtas.
Den nu föreslagna nockhöjden +415 påverkar boendemiljön för hela
Benamsgården på ett mycket, negativt sätt. Kontakten och utsikten norrut
mot Åreskutan försvinner i allt väsentligt.
Inget ytterligare dagvatten får tillföras bäcken som rinner genom 1:5. Den är
redan idag överbelastad vilket innebär en mycket stor risk för översvämning,
framförallt vid vårflod och kraftigt regn. Planförfattaren tycks inte bedöma
att exploateringen medför någon ökning av flödet, vilket är mycket
anmärkningsvärt.
Avloppsledningen från Mitt i Åre 3, 1:29, går nu över 1:5:s tomt. Enl. kartan
skall den gå över 1:62:s fastighet. Ledningen är underdimensionerad och det
har vid några tillfällen varit stopp och översvämning i den brunn som
ledningen passerar genom 1:5. När det ska byggas på 1:62 är det lämpligt att
ledningen dras om och förläggs enl. ritningen, över 1:62. Tidigare tekniska
chef Lars Eriksson är väl bekant med problemen.
Hur skall infarten till 1:62 anordnas?
Gångväg
Om denna skall byggas måste ett kraftigt staket uppföras längs gränsen mot
1:5 och 1:146. Intrånget på Benamsgården är i dag nästintill outhärdligt. Med
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ytterligare boenden i närområdet kommer sannolikt trycket på gården att öka.
Det är en sanitär olägenhet att många gäster använder gården som toalett.
Trafik
Gång, cykel och biltrafiken kommer att öka väsentligt på såväl Årevägen som
Kabinbanevägen. Planförfattaren anser märkligt nog inte att exploateringen
kommer att innebära en sådan trafikökning. Självklart kommer det att ske och
åtgärder måste vidtas. Framförallt Årevägen är mycket hårt belastad redan
idag, och kommer sannolikt bli ännu mer trafikerad ju fler bostäder som
tillkommer längs berörd vägsträcka. Kommunen måste ta ansvar och
genomföra nödvändiga åtgärder innan allvarligare olyckor kommer att ske.
Förhoppningsvis kan den nya trafikutredningen föreslå önskvärda lösningar.
Slutligen
Vi finner det mycket anmärkningsvärt att samhällsbyggnadsnämnden nu
kommer med en granskning av detaljplanen utan att ha tagit någon som helst
hänsyn till våra tidigare yttranden. Förutom staketet som man inte ansåg vara
nödvändigt och den lilla sänkningen av nockhöjden på 1:62 är planen, på den
delen som så kraftigt berör oss, densamma som tidigare. Detta förvånar oss
eftersom flera av den tidigare nämndens ledamöter uppmanade oss att
överklaga planen omedelbart efter dess antagande, viket vi gjorde med känt
resultat.
Under planprocessen för Mörviken 1:5 krävde kommunen att den anrika
Benamsgårdens miljö skulle återställas. Vi fick inte gehör för våra idéer utan
tvingades godta detaljplanen som inte på något vis uppfyllde våra ambitioner.
Alla skall behandlas lika, vi anser dock att detta inte sker. Kommunen har
med all tydlighet tillmötesgått exploatörerna för 1:61 och 1:62, utan någon
som helst hänsyn till oss som bor på Benamsgården, trots att de nu föreslagna
byggrätterna medför en väsentlig, negativ boendemiljö för oss.
Vi är idag 9 personer som bor permanent på Benamsgården, dessutom mer
eller mindre bofasta Brf. ägare i 5 lägenheter. Vi hoppas och vädjar till Er
folkvalda att ta hänsyn till våra framförda åsikter gällande Plan 2011.28, och
att även ni inser det värdefulla kulturvärdet som Benamsgården utgör. Låt
inte gården ”drunkna” av allt för höga hus och överexploaterade
grannfastigheter.
För att ytterligare klargöra våra åsikter hänvisar vi till vårt yttrande ang.
planen, 20017-07-04.
Kommentar

Inför granskningen genomförd 2020-07-13 till 2020-08-10 har högsta
nockhöjd för Mörviken 1:62 sänkts till +415, för att kompensera för detta har
byggrätten gjorts större till ytan samt att del av fastigheten som inte fick
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bebyggas tidigare nu tillåts bebyggas med suterrängvåning. Någon ytterligare
revidering av höjden eller byggnadens storlek bedömer Planenheten inte som
lämplig med hänsyn till gaturummet längs Kabinbanevägen.
Den föreslagna gångvägen genom kvarteret syftar inte till att fungera som en
skidväg utan endast för gående. Plankartan har reviderats så att gångvägen nu
utgör allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. Kommunen blir
på så sätt den som är ansvarig för gångvägen. En bestämmelse om att ett
staket ska uppföras mellan gångvägen och fastigheterna Mörviken 1:149, 1:5.
Med bestämmelse om att staket ska uppföras bedömer Planenheten att
synpunkten har tillgodosetts.
Höjderna i sektionsskissen och planbeskrivningen revideras inför granskning
2020-07-13 för att överensstämma med höjderna på plankartan, dvs till +400,
+403 och 416,8.
Den planerade exploateringen beräknas inte leda till en sådan trafikökning
som innebär att åtgärder måste vidtas på Årevägen. Dock kan det under
byggtiden bli tillfälliga problem med framkomlighet. Kommunen har
genomfört nu en trafikutredning för hela Åre samhälle för att ta ett
helhetsgrepp om trafiksituationen i hela byn och få en beskrivning var de
faktiska problempunkterna finns. Kommunen kommer att inleda ett test med
bilfritt torg vilket förväntas leda till minskad trafik i området. Boende
kommer dock fortsatt ha möjlighet att köra på vägen för åtkomst till sina
bostäder.
I planarbetet har det, trots många motstridiga önskemål, eftersträvats att
bevara så mycket av alla fastigheters utsikt som möjligt men att i ett så
expansivt samhälle som Åre går det inte alltid att säkerställa utsikt i alla
riktningar.
Dagvattenhanteringen i området ska skötas enligt Dagvattenutredningen,
detta regleras i exploateringsavtal upprättat mellan kommunen och
exploatörerna. Den föreslagna exploateringen bedöms inte innebära en
ökning av dagvatten till bäcken vid Mörviken 1:5. Det bedöms inte innebära
någon påtaglig ökning av antalet hårdgjorda ytor i området. Planförslaget
innebär också att det möjliggörs för avrinning längs Kabinbanevägen från
hustaken när entréer flyttas upp mot vägen och avrinningen kan styras bort
från bäcken genom höjdsättning av området.
Infart till Mörviken 1:62 kommer med genomförandet av planförslaget att
ordnas från Kabinbanevägen. Planförslaget möjliggör att byggnaden placeras
med entréplan i nivå med gatan.
8a.

Brf Benjaminsgården

Samhällsbyggnadskontoret

Yttrande

Granskningsutlåtande

2020-12-10

Detaljplan för flerbostadshus längs Kabinbanevägen och
Årevägen

Plan 2011.28

Mörviken 1:61, 1:62, 1:74, 1:100 och 1:103 mfl.

Anser att nockhöjden för Mörviken 1:61 inte får överstiga +398 meter över
nollplanet för gatuhuset och inte överstiga +401 meter över nollplanet för
gårdshuset på fastigheten.
Planbeskrivningen är felaktig i avsnittet ”Bebyggelse” där det står att
byggrätter tillåts ”med liknande höjd som byggrätter intill” och ”samma höjd
och storlek som grannhus längs Årevägen”.
Anser att om liknande höjd ska uppnås enligt planbeskrivningen får inte
Mörviken 1:61 ha fler än 3 våningar.
Anser att ett kraftigt staket måste byggas mot fastighetsgräns till Mörviken
1:146 och 1:5 om den föreslagna gångvägen på Mörviken 1:61 genomförs.

8b

Anser att byggrätten på Mörviken 1:62 inte får ha en högre nockhöjd än
+408 meter över nollplanet.
Brf Benjaminsgården Mörviken 1:146
Mörviken 1:61
Vi anser att nockhöjderna för de två byggnaderna inte får överstiga +398
respektive +401. Byggnaderna skall anpassas höjdmässigt till Benamsgården
1:146, och skall följa Årevägens lutning mot väster. Byggnaderna är ytmässigt
för stora i förhållande till tomtens storlek, och innebär en negativ påverkan
på BRF. Benjaminsgårdens miljö, utsikt och möjlighet till eftermiddags och
kvällssol.
Mörviken 1:62
Vi anser att nockhöjden inte får överstiga +408. Byggrätten är för stor i
förhållande till tomtens storlek. Någon form av kompensation för en lägre
nockhöjd som nu föreslås och som innebär en ännu större byggrätt skall inte
tillåtas.
Den nu föreslagna nockhöjden +415 påverkar boendemiljön för hela
Benamsgården på ett mycket, negativt sätt. Kontakten och utsikten norrut
mot Åreskutan försvinner i allt väsentligt.
Inget ytterligare dagvatten får tillföras bäcken som rinner genom 1:5. Den är
redan idag överbelastad vilket innebär en mycket stor risk för översvämning,
framförallt vid vårflod och kraftigt regn. Planförfattaren tycks inte bedöma
att exploateringen medför någon ökning av flödet, vilket är mycket
anmärkningsvärt.
Avloppsledningen från Mitt i Åre 3, 1:29, går nu över 1:5:s tomt. Enl. kartan
skall den gå över 1:62:s fastighet. Ledningen är underdimensionerad och det
har vid några tillfällen varit stopp och översvämning i den brunn som
ledningen passerar genom 1:5. När det ska byggas på 1:62 är det lämpligt att
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ledningen dras om och förläggs enl. ritningen, över 1:62. Tidigare tekniska
chef Lars Eriksson är väl bekant med problemen.
Hur skall infarten till 1:62 anordnas?
Gångväg
Om denna skall byggas måste ett kraftigt staket uppföras längs gränsen mot
1:5 och 1:146. Intrånget på Benamsgården är i dag nästintill outhärdligt. Med
ytterligare boenden i närområdet kommer sannolikt trycket på gården att öka.
Det är en sanitär olägenhet att många gäster använder gården som toalett.
Trafik
Gång, cykel och biltrafiken kommer att öka väsentligt på såväl Årevägen som
Kabinbanevägen. Planförfattaren anser märkligt nog inte att exploateringen
kommer att innebära en sådan trafikökning. Självklart kommer det att ske och
åtgärder måste vidtas. Framförallt Årevägen är mycket hårt belastad redan
idag, och kommer sannolikt bli ännu mer trafikerad ju fler bostäder som
tillkommer längs berörd vägsträcka. Kommunen måste ta ansvar och
genomföra nödvändiga åtgärder innan allvarligare olyckor kommer att ske.
Förhoppningsvis kan den nya trafikutredningen föreslå önskvärda lösningar.
Slutligen
Vi finner det mycket anmärkningsvärt att samhällsbyggnadsnämnden nu
kommer med en granskning av detaljplanen utan att ha tagit någon som helst
hänsyn till våra tidigare yttranden. Förutom staketet som man inte ansåg vara
nödvändigt och den lilla sänkningen av nockhöjden på 1:62 är planen, på den
delen som så kraftigt berör oss, densamma som tidigare. Detta förvånar oss
eftersom flera av den tidigare nämndens ledamöter uppmanade oss att
överklaga planen omedelbart efter dess antagande, viket vi gjorde med känt
resultat.
Under planprocessen för Mörviken 1:5 krävde kommunen att den anrika
Benamsgårdens miljö skulle återställas. Vi fick inte gehör för våra idéer utan
tvingades godta detaljplanen som inte på något vis uppfyllde våra ambitioner.
Alla skall behandlas lika, vi anser dock att detta inte sker. Kommunen har
med all tydlighet tillmötesgått exploatörerna för 1:61 och 1:62, utan någon
som helst hänsyn till oss som bor på Benamsgården, trots att de nu föreslagna
byggrätterna medför en väsentlig, negativ boendemiljö för oss.
Vi är idag 9 personer som bor permanent på Benamsgården, dessutom mer
eller mindre bofasta Brf. ägare i 5 lägenheter. Vi hoppas och vädjar till Er
folkvalda att ta hänsyn till våra framförda åsikter gällande Plan 2011.28, och
att även ni inser det värdefulla kulturvärdet som Benamsgården utgör. Låt
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inte gården ”drunkna” av allt för höga hus och överexploaterade
grannfastigheter.
För att ytterligare klargöra våra åsikter hänvisar vi till vårt yttrande ang.
planen, 20017-07-04.
Kommentar

Inför granskningen genomförd 2020-07-13 till 2020-08-10 har högsta
nockhöjd för Mörviken 1:62 sänkts till +415, för att kompensera för detta har
byggrätten gjorts större till ytan samt att del av fastigheten som inte fick
bebyggas tidigare nu tillåts bebyggas med suterrängvåning. Någon ytterligare
revidering av höjden eller byggnadens storlek bedömer Planenheten inte som
lämplig med hänsyn till gaturummet längs Kabinbanevägen.
Den föreslagna gångvägen genom kvarteret syftar inte till att fungera som en
skidväg utan endast för gående. Plankartan har reviderats så att gångvägen nu
utgör allmän platsmark med kommunalt huvudmannaskap. Kommunen blir
på så sätt den som är ansvarig för gångvägen. En bestämmelse om att ett
staket ska uppföras mellan gångvägen och fastigheterna Mörviken 1:149, 1:5.
Med bestämmelse om att staket ska uppföras bedömer Planenheten att
synpunkten har tillgodosetts.
Höjderna i sektionsskissen och planbeskrivningen revideras inför granskning
2020-07-13 för att överensstämma med höjderna på plankartan, dvs till +400,
+403 och 416,8.
Den planerade exploateringen beräknas inte leda till en sådan trafikökning
som innebär att åtgärder måste vidtas på Årevägen. Dock kan det under
byggtiden bli tillfälliga problem med framkomlighet. Kommunen har
genomfört nu en trafikutredning för hela Åre samhälle för att ta ett
helhetsgrepp om trafiksituationen i hela byn och få en beskrivning var de
faktiska problempunkterna finns. Kommunen kommer att inleda ett test med
bilfritt torg vilket förväntas leda till minskad trafik i området. Boende
kommer dock fortsatt ha möjlighet att köra på vägen för åtkomst till sina
bostäder.
I planarbetet har det, trots många motstridiga önskemål, eftersträvats att
bevara så mycket av alla fastigheters utsikt som möjligt men att i ett så
expansivt samhälle som Åre går det inte alltid att säkerställa utsikt i alla
riktningar.
Dagvattenhanteringen i området ska skötas enligt Dagvattenutredningen,
detta regleras i exploateringsavtal upprättat mellan kommunen och
exploatörerna. Den föreslagna exploateringen bedöms inte innebära en
ökning av dagvatten till bäcken vid Mörviken 1:5. Det bedöms inte innebära
någon påtaglig ökning av antalet hårdgjorda ytor i området. Planförslaget
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innebär också att det möjliggörs för avrinning längs Kabinbanevägen från
hustaken när entréer flyttas upp mot vägen och avrinningen kan styras bort
från bäcken genom höjdsättning av området.
Infart till Mörviken 1:62 kommer med genomförandet av planförslaget att
ordnas från Kabinbanevägen. Planförslaget möjliggör att byggnaden placeras
med entréplan i nivå med gatan.
Planbeskrivningen förtydligades inför granskningen 2020-07-13 med att
liknande nockhöjd innebär 30 cm högre än Mörviken 1:146.
9a.
Yttrande
9b.

Kommentar

Brf Mitt i Åre
Föreningen vidhåller tidigare invändningar som föreningen framfört tidigare i
ärendet.
Brf Mitt i Åre
Bland de nu aktuella granskningshandlingarna ingår det ingen
samrådsredogörelse, beroende på att det inte har skett något nytt samråd
sedan det som skedde redan 2017, om man går tillbaka till den äldre
samrådsredogörelsen så finner man att Brf Mitt i Åre vände sig mot
ytterligare en våning på 1:62. Brf Mitt i Åre vidhåll vad man framfört tidigare
i ärendet om att utsikten skulle försämras på ett icke godtagbart sätt.
Samhällsbyggnadskontoret vidhåller tidigare svar.
De synpunkter som inkommit under tidigare granskning har funnits
tillgängliga bland övriga granskningshandlingar på kommunens hemsida.
Något nytt samråd har inte hållits.
Inför granskningen 2020-07-13 sänkten nockhöjden för byggrätten på
Mörviken 1:62 från +416,8 till +415. Detta innebär att det inte längre blir
möjligt med en inredd vind. Någon ytterligare revidering av höjden eller
byggnadens storlek bedömer Planenheten inte som lämplig med hänsyn till
gaturummet längs Kabinbanevägen

10.
Yttrande

Brf Årevägen 128
Följande punkter vill vi ska hanteras under planarbetet och vid eventuella
framtida arbeten på fastigheterna:
- Säkerställas att byggare på grannfastigheterna säkerställer och ansvarar
för eventuella följder såsom exempelvis skador på vår fastighet vid
eventuella sprängningsarbeten eller andra arbeten som kan påverka vår
fastighet
- Säkerställa infarten till fastigheten Årevägen 128 (Mörviken 1:141) och
tillgången till föreningens parkeringar under hela byggtiden samt
möjliggöra för snöröjning och nödvändig tillgång för utryckningsfordon
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-

Kommentar

Att huset utefter gatan är placerat så att det följer byggnaden på
Årevägen 128 och inte placeras längre ut i gatan
- Att det byggs en trottoar mot Årevägen som följer den som redan finns
utanför Årevägen 128 hela vägen upp till Benjaminsgården
- Att det ska vara butiker/restauranger i fastigheten mot Årevägen för att
säkerställa en levande stadsmiljö.
I planprocessen bedöms markens lämplighet för byggnation. Planenheten
bedömer att det är möjligt att genomföra exploateringen inom berörda
fastigheter. Skulle skador uppstå hanteras de processerna civilrättsligt.
Byggarbetsplatsens avgränsning kommer studeras inför bygglov för att hitta
lösningar som säkerställer bostadsrättsföreningen tillgång till sin fastighet.
Byggrätterna i föreslagen detaljplan ligger i linje med Brf Årevägen och Brf
Benjaminsgården för att skapa ett enhetligt gaturum. För byggrätterna längs
Årevägen tillåts både bostad och handel för att möjliggöra ett levande gaturum.
Trottoar kommer återställas framför Mörviken 1:61 efter exploateringen är
genomförd.

REVIDERINGAR EFTER GRANSKNING

Planen reviderades med följande punkter inför granskning 2020-07-13
• Planbeskrivningen revideras under rubrikerna ”Ansvarsfördelning”, ”Fastighetsrättsliga
frågor”, ”Ekonomiska frågor”, med uppdaterade byggnadssektioner samt med
underrubrik till ”Ekonomiska frågor” som heter ”Exploateringsavtal”.
• Förtydligar i planbeskrivningen gör
• Plankartan revideras med att y-beteckningen i den västra delen av planområdet utgår,
planbeskrivningen revideras i delar som berör beteckningen. Nockhöjderna för Mörviken
1:62 sänks till +415 samt att den byggbara ytan inom fastigheten utökas.
• Plankartan har reviderats genom att x-området tas bort och ersatts med allmän platsmark
för gång. Planbeskrivningen har reviderats för att överensstämma med denna förändring.
• Del av detaljplan föreslås tas bort från antagande i väntan på kompletterande geoteknisk
utredning. Fastigheter som tas bort från antagandet är Mörviken 1:74, 1:100 och 1:103.
• Redaktionella ändringar har gjorts i planbeskrivningen och på plankartan.
Planen har reviderats med följande punkter efter granskning genomförd 2020-07-13 – 2020-0810
• Planbestämmelse om bullerskyddad uteplats
• Planbestämmelse om svackdiken längs fastigheterna Mörviken 1:103, 1:100, 174
• Planbestämmelse om placering av ventilation.
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