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DETALJPLAN FÖR BOSTADSTOMTER I OTTSJÖ
OTTSJÖ 1:163, 1:209
ÅRE KOMMUN, JÄMTLANDS LÄN

GENOMFÖRD GRANSKNING

Planförslaget, upprättat 2022-06-09 har varit utställt för granskning under perioden 2022-06-16 –
2022-07-07 på kommunhuset i Järpen och på kommunens hemsida. Underrättelse om granskning
skickades till berörda sakägare enligt fastighetsförteckning upprättad av Metria, till Länsstyrelsen,
övriga berörda statliga myndigheter, kommunala nämnder och styrelser samt till övriga berörda.

FÖRTECKNING ÖVER INKOMNA SKRIVELSER
Yttranden har inkommit från:
Myndigheter mm
1. Länsstyrelsen
2. Trafikverket
3. Lantmäteriet
4. Miljöavdelningen
5. Tekniska avdelningen
6. Jämtkraft Elnät AB
7. Jamtli
8. Vänsterpartiet i Åre kommun
Övriga
9. Ottsjö Högåsens Vägsamfällighet
10. Ottsjö Norra Samfällighetsförening
11. Privatperson 1
12. Privatperson 2
13. Privatperson 3

BEMÖTANDE AV INKOMNA SKRIVELSER

De inkomna skrivelserna redovisas och kommenteras nedan.
1.
Yttrande

Länsstyrelsen i Jämtlands län
Länsstyrelsen bedömer med hänsyn till ingripandegrunderna i 11 kap. 10 §
PBL och nu kända förhållanden att ett antagande av en detaljplan enligt
förslaget inte kommer att prövas. Kommunen har efter samrådsskedet tagit
hänsyn till inkomna synpunkter på ett bra sätt.

2.

Trafikverket
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Yttrande
Trafikverket har inga synpunkter.

3.
Yttrande

Lantmäteriet
Lantmäteriet noterar följande:
Delar av planen bör förbättras:
OSÄKER GRÄNS I ANSLUTNING TILL KVARTERSMARK
I planförslaget har kvartersmark för bostadsändamål lagts ut i anslutning till
befintliga fastighetsgränser med osäker kvalitet. I registerkartan ser det ut som
att gränserna har en kvalitet på 4,5 meter, vilket är mycket osäker gräns i
anslutning till kvartersmark. Om kommunen varit ute och mätt upp
gränserna, bör detta skickas in till lantmäteriets geodatasamordnare, så att
gränsernas kvalitet uppdateras i registerkartan.
Lantmäteriet vill på nytt påminna om att detaljplanen inte påverkas om
gränsen visar sig ha ett annat läge. Risken med att planlägga utan att ha koll
på gränsernas rätta läge är att antingen en del av kvartersmarken ligger på
grannfastigheten eller att det blir en remsa där den gällande detaljplanen
fortsätter gälla. När denna typ av gränser är osäkra är det lämpligt att så snart
som möjligt utreda gränsen och göra en gränsutvisning där man letar upp
befintliga gränsmarkeringar. Visar sig gränsen vara juridiskt oklar krävs det en
fastighetsbestämning för att bestämma dess läge. När gränsens läge är
klarlagd kan därefter ev. anpassning av planen till fastighetsgränsens rätta läge
göras. Bilden nedan visar gränsernas kvalité enligt registerkartan, angivet i
meter. (är inte med i granskningsredogörelsen, se kommentarer)
KONTROLLERA GRÄNSER MED 0,025 METERS
LÄGESOSÄKERHET
Ett antal gränser inom planområdet är inlagda i den digitala registerkartan
med mycket god lägesosäkerhet (0,025 meter), men dessa lägesosäkerheter
kan vara missvisande. Det är möjligt att dessa fastighetsgränser inte har
kontrollmätts av kommunen. Se urklippet ovan i gräns mot Ottsjö 1:210 och
1:166.
Vid övergången mellan referenssystemen RT 90 och SWEREF 99
transformerades nämligen tusentals gränspunkter över hela landet som
registrerades rakt av, utan kontroll, med lägesosäkerheten 0,025 meter. Det
har i efterhand visat sig att många av dessa punkter till exempel i områden
med lokala stomnät kan ha god ”intern” lägesosäkerhet, men inte ligga rätt i
förhållande till SWEREF 99.
Lantmäteriet uppmanar därför kommunen att vara extra uppmärksam vid
planläggning av områden där det förekommer gränser med just
lägesosäkerheten 0,025 meter, och vid behov kontrollmäta sådana gränser.
Lyssna gärna på avsnitt 2 av Positionspodden från Geoforum Sverige där
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bland annat frågor om svårigheten med att vara säker på den angivna
lägesosäkerheten diskuteras. Du hittar podden till exempel via denna länk.
GRUNDKARTA
Aktualitetsdatum för fastighetsredovisningen i grundkartan är något
föråldrad. Det är viktigt att grundkartan är aktuell i varje steg av
planprocessen för att det ska vara lätt att överblicka de förutsättningar som
finns för planläggningen.
I grundkartan saknas befintliga rättigheter. Bland annat finns Ottsjö ga:1
redovisad längs Ottsjö Högåsvägen, men det är svårt att se att ga:1 även
fortsätter norr ut igenom planområdet. Det kan tydliggöras.
ENDAST u-OMRÅDE SÄKERSTÄLLER INTE LEDNINGARNA
Genom att lägga ut markreservatet för allmännyttiga underjordiska ledningar
s.k. u-område ser kommunen dels till så att det inte blir planstridigt att lägga
några underjordiska ledningar inom den aktuella kvartersmarken. Dels att lov
inte kan ges lovpliktiga åtgärder som hindrar att ledningen utförs. Det bilda
däremot ingen rättighet genom att kommunen lägger ut ett u-område i
planen. För att säkerställa att ledningarna får vara kvar behöver normalt sett
ledningsrätt eller servitut upplåtas.
På s. 31 framgår visserligen att ledningsägare kan ansöka om upplåtelse av
ledningsrätt för sina befintliga och tillkommande ledningar, men det framgår
inte att det är något som behöver göras för att få rätt att ha ledningarna inom
u-områdena. Det står också att ledningar behöver flyttas. Det kan beskrivas
till vilket läge de ska flyttas.
PÅ VERKAN PÅ BEFINTLIGA RÄTTIGHETER
I planbeskrivningen framgår att det bland annat finns servitut för elledning,
vatten- och avloppsledning inom planområdet. I fastighetsföreteckningen
redovisas samtliga rättigheter som finns inom planområdet. Det som behöver
tydliggöras är en närmare beskrivning av hur varje rättighet kommer påverkas
av planförslaget.
Kommentar

GRÄNSER
Metria har på kommunens uppdrag genomfört inmätningar för att säkerställa
planområdesgräns och fastighetsgränser. De nya gränspunkterna kommer att
levereras till Lantmäteriet.
GRUNDKARTA
Ny fastighetsförteckning och grundkarta är levererad till antagandet.
U-OMRÅDEN OCH LEDNINGSRÄTTIGHETER
Samtliga ledningar som framgår av grundkartan har markreservat utom
elledning som betjänar Ottsjö 1:210. Då det är osäkert hur de föreslagna
tomterna kommer att avstyckas och bebyggas är det svårt att fastställa
ledningens sträckning. Tele och elledningar ligger i allmänhet grunt och är
lätta att flytta. Samråd har skett med ledningsägaren som är medveten om att
ledningen kan komma att behöva flyttas och att kostnaden hamnar på
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ledningsägaren. Lämpligen görs en överenskommelse i samband med flytten
så att en rättighet skapas när placeringen är fastställd.
PÅVERKAN PÅ BEFINTLIGA RÄTTIGHETER
Beskrivningen utvecklas så att det framgår att markreservat skapats för de
ledningar där det anses nödvändigt.
4.
Yttrande

Miljöavdelningen
DAGVATTEN
Hur säkerställs att dagvattenåtgärder för hela området bebyggs?
Bygglovsskedet hanteras endast dagvattenlösningen för den enskilda
fastigheten. Att plats för dagvattenlösningar avsätts i plankartan innebär ingen
garanti för att dessa bebyggs.
Det framgår inte från detaljplanen hur den ökade mängden dagvatten som
exploateringen innebär kommer påverka befintliga diken i området, finns
detkapacitet i befintliga diken för den ökade mängden dagvatten?
På fastigheten Ottsjö 1:209 föreslås det i dagvattenutredningen att vattnet ska
fördröjas, det framgår dock inte vart det fördröjda vattnet tar vägen utanför
planområdet.
VA
Enligt framtagen VA-utredning finns det kapacitet för både vatten och
avlopp. Miljöavdelningen har därför inget att erinra gällande vatten och
avlopp.

Kommentar

De dagvattenanläggningar som ligger på allmän platsmark, bekostas och
färdigställs av exploatören och överlämnas sedan till samfälligheten.
Överenskommelse om detta sker i exploateringsavtalet.
Det som gjorts för att säkerställa att dagvattenåtgärder på kvartersmark som
kan komma att påverka kringområdet utförs, är ett krav på
gemensamhetsanläggningar. Dessa ska enligt exploateringsavtalet skapas på
exploatörens bekostnad och respektive fastighetsägare kommer att bli
delägare genom senare anläggningsförrättning. Gemensamhetsanläggningar
för dagvatten inom kvartersmark krävs på de tre västligaste tomterna på
Ottsjö 1:163 och på de östra tomterna på Ottsjö 1:163. Kravet har
uppkommit genom att dagvattenutredningen visar på risk för att
nedanförliggande fastigheter kan drabbas vid t ex skyfall.
Krav på fördröjningsåtgärder i vägdiket ställs i exploateringsavtalet.
Det vatten som tillfälligt fördröjs och inte filtreras och bildar grundvatten
kommer att översila den nedanförliggande obebyggda fastigheten enligt
avrinningsschema.
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5.
Yttrande

Tekniska avdelningen
Yttrande VA enheten:
De tre föreslagna tomterna längst västerut på fastighet 1:209 kommer att
behöva föreslås anslutas med enskild avloppspump till GA 5 norr om
fastigheten. Längs den västra fastighetsgränsen på 1:209 ligger kommunala
ledningar idag, dessa bör omfattas av ett U-område för att säkerställa att inga
byggnationer sker på ledningarna.

Yttrande Renhållning:
Det ska finnas en plats för avfallshantering som inrymmer restavfall,
matavfall och framtida utrymme för utsorterade förpackningar. Sopbilen ska
ha en vändzon och inte behöva backa för att tömma avfallet. Det behöver tas
fram och redovisas en lösning för denna avfallshantering så tillräcklig yta
avsätts för detta ändamål i planen.
Kommentar

Tomternas anslutning till VA beskrivs i planbeskrivning och i VAutredningen och överensstämmer med yttrandet.
Ett u-område längs med den västra fastighetsgränsen på Ottsjö 1:209 läggs till
på plankartan. Vilket även överensstämmer med u-områdets sträckning i
gällande plan.
De nya tomterna ska anslutas till gemensamhetsanläggningen för renhållning
Ottsjö GA:7. Krav ställs i exploateringsavtalet att exploatören genomför och
bekostar anläggningsförrättning och även en utökning av nuvarande plats för
containers. Den tillkommande lokalgatan har utrymme för vändzon om
renhållningen skulle övergå i kommunal regi.

6.
Yttrande

Jämtkraft Elnät AB
Inga synpunkter på detaljplan.

7.
Yttrande

Jamtli
Jamtli har inget att erinra i rubricerat ärende.

8.
Yttrande

Vänsterpartiet i Åre kommun
Vänsterpartiet i Åre Kommun anse i enlighet med det yttrande vi lämnade in i
samband med samrådsyttrandet fortfarande att den planerade tomten längst
västerut i fastigheten 1:209 bör utgå och planläggas som allmän platsmark av
samma skäl som vi angav i samrådsyttrandet. De 5 bebyggda fastigheter som
ligger längs Edvinsvägen har i sak inga andra vägar att ta sig upp till
friluftsområdet norr om byn om man inte ska ge sig ut på allmänna vägar
med t.ex. snöskoter än via den tidigare beskrivna spontana leden. Vägen
genom Fjällbyn är inte lämplig med hänsyn till de störningar det skulle
innebära. Att tvinga ut skotrar och andra oskyddade trafikanter på allmän väg
(646) som tidvis, fr.a. under högsäsong, är kraftigt trafikerad, för att kunna ta
sig till friluftsområdet norr om byn är inte försvarbart om det går att skapa
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andra alternativ. Någon annan "naturlig" anslutning till befintliga skoterleder
finns inte.
Vi befarar vidare, i motsats till kommentaren över vårt tidigare yttrande, att
den negativa påverkan på verksamheten i Brygghuset (Ottsjö I: 155) kommer
att bli betydande. Verksamheten har av förklarliga skäl legat i princip nere
under Pandemin, men planer finns för en utökad verksamhet som bland
annat kommer att innebära musikkvällar av varierande slag. Risken för
klagomål och störningar blir i det läget påtaglig.
Vi ser det som positivt att storleken på de föreslagna byggnationerna minskat
i förhållande till det ursprungliga förslaget, men tycker fortfarande att det är
för stort i förhållande till befintlig bebyggelse i området.
Vägen Älgstigen anlades för att göra det möjligt att bygga de två stugor som
ligger längst norrut vid vändplan. I samband med det grävdes ett dike på
västra sidan av vägen. Även någon typ av dränering från myren mynnar ut i
det diket och där kan konstateras att avvattningen från myren periodvis är
betydande, vilket givetvis har konsekvenser för en så känslig biotop som en
myr är. Vi befarar att dragningen av GATA 1 kommer att få motsvarande
negativa konsekvenser på myren som biotop då dragningen kommer att
förutsätta någon fonn av dikning norr om vägen vilket blir i direkt anslutning
till myren. Vi anser därför att det 3 föreslagna tomterna helt bör utgå från
planen.
Slutligen: Vi finner det inte rimligt att, som det vid ett flertal tillfällen görs i
kommentarerna, motivera sina ställningstaganden med och hänvisa till en
gammal plan rörande hotell och stugby vars genomförandetid löpt ut sedan
länge. Tiderna har förändrats sedan dess, så även reglerande lagstiftning och
kunskapen om vad som är resp. inte är lämpligt att göra i känslig natur. En
gammal detaljplan vars genomförandetid gått ut skulle utsättas för förnyad
prövning om någon fick för sig att aktualisera den och sannolikheten för att
den skulle släppas igenom i oförändrat skick är måttligt sannolikt. Att hänvisa
till den är i nuläget inte särskilt relevant.
Kommentar

Planenheten står fast vid de bedömningar som gjorts i samrådsredogörelsen
vad gäller led över Ottsjö 1:209 och störningar från verksamheten från Brygghuset på Ottsjö 1:55.
De dikningar som gjorts tidigare på myren, där några är nya i samband med
byggandet av Älgstigen och någon är utförd tidigare, går under Länsstyrelsens
tillsyn kring vattenverksamhet och får ha sin egen process. I samband med
revideringar till granskningsskedet flyttades vägområdet och två tomter togs
bort för att minska risken för avvattning. Utifrån kompletterande geo- och
dagvattenutredning är bedömningen att vägområdet ska kunna bebyggas utan
avvattning av myren.
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Gällande plan gäller tills den upphävs, ändras eller ersätts och kommunen är
skyldig att ge bygglov om lovet överensstämmer med planen. Vid
planläggningen av gällande plan gjordes en bedömning av vad som ansågs
lämpligt på platsen och planenheten bedömer att föreslagna byggrätter kan
följa samma utgångspunkter. Det som ändrats är i stort antalet lägenheter och
att området möjliggör avstyckning av tomter. Området har även en ny
sträckning av lokalgata som kommer att förbättra tillgängligheten. Som
nämns ovan har också utredningarna visat att en exploatering av området är
möjlig och bedöms även som lämplig.
9.
Yttrande

Ottsjö Högåsens Vägsamfällighet
Ottsjö Högåsens Vägsamfällighet lämnade remissvar på detaljplaneförslaget
för Ottsjö 1:163 och Ottsjö 1:209 samrådsversion i augusti 2020 och avger
här även synpunkter på granskningshandlingen. Eftersom samfälligheten har
ett tydligt uppdrag och kompetensområde enligt förrättningsbeslut nöjer vi
oss med att avge synpunkter som berör detta.
Antalet fastigheter har i granskningsförslaget minskats i områdets västliga del
till att nu omfatta max. 13 stycken. Detta är ett förslag i rätt riktning eftersom
markingreppet i en del av områdets blötare partier blir mindre.
Dagvattenutredningen har i denna version utvecklats och mer detaljerade
förslag förs fram. Ambitionen är god men vi bedömer att över tid kommer
det bli svårt att upprätthålla den hållbara dagvattenhantering som förespråkas.
Fördröjningsytor, dagvattenrännor, förslag om breddning och diken på
kvartersmark samt inte minst underjordiskt vattenmagasin låter nog bra och
ambitiöst men kommer att kräva underhåll och vaksam tillsyn. I planförslaget
menar man att detaljfrågorna runt dagvattenhanteringen skall hanteras i
bygglovskedet. Av erfarenhet vet vi att byggnation av ett område av denna
karaktär kan dra ut i flera år varför den helhet som krävs i bedömningen
kommer att gå förlorad.
Dagvattenanläggningen kommer att behöva ett ambitiöst underhåll med
tillsyn och måste skötas i samförstånd med de boende. Efter en tid börjar
man vidta åtgärder i sin närmiljö, det kan t.ex. gälla större parkeringsplats för
bilen, ett växthus, en friggebod eller varför inte behovet av ett vedförråd. Då
börjar man gräva och flytta markmassor!
Vi menar att genomförandeförslaget inte tar tillräcklig hänsyn till de problem
dagvattnet kommer att skapa i området och särskilt det framtida underhållet;
Samfälligheten upprepar sitt tidigare förslag; att planförslaget arbetas om i
den del som föreslår att dagvattenfrågan skall hanteras i varje enskilt bygglov i
stället för att en helhetslösning arbetas in i själva planen.
I förslaget vill man förändra utloppen för en av vägtrummorna som ligger
under Högåsvägen för att dagvatten skall kunna ledas bort från en av de
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nybildade fastigheterna inom l :209 till naturmarken. Samfälligheten har inga
erinringar mot detta.
I förslaget behandlas exploateringsavtal och fastighetsrättsliga frågor.
Samfälligheten vill betona att i den omfattande problematiken med
dagvattenhantering måste besluten bli på sådant sätt att skötsel och ansvar
hamnar nära de närmast boende. De gemensamhetsanläggningar som
behöver bildas menar vi organiseras i särskilda "boendenära"
samfällighetsföreningar.
Samfälligheten kräver;
- att vägsamfälligheten inte blir huvudman för de gemensamhetsanläggningar
som föreslås bli bildade för att sköta diken, fördröjningsytor, underjordiska
vattenmagasin etc inom natur och kvartersmark.
Av inledningstexten i vår granskningsremiss framgår vad som utgör
samfällighetens kompetensområde. Det betyder att samfälligheten även
fortsättningsvis tar ansvar för vad som uttrycks i förrättningsbeslutet för de
diken och trummor som ligger inom vägområdet i anslutning till Högåsvägen,
Älgstigen men också inom "gata" när denna blivit intagen i Ottsjö ga: 1.
I samband med att lantmäteriförrättningen genomförs utgår vi från att det i
beslutet enligt AL§ 42 skrivs in vår rätt till a) inträdesersättning samt b)
kompensation för samfällighetens kassabehållning.
Samfälligheten accepterar;
- att ta in den nya vägstumpen benämnd "gata" i planhandlingarna i Ottsjö
g:al. Däremot vill samfälligheten inte ta in i Ottsiö g:al vägstumparna inom
Ottsiö 1 :209.
Älgstigen har en väglängd av 295 meter och anlades i samband med att
bygglov för fastigheten längst norrut beviljades. Vägbredden blev smal med
djupa diken på båda sidor om vägbanan. Samfälligheten accepterade detta
eftersom det endast var en fastighet som var aktuell. När nu området
kommer att förtätas med utökad trafik måste minst en mötesplats anläggas på
strategiskt ställe så att fordon kan mötas och ej behöver backa uppemot l00
m.
Samfälligheten kräver;
- att det i samband med att exploateringen av området beslutas att minst en
mötesplats anläggs på lämpligt ställe efter Älgstigen, bekostad av exploatören.
Vidare finns idag en uppskattad utsikts/rastplats försedd med bänkar och
bord på södra sidan om Högåsvägen i nära anslutning till Älgstigen.
Samfälligheten föreslår;
- att det inom vägområdet skapas utrymme så att det även framledes finns
plats för rastplatsen på södra sidan om Högåsvägen.
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Kommentar

Genomförande av dagvattenåtgärder på allmän platsmark regleras i
exploateringsavtalet mellan kommunen och exploatören. Där ställs kravet att
exploatören utför och bekostar anläggningar som sedan lämnas över till
samfälligheten. I det fallet kommer skötsel och underhåll av tex vägområdets
diken o fördröjningsmagasin hamna på samfälligheten.
Det finns begränsade möjligheter att reglera och samordna byggande av
dagvattenåtgärder på detaljplanens kvartersmark då det ofta inte sker
samtidigt som även beskrivs i yttrandet. Det genomgående kravet för alla nya
tomter i planförslaget är att dagvatten som genereras av exploatering av
tomterna ska omhändertas inom respektive fastighet för att sedan filtreras ner
och bilda grundvatten. Dessutom har kommunen ställt krav på att
gemensamhetsanläggningar för dagvatten skapas där vi bedömt det lämpligt.
Dessa gemensamhetsanläggningar har skapats för att omhänderta och
fördröja vattenmängder vid tex skyfall.
Skyldigheter som utgår från paragraf som anges i anläggningslagen regleras i
kommande lantmäteriförrättningar.
I exploateringsavtalet finns krav på att exploatören färdigställer och bekostar
mötesplats längs Älgstigen..
Vägområdets bredd på Högåsvägen medger mötesplats. Mötesplatsen kan
också fungera som område för uppsättning av postlådor, eller för att för att
tillfälligt ställa ut renhållningskärl för tömning, om renhållningen skulle
övertas av kommunen.

10.
Yttrande

Ottsjö Norra Samfällighetsförening
Styrelsen för Ottsjö Norra Samfällighetsförening har lämnat följande
synpunkter.
Samfällighetsföreningen förvaltar gemensamhetsanläggning Ottsjö g:a7 och
blir enligt förslaget huvudman för de nya fastigheternas avfallshantering. Vårt
remissvar behandlar endast synpunkter som berör detta.
Samhälligheten har inget emot att de föreslagna fastigheterna tas in i g:a7. Det
är ett logiskt beslut eftersom de tidigare avstyckade fastigheterna i
planområdets närhet redan är med.
I samband med att exploateringsavtal upprättas är det viktigt att exploatören
åläggs att iordningsställa och bekosta en större plats för samhällighetens
avfallsbehållare samt att införskaffande av en extra avfallsbehållare övervägs.
För närvarande användas växelvis två behållare/containrar. Eftersom Åre
kommun tillämpar varannanveckastömning är det redan nu svårt att främst
under högsäsong (nyår och påsk men även juli och augusti) parera så att
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tillräckligt med plats finns för det avfall som lämnas. Med ytterligare ca
femton fastigheter blir problemet än större!
Inom vissa delar av planområdet föreslogs i samrådsversionen att maximalt
två lägenheter per fastighet skulle få inredas. Som vi tolkar plankartan är
denna möjlighet nu borttagen och inom samtliga kvarter kommer endast en
lägenhet bli tillåten. Detta förenklar lantmäteriförrättningen genom att denna
exploatering då kommer att följa vad som tillåtet inom övriga områden i ga:7,
d.v.s. bebygga fastigheter får andelstalet 1,0.
Beslut om inträdesersättning är ytterligare en fråga för kommande
lantmäteriförrättning. Enligt dom i Mark och Miljööverdomstolen F455-19 är
Lantmäteriet skyldig att besluta om att sådan ersättning skall erläggas. För
Samfällighetsföreningen är det angeläget att även denna fråga blir behandlad i
samband med det fortsatta planarbetet.
Kommentar

I exploateringsavtalet ställs krav på exploatören att och färdigställa och
bekosta utökat område för avfallsbehållare.
Planen medger endast en lägenhet per tomt.

11.
Yttrande

Privatperson 1
Bifogar skiss på förslag på ändring av tomtgränserna, se bilaga längst ned i
dokumentet.

Kommentar

Fastighetsgränserna i illustrationskartan är endast avsedd som illustration.
Planen reglerar minsta fastighetsstorlek och exakta fastighetsgränser fastställs
i kommande lantmäteriförrättning.

12.
Yttrande

Privatperson 2
Våra synpunkter är att vi har inget att invända på att vår fastighet Ottsjö 1:17
klassas som parkmark men då vill vi ha möjlighet att göra en tillfart öster om
fastighet 1:298. Problemet som vi förstått är att en del av den möjliga marken
måste klassas om från bostad.

Kommentar

Marken strax öster om Ottsjö 1:298 bedöms för brant då området är så smalt
att det inte finns plats att utjämna höjd genom serpentiner.

13.

Kontakt har tagits med fastighetsägaren och då planstopp råder och
reningsverket saknar kapacitet för nyanslutningar bör man avvakta med en
eventuell planansökan. I ett framtida planarbete kan andra möjligheter att
ansluta ett nytt tomtområde undersökas.
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Privatperson 3
Yttrande
Önskemål om sträng med Naturområde norr om 1:302-1:304
I vår inlaga i samband med samrådsförfarandet (Samrådsredogörelse,
privatperson 7) framför vi ett önskemål om att en sträng med naturmark
läggs omedelbart norr om fastigheterna 1:302-1:304. Flera motiv anges, men
främst är att fastigheterna 1:303 och 1:304 blir de enda fastigheterna i
området norr om Högåsvägen, och möjligen i hela Ottsjö, som inte angränsar
till naturmark på någon sida. Möjligheten att som idag nå skidleder direkt från
tomterna (genom att använda skoterspåret omedelbart öster om planområdet
som angör det planerade Naturområdet i nordöstra hörnet) försvinner. Den
föreslagna planen tvingar oss ut på Högåsvägen för att gå runt hela kvarteret
och gå till skid- och friluftsområdet på myren via Älgstigen. Vi förlorar vårt
trygga stråk mellan bostad och friluftsliv samtidigt som planförslaget
konstaterar att trafiken i området kommer att öka. Åre kommun (i dialog med
Gudrun Larsson) bekräftar att den föreslagna planen på detta sätt är till men
för oss, men menar att en sträng med Naturområde norr om våra fastigheter
blir ett ännu större men för exploateringen av fastigheten 1:163. Detta kan vi
absolut inte hålla med om. Två skäl anförs i Samrådsredogörelsen som är
direkt felaktiga:
1. Att en sträng med naturområde ”… är ett alltför stort ingrepp då
tomtantalet skulle behöva minskas och tomterna redan är smala”.
2. Att ”Området ovanför era fastigheter är idag planlagt som hotell/stugby
och är inte ett naturområde med allemansrättsliga möjligheter”.
Vad gäller punkt 1 så anges de fyra tomter som planeras norr om 1:201,
1:302-1:304 med fastighetsstorlek d3, dvs minst 1500 kvm. Även om var och
en av de fyra tomterna får en minskad bredd med 2,5 meter så kommer
samtliga dessa tomter att vara både större och bredare än våra befintliga, och
delvis bebyggda, tomter 1:201, 1:302-304. Det bör därmed inte finnas något
som helst skäl att minska antalet tomter, men möjligen blir det nödvändigt att
ändra dessa till fastighetsstorlek d2. Vi har i dialogen med kommunen
dessutom klargjort att 5 meter remsa med naturmark är tillräckligt för att vi
ska kunna angöra skidspåren direkt från tomten, vilket skulle innebära att var
och en av de 4 fastigheterna norr om oss skulle behöva minskas med endast
1,25 meter i bredd. Den remsa som då avses är dessutom i huvudsak angiven
som u-mark, dvs markreservat för underjordiska ledningar.
Vad gäller punkt 2 så har vi två kommentarer: Allemansrätten utgår från
faktisk markanvändning och inte (hypotetisk) detaljplanering. Idag är marken
till 100% allemansrättslig och ger oss full möjlighet att använda densamma.
Detta skulle tas ifrån oss. Att påstå att marken saknar ”allemansrättsliga
möjligheter” är ett rent påhitt.
Åre kommun anför på flera ställen i Samrådsredogörelsen att det nya
planförslaget trots sina brister ändå är bättre än den befintliga planen. Detta
är ju rent nonsens. Den gamla planen har gått ut och upphävs eftersom den
inte realiserats. Den nya planen utgår inte från den gamla planen utan
behandlar området neutralt. Att då hävda att den nya planen trots brister är
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bättre än den gamla är inte i något avseende ett sakligt argument (insyn,
avvattning, trafikbelastning etc.).
I Samrådsredogörelsen framförs också att kommunen anser att ett
naturområde på den föreslagna platsen inte skulle vara allmänheten till någon
nytta. Vi vill hävda att detta vid jämförelse också gäller de två föreslagna
naturområdena sydväst GATA och öster om de nya tomterna söder om
Högåsvägen. Dessa är föreslagna med andra syften än att vara allmänheten
till nytta. Den av oss föreslagna strängen med naturområde är till för att ge
befintliga tomter lika god tillgänglighet till friluftsområde och skidleder som
tillkommande tomter kommer att få. Ett högst rimligt krav. Då planen
medger och förväntar en ökad biltrafik inom området bör det säkerställas att
trygga stråk för människor att röra sig på (med skidor, pulkor och
vandringskängor) finns kvar. Planen skulle stärkas av att det skapas utrymme
mellan fastigheterna för natur och rekreation och rörlighet. Detta skulle också
säkerställa att påverkan på landskapsbilden minskar, då upplevelsen av
tillkommande bebyggelse bättre kan harmonisera med befintlig bebyggelse i
området, som till stor del ligger väl dolda av uppvuxen vegetation.
Exploatering uppe på myren och anläggande av GATA
Mark- och vattenområden som har betydelse från allmän synpunkt på grund
av deras naturvärden eller med hänsyn till friluftslivet skall så långt som
möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan skada dessa värden (MB 3
kap 6 §, PBL 2 kap 2 och 3 §).
Kommunen är enligt praxis bäst lämpade att bedöma behovet av nya
bostäder och hur de ska lokaliseras. Planens syfte, att tillskapa cirka tio nya
bostadsfastigheter för fritidshusbebyggelse varav tre med direkt anslutning till
myrmarken med åtföljande behov av gatubyggnad (GATA1), kan inte anses
vara ett angeläget allmänt intresse som i sammanhanget väger tyngre än den
riskerade påverkan på den artrika myrmarken vad avser de tre fastigheterna
som planeras med anslutning genom GATA 1. Dessutom är det populära
skidspåret (Gula femman, 163 i Södra Årefjällens ledsystem) uppdraget i
skogskanten mot sydvästra delen av myren för att dra nytta av
bättre snöförhållanden där än ute på myren (snödrev, fukt). Skidspåret får
väsentligt sämre förutsättningar genom anläggandet av GATA 1 och
säsongen då spåret kan pistas kommer att bli kortare. Kartmaterialet är
otydligt, men vad vi kan se hamnar GATA 1 i direkt konflikt med
nuvarande dragning av skidspåret i skogskanten längs sydvästra delen av
1:163.
Flera remissinstanser och yttranden i samrådet påtalar särskilt att GATA1 i
den nordvästra delen av planen riskerar att påverka vattenbalansen i
myrmarken. Såväl gatubyggnad, markexploatering och markberedning vid
byggnation kommer ofrånkomligen att påverka naturvärdena i området
permanent. Området hyser, vilket naturvärdesinventeringen påvisar,
värdefulla naturtyper. Enligt bedömning av Naturföretaget kommer en
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gynnsam bevarandestatus inte att påverkas, vilket inte motiverar en
exploatering, utan endast ger en lägesbild av artens status i allmänhet.
Det föreslagna utförandet av GATA1 med upplägg på bank för att minska
konsekvenserna för myren kommer att skapa en barriäreffekt. Dessutom
kommer kvartersmarken behöva höjas för att ansluta till den upphöjda
gatunivån. Det framgår inte av plankartan vilken höjd nya GATA1 och
tillhörande kvartersmark kommer ligga på. Vid en upphöjning av marken kan
den uppleva byggnadshöjden, som utgår från färdig marknivå, bli påfallande
hög. Schaktningen för att höja området kommer skapa ett påtagligt intrång i
den naturmark som inte bebyggs. Med kommunens ambition att tomterna
ska vara naturtomter kan detta inte anses vara ett rimligt utförande. Dessa två
mål är motstridiga. Vägtrumman som placeras ovanför GATA1 riskerar
dessutom vid kraftig nederbörd att orsaka ett samlande flöde ner mot
fastigheten 1:166. En trumma behöver dessutom kontinuerligt underhållas
för att inte riskera att sättas igen. Trummans förväntade placering framgår
inte av plankartan.
Vår åsikt är att Hela området på den västra sidan om Älgstigen bör utgå och
planläggas som naturområde. Exploatering här är direkt olämplig. Det är
positivt att kommunen valt att minska antalet tillåtna lägenheter på 1:163. Det
är också positivt att marklov krävs för trädfällning för hela 1:163.
Kommentar

Bedömningen att den negativa påverkan ett stråk med Naturmark på Ottsjö
1:163 blir för stor kvarstår. Frågan kan få sin lösning genom andra
överenskommelser mellan fastighetsägarna via tex servitut.
Angående synpunkter på gällande plans giltighet och lämpligheten att
bebygga området och skapa ny lokalgata väster om Älgstigen se kommentarer
på Vänsterpartiets yttrande.
Hänsyn har tagits till de naturvärden som hittats i området, en undersökning
om bevarandestatus har upprättats och Länsstyrelsen har medgett dispens för
de arter som kan komma att påverkas av en exploatering enligt planförslaget.
Höjden på GATA1 bedöms inte behöva bli mycket högre än befintlig
marknivå. Grundvattennivåerna inom o nära tomterna bedöms som låga och
kräver ingen ”bankning” av vägområdet.
Angående dagvattenåtgärder längs Älgstigen, se kommentarer till yttrande
från vägsamfälligheten.
Även efter en exploatering av Ottsjö 1:163, bör plats finnas för en skidled,
t ex längs den kantzon som lämnas mot myren..

REVIDERINGAR EFTER GRANSKNING/SAMRÅD
Planen föreslås reviderad på följande punkter:
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Planbeskrivningen revideras med ett -tydliggörande hur
varje ledningsrätt kommer att påverkas.
Plankartan kompletteras med ett u-område på 4,5 meter längs fastighetens Ottsjö 1:209
västra gräns.
Redaktionella ändringar.

FÖRSLAG TILL BESLUT

Samhällsbyggnadsnämnden föreslås fatta följande beslut:
 Denna skrivelse antas som kommunens utlåtande
 Planen revideras enligt ovan
 Den reviderade planen antas

HANTERING INFÖR OCH EFTER BESLUT

Denna skrivelse skickas till exploatören och de som inkommit med synpunkter under
granskningen.
Efter Samhällsbyggnadsnämndens antagandebeslut ska denna skrivelse och beslutet skickas till
Länsstyrelsen, exploatören, Lantmäterimyndigheten och till dem med besvärsrätt tillsammans
med besvärshänvisning.
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