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Inledning
Handlingar

Till planförslaget hör följande handlingar:
x
x
x

Planprocessen

Plankarta med planbestämmelser
Plan- och genomförandebeskrivning
Fastighetsförteckning

Planprocessen är en prövning där ett områdes lämplighet för ett ändamål
utreds och där de som berörs av förslaget ges möjlighet till insyn och
påverkan. Planen hanteras med begränsat standardförfarande enligt Planoch bygglagen (2010:900) och följer den process som beskrivs i bilden
nedan.

Planarbetet startade 2021-01-25. Avsikten är att planarbetet ska pågå
fram till sommaren 2021 och att planen sedan ska kunna antas av
samhällsbyggnadsnämnden.
En ändring av en detaljplan kan göras för att anpassa en detaljplan till
ändrade behov eller förhållanden. Processen för att genomföra en
planändring följer i stort samma process som vid framtagandet av en ny
plan men är av enklare karaktär. En planändring ska vara förenlig med
detaljplanens syfte och görs exempelvis för att ändra eller ta bort någon
planbestämmelse.
Handlingarna kommer under planprocessen att finnas tillgängliga på Åre
kommuns hemsida via: www.are.se/Bygga &
bo/Samhällsplanering/planerpagang
Frågor kring detaljplaneprocessen besvaras av Åre kommuns planenhet,
som nås via Kundtjänst på telefonnummer 0647-161 00.
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Planbeskrivning
Planens syfte

Syftet med ändringen av detaljplanen är att justera planbestämmelsen f1,
för att ta bort kravet på fasadmaterial i trä. I samband med ändringen
kommer även delar av detaljplanen att upphävas.
Syftet ur detaljplan för Reningsverk i Bydalen:
Syftet med detaljplanen är att möjliggöra byggnationen av ett nytt
reningsverk i Bydalen. Syftet är också att säkra reningsverkets funktion
och möjliggöra eventuell utbyggnad i framtiden.

Planens huvuddrag
och bakgrund

Genom ändringen av detaljplanen tillåts byggnaderna inom
planområdet uppföras med andra fasadmaterial än trä. Planändringen
grundar sig i önskemål från Tekniska avdelningen att kunna uppföra
byggnaderna med plåtfasad, med s.k. sandwichelement, för att minska
kostnaderna för uppförande och skötsel av reningsverket. Ändringen
stämmer överens med detaljplanens syfte och bedöms inte påverka
landskapsbild eller gestaltning negativt.
Då planförslaget endast har genomförts på kommunens fastighet Våge
1:29 och reningsverkets långsiktiga behov anses klaras inom fastigheten
så görs bedömningen att det är lämpligt att upphäva planen utanför
fastigheten.
Länsstyrelsen i Jämtlands län har med stöd av lagen om allmänna
vattentjänster förelagt Åre kommun att ordna en allmän vatten- och
avloppsanläggning för befintliga och planerade fastigheter i Bydalen
och Höglekardalen. Syftet med åtgärden är att säkerställa en god rening
av avloppsvatten och att trygga vattenförsörjningen. För att kunna
fullgöra föreläggandet krävs en ombyggnad eller nyanläggning av bland
annat avloppsreningsverk.
I samband med tillståndsansökan för den tillkommande anläggningen
sökte Tekniska avdelningen Åre kommun planbesked för att
detaljplanelägga och långsiktigt säkra den mark som krävs för
avloppsreningsverket och eventuell framtida utbyggnad av
anläggningen. En detaljplan togs fram vilken vann laga kraft 27 april
2017.
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Hela planbeskrivningen gäller som stöd vid bygglovsprövning, men
plankartan är det juridiskt bindande dokument som reglerar
användningen av mark- och vattenområden. Särskilda frågor för
bygglovet är:
x

Fasadmaterial. Planbestämmelse om att fasadmaterial måste
vara i trä har tagits bort.

Se vidare under respektive rubrik.

Plandata
Lägesbestämning

Planområdet omfattar del av fastigheten Våge 1:29 och del av Våge
1:24 som är lokaliserat i anslutning till en bergtäkt belägen vid
korsningen mellan Bydalsvägen (väg 630) och vägen mot
Mårdsundsbodarna.

Planområdets läge inringat

Areal och markägoförhållanden

Planområdet är på cirka 2,6 hektar och omfattar del av Våge 1:29 som
är i kommunal ägo och del av Våge 1:24 som är i privat ägo.
Efter att del av detaljplanen har upphävts är planområdet på 1 hektar
och omfattar endast Våge 1:29.
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Tidigare ställningstaganden
Planer
Översiktsplaner och
andra styrdokument

Översiktsplan för Åre kommun, antagen 2017, anger att
bebyggelseutvecklingen i Bydalsfjällen och Mårdsundsbodarna är
avhängig utvecklingen av en gemensam vatten- och avloppslösning.
Av översiktsplanen framgår även att den planerade VA-lösningen för
Bydalen, vilken denna detaljplan möjliggör, öppnar upp för vidare
utveckling av Bydalsfjällen som besöksdestination och att en Vaanläggning minskar riskerna för negativ påverkan på Dammåns
vattenmiljöer och förbättrar vattenkvaliteten.

Planeringsstrategier

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

Gällande detaljplan; Detaljplan för reningsverk i Bydalen, vann laga kraft
2017-04-27.
Detaljplanen föreskriver användningen reningsverk med en högsta
nockhöjd på 12 meter och en maximal byggnadsarea på 15 % av
kvartersmarken. Strandskyddet är upphävt i detaljplanen.
Genomförandetiden för detaljplanen är 5 år från den dag då
detaljplanen vinner laga kraft. Genomförandetiden har därmed inte
gått ut.
En planändring bedöms möjligt trots att genomförandetiden inte har
gått ut då förslaget inte strider mot planens syfte och användningen är
densamma.

6

Åre kommun
Ändring av detaljplan för Bydalens reningsverk
Samhällsbyggnadskontoret
Samrådshandling

PLAN 2020.27
2021-07-19

Bilden ovan visar plankartan för gällande detaljplan P2015.13

Kommunala beslut

Kommunstyrelsen beslutade 2016-06-16 att anta detaljplanen för
reningsverk i Bydalen. Beslutet vann laga kraft 2017-04-27.
Ansökan om planbesked inkom september 2020 från Tekniska
avdelningen om att ändra bestämmelsen om fasadmaterial. Prövning
genom detaljplan medgavs av samhällsbyggnadsnämnden 2020-12-10.

Skyddade områden
Riksintressen (3 kap)
Riksintresse friluftsliv

Planområdet ligger i kanten på riksintresset för friluftsliv, FZ7 SylarnaVålådalen - Helags, enligt 3 kap 6 § MB. Riksintresset sträcker sig över
stora arealer, främst kopplat till fjällvärden och de sjöar och vattendrag
som finns där som ger bra förutsättningar för friluftsliv i form av
skidåkning, vandring, naturstudier, fiske och paddling.
Den föreslagna användningen bedöms ej strida mot syftet med
riksintresset, det bedöms inte heller påtagligt skada riksintresset.
Anläggandet av ett nytt reningsverk utanför dalgången gör det möjligt
att stänga flera små reningsverk vilket innebär att påverkan på
riksintresset minskas till en plats vilket bör främja friluftslivet. Den
föreslagna användningen är av allmänt intresse.

Riksintresse
kulturmiljövård

Området omfattas inte av riksintresse för kulturmiljö.

Riksintresse naturvård

Området omfattas inte att riksintresse för naturvård.
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Området omfattas inte av riksintresse för kommunikationer.

Särskilda hushållningsbestämmelser (4 kap)
Riksintresse rörligt
friluftsliv

Stora delar av Åre kommun är utpekade som riksintresse för det
rörliga friluftslivet, fjällvärlden enligt 4 kap 2 § MB, så även
planområdet. Här ska turismens och friluftslivets intressen särskilt
beaktas vid exploateringar.
Planen bedöms inte strida mot syftet med riksintresset. Den planerade
anläggningen upptar ett begränsat område och bedöms ej påtagligt
skada riksintresset då anläggningen ligger utanför Bydalens dalgång.
Dalgången är för området den huvudsakliga utgångspunkten för
friluftsaktiviteter. Anläggningen kommer att förorsaka ett visst utsläpp
till luft i form av lukt vilket kan påverka friluftslivet i närområdet,
avstånd till friluftsanläggningar i form av skidbackar är över 2 km,
dessa anläggningar bör inte påverkas.

Natura 2000

Dammån, som är belägen söder om planområdet, är klassad som ett
Natura 2000-område. Syftet med Natura 2000 är att bevara de arter
och de naturtyper som är av gemensamt intresse för hela EU. Det
planerade avloppsreningsverket förväntas långsiktigt att bidra till en
bättre vatten- och livskvalité för de djurarter, naturtyper och växter
som återfinns i Dammån.

Miljökvalitetsnormer (5 kap)
Enligt 5 kap. MB ska gällande miljökvalitetsnormer iakttas vid
Miljökvalitetsnormerna får ej överskridas.

planering och planläggning.

Inom ramen för det s.k. vattendirektivet behandlas alla yt- och grundvatten. Inom
vattenförvaltningen har en klassning av alla vattens kemiska och ekologiska status gjorts,
miljökvalitetsnormer har antagits
Dammåns statusklassificering visar att ån har en måttlig ekologisk status med målet att Dammån
ska uppnå god ekologisk status 2021. Orsaken till att den ekologiska statusen endast är måttlig
uppges vara att fiskpopulationen (öring) är skadad och inte återhämtat sig tillräckligt bra. Det
planerade reningsverket ska ersätta ett flertal små reningsverk som har Dammån och Dalsjön
som recipienter. Ett flertal av dessa mindre reningsverk utnyttjas idag till max. Ett större
reningsverk är effektivare än flera mindre vilket innebär en bättre rening och lägre utsläpp till
Dammån och Dalsjön. För att ytterligare säkra att utsläppen till ån blir så små som möjligt ska
det renade vattnet från reningsanläggningen att släppas via en myr.
Miljökvalitetsnormerna för kemisk status uppnås inte heller för Dammån. I Sverige överskrids
dock detta gränsvärde i samtliga ytvatten.
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Ett plangenomförande bedöms därför inte påverka möjligheterna att
uppnå god ekologisk och kemisk status i vattnen.
Miljökonsekvensbeskrivning (6 kap)
När en detaljplan tas fram ska en bedömning göras om planen kan
antas leda till en betydande miljöpåverkan. Planändringen bedömts
inte medföra sådan miljöpåverkan att en miljökonsekvensbeskrivning
(MKB) behöver tas fram.
Skydd av områden (7 kap)
Strandskydd
Enligt 7 kap. 13–18 §§ miljöbalken gäller strandskydd vid havet, sjöar
och vattendrag. Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga
förutsättningarna för allemansrättslig tillgång till strandområden samt
bevarandet av goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i
vatten.
Öster om planområdet rinner en bäck som omfattas av strandskydd.
Detta innebär att en del av den östra delen av planområdet ligger inom
strandskyddat område.
I detaljplanen föreslås att strandskyddet upphävs för den berörda
kvartersmarken. Att upphäva strandskyddet genom bestämmelser i
detaljplanen förutsätter att det finns särskilda skäl enligt 7 kap. 18c-d
§§ i miljöbalken.
För denna detaljplan anses skäl enligt punkt 5 och 6 i 7 kap. 18 c §
miljöbalken föreligga.
5. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett angeläget allmänt intresse
som inte kan tillgodoses utanför området,
6. behöver tas i anspråk för att tillgodose ett annat mycket angeläget
intresse.
Att anlägga ett reningsverk anses vara ett mycket angeläget allmänt
intresse och i tillståndsansökan för reningsverket gjordes en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) där aktuellt läge ansågs lämpligast
av de lokaliseringar som utreddes.
För denna detaljplan bedöms intresset av att ta området i anspråk på
det sätt som avses med planen väga tyngre än strandskyddsintresset.

Förutsättningar
Natur
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Området sluttar mot öster.
Våge 1:29 är till stor del ianspråktaget för reningsverket med
tillhörande ytor. Ytorna kring reningsverket är till största del grusade.
Närmast reningsverket har marken asfalterats. Skog finns i sydväst.
Våge 1:24 består av skogsmark med blandskog.

Vatten

En bäck rinner öster om planområdet.
Reningsverkets utsläppspunkt lokaliseras i en myr öster om
planområdet som sedan avvattnas till Dammån.
Planområdet ligger inom Dammåns avrinningsområde.

Dagvatten

Öppna diken anläggs längs med och runt reningsverket i norr, väster
och söder för att leda bort dagvattnet från planområdet.
Dikena mynnar i diket längs vägen till Mårdsundbodarna.

Geotekniska
förhållanden

Den största delen av planområdet täcks av ett ca 0,1 - 0,3 m organiskt
ytskikt av främst mulljord. Under denna finns i huvudsak siltmorän
och vid två mätpunkter finns fyllning av silt. Upp till ca 0,6 m av
siltmoränen/siltens översta skikt har mycket låg relativ fasthet och på
större djup är fastheten medelhög till hög. Grundvatten hittas på 0,4–
0,8 m djup.

Kulturmiljö

Inom planområdet finns inga kända fornlämningar. Inga andra
kulturmiljövärden bedöms finnas inom planområdet eller dess
närområde.

Befintlig bebyggelse

Reningsverket är uppfört på Våge 1:29. Reningsverket består av en
byggnad på cirka 765 kvadratmeter.
Närmaste bebyggelse ligger cirka en kilometer från planområdet.

Service

Kommunal och kommersiell service finns i Hallen.

Kollektivtrafik

Kollektivtrafik i form av buss finns utmed väg 630.

Störningar och risker

Planområdet ligger cirka 100 meter från en bergtäkt. En bergtäkt kan
innebära störningar i form av buller, dammspridning och vibrationer.
Det finns inga rekommenderade skyddsavstånd från en bergtäkt till
andra verksamheter med avståndet bedöms tillräckligt stort att inga
åtgärder krävs. Reningsverket bedöms inte heller vara känslig för
bergtäktens störningar.
Transporter till och från anläggningen är den främsta källan till buller.
Eftersom närmsta hus ligger ca 1 kilometer från reningsverket bedöms
kringboende inte störas av buller från verksamheten.
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Planförslag
Förenlighet med
Översiktsplan

Planförslaget är förenlig med översiktsplanen då en gemensam vattenoch avloppslösning anges i översiktsplanen som nödvändig för en
bebyggelseutveckling i Bydalsfjällen och Mårdsundsbodarna. Bydalen
som är utpekat som utvecklingsområde i översiktsplanen.

Bebyggelse
Tillkommande
bebyggelse

Planförslaget möjliggör för byggnation av ett reningsverk för Bydalen
och Höglekardalen. Reningsverket har uppförts på Våge 1:29.
Byggnaden planläggs för att uppföras i två våningar.
Vid lokalieringsutredningen för reningsverket utsågs en lokalisering
strax utanför Bydalens dalgång som det bästa alternativet. Huvudsaklig
anledning ansågs vara möjligheten till en långsiktigt godtagbar
avloppshantering för området, särskilt beaktande dalgångens miljöoch naturvärden, men också dricksvattenförsörjningen i dalgången.

Planbestämmelser
Kvartersmark

Planområdets användning är reglerad som E1 – reningsverk.
Högsta nockhöjd för byggnaderna inom planområdet är reglerat till 12
meter.
Maximal byggnadsarea är 15 % av kvartersmark. Utöver det får mindre
byggnader (maximalt 15 kvm/byggnad) uppföras för teknikbyggnader
som krävs för reningsverkets drift.
Fasader på byggnaderna ska målas i dämpade färger.
Takbeläggning får inte vara av reflekterande material.
Strandskyddet upphävts inom planområdet.
I gällande detaljplan är möjlig byggnadsarea cirka 3940 kvadratmeter
utifrån kvartersmarkens storlek. Ändringen av detaljplan innebär att
högsta byggnadsarean blir cirka 1500 kvadratmeter med en maximal
byggnadsarea på 15 %. Den byggnad som har uppförts är på cirka 765
kvadratmeter. Det gör att en framtida utbyggnad är möjligt.

Bestämmelse som utgår

Ändringen av detaljplanen görs för att ta bort bestämmelsen fasadmaterial skall vara i trä, som är en del av planbestämmelsen f1.
Övrig reglering med planbestämmelsen kvarstår.
Bestämmelsen omfattar hela användningsområdet E1 i gällande
detaljplan.
Begränsning av markens utnyttjande, prickmark, finns inte längre inom
planområdet och med upphävande av delar av detaljplanen.
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Gator och trafik
Allmänna vägar

Planområdets nås från enskild väg till Mårdsundbodarna som ansluter
till väg 630.

Bil- och kollektivtrafik

De tunga transporterna till området kommer att öka vid ett
genomförande av planen. En ökning av tunga transporter
kommer att ske under byggperioden men också i driften av
anläggningen. Tunga transporter krävs för transport av slam och
kemikalier. Den totala användningen av tunga transporter beräknas
dock att minska i dalgången med ett stort reningsverk istället för flera
små. Ett stort reningsverk kräver färre tömningar av slam jämfört med
små anläggningar som inte kan lagra lika stora mängder.

Gång- och cykeltrafik

Gång- och cykelväg finns inte till reningsverket. Bedömningen är att
det inte heller behöver anläggas.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Nya ledningar för avlopp kommer att dras till anläggningen, dessa
kommer delvis att gå genom ett naturreservat på fastigheten Järsta 4:3
och enligt huvudalternativet längs kraftledningarna som korsar
området. Den alternativa dragningen av avloppsledningar är längs
vägen som korsar samma naturreservat.

El och uppvärmning

Reningsverket kräver en kontinuerlig elförsörjning för att den
automatiserade utrustningen ska fungera som tänkt. För att säkra
elförsörjningen från eventuella elavbrott kommer reservkraft att finnas
på plats.
Bergvärme används för uppvärmning av fastigheten.
En luftledning angränsar till planområdet i söder.

Teleledningar och
bredband

Fiber är draget till fastigheten.

Avfallshantering

Avfall från anläggningen kommer att utgöras av främst rens och
avloppsslam samt en mindre del hushållsavfall och förpackningar.
Rens tvättas och pressas och transporteras till förbränningsanläggning
för hushållsavfall och slam föreslås transporteras till en annan
anläggning i kommunen.

Räddningstjänst

Räddningstjänstens insatstid från Hallen är under 20 minuter.
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Planens konsekvenser
Behovsbedömning

Åre kommun har gjort en undersökning av planen, som är en separat
bilaga till detaljplanen, för att se om planens genomförande kan
medföra betydande miljöpåverkan enligt miljöbalken 6 kapitlet 11§.
Föreslagen ändring av planen är av ringa omfattning och
anses inte medföra betydande påverkan på miljö, hälsa eller
hushållningen med mark, vatten eller andra resurser varför
miljökonsekvensbeskrivning inte har upprättats.

Miljömässiga
konsekvenser
Mark och vegetation

Planförslaget innebär att ny bebyggelse placeras på tidigare obebyggd
mark.

Naturvärden

Inga särskilda naturvärden finns noterade för planområdet. Då Våge
1:24 inte kommer omfattas av detaljplanen efter planändringen kan
skogen på fastigheten bevaras vilket bedöms positivt för naturvärdena.

Vatten

Genom planläggning förväntas mängden kväve och fosfor från
befintliga reningsverk minska när dessa rustas upp eller läggs ner i
samband med byggnationen av det nya reningsverket. Ett nytt och
större avloppsreningsverk innebär en effektivare och säkrare rening av
avloppsvattnet. Risken för förorening bedöms minska jämfört med
befintlig avloppshantering i dalgången. Påverkan på Dammån som
Natura 2000-område förväntas därför bli positiv då mindre
anläggningar kan stängas.
Planförslaget innebär att strandskyddet upphävs. Då planområdet är
avgränsat från bäcken med en väg bedöms planförslaget inne påverka
tillgång till strandområdet eller bevarandet av goda livsvillkor för djuroch växtlivet på land och i vatten och därmed inte påverka
strandskyddet negativt. Byggandet av ett reningsverk bedöms utgöra
ett allmänt angeläget intresse.

Dagvatten

Planförslaget innebär att andelen hårdgjorda ytor ökar. Dagvattnet från
de hårdgjorda ytorna kommer ledas till öppna diken.
Genom dagvattenhantering med öppna diken fördröjs och renas
dagvattnet på sin väg till recipienten. Planförslaget bedöms därför inte
påverka gällande miljökvalitetsnormer för Dammån.
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Bebyggelse

Planändringen bedöms inte innebära några förändringar vad gäller
påverkan på landskapsbilden jämfört med befintlig plan då området är
väl avskilt från övrig bebyggelse och inte särskilt exponerat i
landskapsbilden. Detaljplanens omgivningspåverkan bedöms som
liten.

Störningar och risker

Planförslaget har liten omgivningspåverkan då ingen bebyggelse finns i
närområdet. Viss lukt kan förekomma från reningsprocessen och
slamhanteringen i reningsverket.
Planändringen väntas inte ge upphov till några ökade risker eller
störningar gentemot dagens situation.

Parkering och utfarter

Parkering för verksamheten sker på egen fastighet.
Tillfart till fastigheten sker från öster och sydöst.

Sociala konsekvenser Planförslaget bedöms ha liten påverkan på möjligheterna till rekreation
och friluftsliv då planområdet ligger utanför Bydalens dalgång där
värdena främst finns. Lokaliseringen av reningsverket har gjorts för att
påverka möjligheterna för rekreation och friluftsliv så lite som möjligt.
Ekonomiska
konsekvenser

Enligt tekniska avdelningen innebär planändringen att kostnaderna för
uppförande och underhåll av reningsverket kommer att bli mindre
jämfört med att ha träfasad på reningsverket.
Reningsverket innebär kostnader för byggande och drift av
anläggningen för Åre kommun.
Med ett nytt reningsverk blir det möjligt att bygga mer bostäder och
fritidshus i Bydalen och Höglekardalen.

Sammanfattad
bedömning av
planförslaget

Planen är förenlig med översiktsplanen för Åre kommun och
tillgodoser riksintressena.
Ett genomförande av planen utgör ett angeläget allmänt intresse då ett
reningsverk i Bydalen är en förutsättning för att säkerställa en god
rening av avloppsvatten och att trygga vattenförsörjningen för Bydalen
och Höglekardalen.
Planändringen bedöms ha liten påverkan på landskapsbilden då
området är väl avskilt från övrig bebyggelse och inte särskilt exponerat
i landskapsbilden.
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Genomförandebeskrivning
Organisatoriska frågor
Tidplan
Detaljplaneläggning

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

Genomförandetid

Samråd: juni-juli 2021
Antagande: september 2021
Laga kraft: oktober 2021

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

Ansvarsfördelning
Detaljplaneläggning

Åre kommuns planenhet upprättar planhandlingarna och driver
detaljplaneprocessen.

Vägar, vatten och
avlopp, dagvatten

Exploatören svara för och bekostar iordningställande av kvartersmark
och till detta tillhörande utredningar, undersökningar samt eventuella
åtgärder, tillstånd m.m.

El

Exploatören bekostar utbyggnad av elledningar och anslutning till
befintligt elnät.

Huvudmannaskap

Planförslaget omfattas inte av allmän plats.

Avtal
Ramavtal och
exploateringsavtal

Ett exploateringsavtal har inte bedömts nödvändigt att uppföra för
ändringen av detaljplanen.

Planavtal

Ett planavtal har upprättats mellan Åre kommun och exploatören;
Tekniska avdelningen. I planavtalet regleras bland annat villkor och
kostnader för planarbetet.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning och Fastighetsbildning behöver inte genomföras i och med planändringen.
fastighetskonsekvens
Ett avtal mellan fastighetsägaren till Våge 1:24 och kommunen
er
upprättades till gällande detaljplan om att kommunen hade för avsikt
att förvärva mark från Våge 1:24 för att genomföra planförslaget.
Markköpet är inte genomfört och det är med denna planändring och
upphävande av del av planområdet inte längre aktuellt.
För fastigheten Våge 1:24 kommer detaljplanen att upphävas. Vilket
innebär att fastigheten fortsatt kan nyttjas som skogsfastighet.
För fastigheten Våge 1:29 utgår del av planbestämmelsen f1 om att
fasadmaterial ska vara i trä. Övrig reglering med planbestämmelsen
kvarstår. För övrigt innebär planändringen inga förändringar för
fastigheten.

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Exploatören bekostar planarbetet.

Tekniska frågor
Anvisningar för
bygglov

Regleringen om att fasad ska uppföras i trä har tagits bort.

Tekniska utredningar
Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)

I samband med framtagandet av detaljplanen för Reningsverk i Bydalen,
del av Våge 1:24 genomfördes en miljökonsekvensbeskrivning.
En miljökonsekvensbeskrivning har inte bedömts behövas tas fram för
planändringen.

Utredningar

Inga utredningar har tagits fram för ändringen av detaljplanen.

Medverkande
tjänstepersoner

Plan- och genomförandebeskrivningen har upprättats av planarkitekt
Klara Ågren. Arbetet har genomförts i samråd med tjänstepersoner
inom Samhällsbyggnadskontoret, mark- och exploatering och tekniska
avdelningen på Åre kommun.
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