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PLANBESKRIVNING 
 

HANDLINGAR 

Planhandlingen består av plankarta med planbestämmelser. Till planen hör även denna 

planbeskrivning. 

 

PLANDATA 

Planändringen omfattar kvartersmarken inom hela detaljplanen för västra Björnen förutom 

vissa områden där planändring nyligen är genomförd. Planens genomförandetid har inte gått 

ut, men ändringen är initierad av fastighetsägaren och genomförs innan någon mer 

exploatering är påbörjad i området. Se karta nedan. 

 

 

 

 

Planområdet omfattar hela västra Björnen utom de rödmarkerade 
områdena, där planändring nyligen är genomförd 

Samråd/underrättelse          2012-10-08 

Antagen                               2013-01-31 

Laga Kraft                           2013-02-26 
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KOMMUNALA BESLUT 

Kommunstyrelsen har 120316 och 120912 beslutat att prövning genom detaljplan medges. 

 

PLANÄNDRINGENS SYFTE OCH INNEBÖRD 

Syftet med planändringen är att göra vissa justeringar av planens bestämmelser för 

fastighetsindelning, storlek på komplementbyggnader och ”extralägenheter” samt 

husutformning för att bättre svara upp mot marknadens efterfrågan.  

 

FÖRÄNDRING 

Planbestämmelserna ändras för att: 

 

- medge bildande av ägarlägenheter inom kvarter som rymmer minst 4 lägenheter  

- medge uppdelning av större kvarter i flera fastigheter, dock med bibehållet 

lägenhetsantal 

- medge byggande av parhus inom centralt belägna kvarter  

- medge något ökad nockhöjd (från 8,5 till 9,5 m) för tvåvåningshus 

- medge större takkupor i vindsvåning 

- medge utökad byggnadsarea för komplementbyggnader inom tomt avsedd för enskilda 

fritidshus (från 25 kvm till 40 kvm) 

- medge utökad storlek på extralägenhet inom tomter avsedda för enskilda fritidshus 

(från 40 kvm till 70 kvm)  

- medge två våningar för komplementbyggnader, dock endast där undervåning kan bli 

sluttningsvåning  

- ta bort krav på norsk husutformning med torvtak mm så att 

utformningsbestämmelserna för dessa kvarter blir lika som för området i övrigt. 

 

Dessutom säkerställs en byggrätt för den högvattenreservoar som anlagts i anslutning till 

huvudvägen i området, möjlighet till uppförande av biobränsleanläggning (pelletspanna) för 

områdets värmeförsörjning samt mellanlager för restaurang Kastrullen inom övre delen av 

planområdet. På denna plats finns i gällande plan utrymme för en mindre parkering. Viss 

parkeringsmöjlighet bibehålls. Se illustration sist i beskrivningen. Ett läge för tillfällig 

placering av pelletsanläggningen har diskuterats innan MBR fattade beslut om att planen kan 

skickas ut på samråd/underrättelse, men efter beslutet har Skiab Invest AB i samråd med 

Jämtkraft återtagit denna begäran. Platsen har illustrativt markerats på plankartan, men avses 

tas bort innan planen antas.  Det nu föreslagna läget för pelletsanläggningen bedöms av 

Jämtkraft vara optimalt och innebär att inte enbart Skiabs område, utan  även omfattande delar 

av övriga intilliggande delar av planområdet kan erhålla biobränsledriven uppvärmning. 

 

Planändringen medför ingen förändring av antal lägenheter inom området och endast 

marginellt ändrade hushöjder jämfört med gällande plan. Ändringen bedöms därför inte 

medföra någon förändrad påverkan på riksintressena i området. 

 

I övrigt bibehålls samma planbestämmelser som för gällande plan. För att underlätta 

arkivhållning och framtida ärendegranskning, omfattar denna planändring inte enbart de 

ändrade bestämmelserna utan även de äldre gällande planbestämmelserna som avses 

bibehållas. Därigenom erhålls alla bestämmelser samlade på en och samma plankarta. En 

konsekvens av detta blir att strandskyddet måste hävas på nytt för berörd väg- och 

kvartersmark, se vidare nedan. 
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Vad gäller övriga förhållanden mm hänvisas till gällande planbeskrivning för området 

(Detaljplan för västra Björnen, Åre Svedje 1:354 (fd 1:140), Björnänge 2:6, Avstyckn fr 

Björnänge 1:6 och 1:24, Vik 1:12, Vik 1:27, Vik 1:3) som vann laga kraft 2010-12-23. 

 

STRANDSKYDD 

Som framgår av den ursprungliga planbeskrivningen för västra Björnen rinner flera mycket 

små bäckar genom planområdet. Dessutom tangerar Vikbäcken området. 

 

Strandskyddet är hävt för väg- och kvartersmark inom gällande plan och föreslås därför ånyo 

hävas för de delar av väg- och kvartersmarken inom planändringen, som är belägen inom 

strandskyddet. Omfattningen framgår av karta nedan. Särskilda skäl för upphävande är: 

   

- att planen är ett led i genomförandet av intentionerna i utvecklingsplanerna för 

området, där exploateringen är viktig för områdets tätorts- och destinationsutveckling 

(MB 18§ c pkt 5). 

- att marken redan är tagen i anspråk då vägarna är utbyggda och alla tomter är 

fastighetsbildade (MB 18§ c pkt 1) 

 

 
Inom rosamarkerat/snedskrafferat område är strandskyddet hävt. 

 

 

Planhandlingarna har upprättats på uppdrag av fastighetsägarna i området företrädda av  

Björnbergets Fastighetsförvaltning AB. Planförfattare har varit Ulf Alexandersson 

Arkitektkontor AB med arkitekt SAR/MSA Ulf Alexandersson som ansvarig. Planen har 

upprättats i samråd med planarkitekt Anders Franzén, Åre kommun. 
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