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DETALJPLAN FÖR DEL AV HÄGRA 3:24 
KROKOM, KROKOMS KOMMUN 
 

 
PLANBESKRIVNING  
 
PLANHANDLINGAR 
 
Planhandlingarna består av denna beskrivning, genomförandebeskrivning och plankarta 
med bestämmelser.  
 
 

 
 
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
Ändring av planen har initierats av att Jämtkraft har önskemål att flytta ställverken vid 
Hissmofors kraftverk.  
 
Vissa ombyggnader ska göras på kraftverket, fyra befintliga aggregat i station IV ska 
ersättas med två nya aggregat, station VI. De nya aggregaten placeras vid dammens östra 
sida, närmast sågen.  
För att klara extrema flöden enligt de nya riktlinjerna samt säkra driften för Krokomsområdet 
krävs att de befintliga ställverken flyttas.  
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De nya ställverken bör av tekniska skäl uppföras på Krokomsidan av älven, i anslutning till 
befintligt kraftledningsstråk.  
 
Jämtkraft har önskemål bygga in ställverken i två byggnader. Byggnaderna ska uppföras 
inom område avsett för vattenkraft enligt gällande detaljplan. Planen medger dock ingen 
rätt att uppföra byggnader på den aktuella platsen. Planen föreslås ändrad så att 
ställverksbyggnaderna medges. I övrigt kan kraftverksombyggnaden göras helt inom ramen 
för gällande detaljplan. 
 
För kraftverksombyggnaden i sin helhet erfordras tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken. En 
prövning av projektet pågår i Miljödomstolen, Östersunds Tingsrätt. 
 
 

 
FOTOMONTAGE. DE PLANERADE STÄLLVERKSBYGGNADERNA ÄR INLAGDA ,I MITTEN AV BILDEN 
(UNGEFÄRLIG PLACERING) 

 
 
PLANDATA 
 
Området är beläget inom Hissmofors kraftverks område, i utkanten av Krokoms samhälle. 
Det utgörs huvudsakligen av naturmark och utfyllnadsområde och genomkorsas av 
kraftledningsstråk från Hissmofors kraftverk.  
 
Planområdets areal är ca 0,6 ha. 
Marken inom, och angränsande till planområdet, ägs av Jämtkraft AB. 
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Riksintressen 
Området berörs inte av några riksintressen. 
 
Översiktliga planer 
För området gäller fördjupad översiktsplan, ”Områdesplan för Krokom-Dvärsätt”, antagen 
1980-09-05. Planområdet anges endast som detaljplanelagt område, Planförslaget är 
förenligt med översiktsplanen. 
 
Detaljplaner 
Inom planområdet gäller detaljplan laga kraft 1993-04-23. Enligt denna är planområdet 
avsett för vattenkraftverk, planterat skyddsområde.  
Planen saknar genomförandetid. 
 
Ca 150 meter norr om planområdet finns en detaljplan för ett framtida bostadsområde, 
”Kvarna”. Ingen exploatering är påbörjad i området. Markägare i detta område är 
kommunen och Jämtkraft AB. 
 

 
GÄLLANDE DETALJPLANER, MED OMRÅDET FÖR PLANÄNDRINGEN INLAGD 
 
Kommunala beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat den 20 oktober 2009 att planförslaget skickas ut 
för samråd. 
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PLANFÖRSLAGET 
 
Ändringarna från nuvarande förhållanden är att två byggnader för de planerade ställverken 
ska uppföras inom och i anslutning till kraftledningsområdet. Kraftledningarna kommer 
delvis att ersättas av underjordiska kablar.  
 
De två byggnaderna beräknas få en byggnadsarea på ca 600 resp 525 m2 och totalhöjd 
(nockhöjd) på 14 resp 8 meter. Enligt planbestämmelserna ska särskild vikt läggas vid 
byggnadernas utformning. De ska anpassas till Jämtkrafts angränsande byggnader på NV 
sidan av älven (kraftstation V).  
Byggnadernas preliminära placering är illustrerad på plankartan. 
 

FOTOMONTAGE. VY FRÅN ASPÅSVÄGEN MED DE PLANERADE STÄLLVERKSBYGGNADERNA INLAGDA 
 
Den obebyggda marken inom planområdet kommer huvudsakligen att iordningställas som 
planterat grönområde.  
 
Enligt gällande plan är området avsett för planterat skyddsområde inom område för 
vattenkraftverk. Planändringen innebär att byggnader får uppföras inom del av detta 
område.  
 
Geotekniska förhållanden 
Det finns en noggrann markundersökning som tagits fram med hjälp av Sweco. Marken 
består mestadels av svällskiffer överlagrad av morän. 
 
Störningar 
Enligt planbestämmelserna medges bara verksamheter som inte är störande för 
omgivningen. De inbyggda ställverken ska enligt uppgift inte att medföra några 
ljudstörningar för omgivande fastigheter. Avståndet till närmaste bostadshus är dessutom 
stort, ca 130 meter. Verksamheten medför inga utsläpp till luften som ger miljöskador eller 
miljöstörningar. 
 
Miljöbedömning 
En behovsbedömning har gjorts enl kriterierna i bilaga 4 till MBK-förordningen. Enligt 
bedömningen erfordras inte någon miljöbedömning av detaljplanen. De ändringar som görs 
förväntas inte medföra någon ökad miljöpåverkan. Detaljplanen bedöms inte heller 
innebära en sådan miljöpåverkan att miljökonsekvensbeskrivning erfordras enlIGT PBL  
5 kap. 18 §. 
 
Förenlighet med miljöbalken 
Marken där de inbyggda ställverken ska uppföras ligger inom kraftverksområdet och är till 
största delen ianspråktagen för kraftledningsstråk. Området där ställverken ligger idag 
kommer att iordningställas som grönområde.  
Den föreslagna markanvändningen får anses medföra en "från allmän synpunkt god 
hushållning" med marken och är således förenlig med bestämmelserna i miljöbalken.  
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(För kraftverksombyggnaden i sin helhet erfordras tillstånd enligt 11 kap Miljöbalken. Som 
bilagor till ansökan finns bl a en miljökonsekvensbeskrivning, miljöteknisk 
markundersökning och kulturmiljövårdsutredning. Prövning av projektet pågår i 
Miljödomstolen) 
 
Samråd 
I december 2007 höll Jämtkraft ett informations- och samrådsmöte angående den 
planerade ombyggnaden av kraftverket. 
 
Ägarna till bostadsfastigheterna Hissmon 1:165 och Hägra 3:102 har dessutom informerats 
av Jämtkraft i augusti 2009, om de nu aktuella ställverksbyggnaderna. 
 
Program för planområdet 
Planområdet är detaljplanelagt. Ändringarna från nuvarande förhållanden är att 
ställverksbyggnader får uppföras inom ett område med kraftledningar. Ett fristående 
program skulle knappast tillföra något utöver vad planens samrådsupplaga kan ge. 
Program har därför bedömts som "onödigt" (PBL 5kap. 18 §). 
 
Barnaspekter / barncheck 
Frågorna i den av kommunfullmäktige beslutade barnchecken har diskuterats och såvitt det 
kan bedömas medför planen inte någon påverkan på barns sociala, ekonomiska eller 
kulturella rättigheter eller rätt till en god hälsa och utveckling och inte heller på fysiskt eller 
psykiskt handikappade barns behov.  

Fornlämningar 
Det finns inga kända  fornlämningar inom planområdet. Cirka 150 meter NO 
om planområdet finns lämningar efter en kvarn, registernummer Rödön 239:1. 
 
Administrativa frågor 
Planens genomförandetid är 5 år. 
 
Idag gäller inte strandskydd inom planområdet. Enligt förslaget ska det inte heller 
fortsättningsvis gälla något strandskydd i området. 
 
 
 
 
 
Anne Dahlgren   Rolf Carlsson 
stadsarkitekt    planingenjör 
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DETALJPLAN FÖR DEL AV HÄGRA 3:24 
KROKOM, KROKOMS KOMMUN 
 
 

GENOMFÖRANDEBESKRIVNING  
 
 
ORGANISATORISKA FRÅGOR 
 
Preliminär tidplan 
Detaljplanen kan antas tidigast 10 december 2009 av Bygg och Miljönämnden och 
vinner då laga kraft i januari 2010, om inga besvär framförs. 
 
De planerade ställverksbyggnaderna ska enligt Jämtkrafts tidplan vara färdigställda 
i november 2010 och ställverken tas i drift i april 2011. 
 
Detaljplanen 
Samhällsbyggnadsförvaltningen upprättar detaljplanen på uppdrag av Jämtkraft AB. 
Jämtkraft står för plankostnaderna. 
 
Handläggning 
Detaljplanen handläggs preliminärt med enkelt förfarande enligt PBL. Det innebär 
att planen kan antas direkt efter samrådet utan att den ställs ut för allmänheten.  
 
De planerade byggnaderna ligger inom område för kraftverk enligt gällande plan. 
Den utökning av byggrätt som planen medger bedöms inte vara av något bredare  
allmänt intresse.  
 
I det fall det framförs synpunkter under plansamrådet som talar emot enkelt 
planförfarande, kan hanteringen ändras till normalt förfarande. Planen får i så fall 
ställas ut för allmänheten, innan den antas.  
 
FASTIGHETSBILDNING 
 
Planen väntas inte föranleda några lantmäteriförrättningar. 
 
HUVUDMANNASKAP OCH GENOMFÖRANDETID 
 
Kommunen är huvudman för angränsande gång- och cykelväg.  
Planens genomförandetid är 5 år från den dag planen vinner laga kraft. 
 
 
 
 
Anne Dahlgren   Rolf Carlsson 
stadsarkitekt    planingenjör 
 


