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PLANBESKRIVNING  
 
PLANHANDLINGAR 
 
Planhandlingarna består av denna beskrivning, genomförandebeskrivning och 
plankarta med bestämmelser.  
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
Ändring av planen har initierats av att finns efterfrågan på industritomter med 
möjlighet även till försäljning. Planen ändras så att försäljning av skrymmande 
varor medges. 
 
I gällande plan är ett område längs järnvägen utlagt som ”park”. Anledningen var 
att marken bedömdes olämplig för bebyggelse med hänsyn till de geotekniska 
förhållandena. Marken har emellertid använts som övningsyta för utbildningen i 
fordonsteknik och utgörs idag till stor del av hårdgjorda ytor, som kan användas 
för upplag och med lämplig grundläggning, även för bebyggelse. Planen ändras 
så att marken får användas för industri och försäljning  av skrymmande varor.  
 
Planen ändras också beträffande avgränsningen av industriområdet mot söder 
och sydväst. Skyddszonen (NATUR) mot bebyggelsen längs Strandvägen utökas 
med ca 20 meter jämfört med gällande plan. 
 
PLANDATA 
 
Området är beläget i längs Föllingevägen, i utkanten av Krokoms samhälle.   
Planområdets areal är ca 13 ha. 
Marken inom planområdet ägs av Krokoms kommun, förutom fastigheterna 
Hissmoböle 2:280, 2:333, 2:339, 2:340 och 2:342 som är privatägda.  
 
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 fastställd 1984-11-12. Planen saknar 
genomförandetid. 
 
Kommunala beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden och Myndighetsnämnden har beslutat den 30 maj 
respektive 14 juni 2007 att planen skall ändras. 
 
PLANFÖRSLAGET 
 
Området är delvis ianspråktaget för olika verksamheter. Det finns också 
obebyggd industrimark som ägs till största delen av kommunen.  
 
Ändringarna från nuvarande förhållanden är i huvudsak att den tillåtna 
markanvändningen utökas så att även handel med skrymmande varor medges 
samt att ett område längs järnvägen, som är ”parkmark” enligt gällande plan, 
övergår till att bli tomtmark för industri och handel med skrymmande varor.  
 
Förslaget innebär dessutom vissa justeringar längs Föllingevägen. I gällande 
plan är det utlagt ett område för kraftledning (El-område) mellan vägen och 
industriområdet. Kraftledningen är numera flyttad till andra sidan Föllingevägen. 
El-området läggs istället ut som naturmark.  
 
Trafik och bullerstörningar 
Enligt planbestämmelserna medges bara verksamheter som inte är störande för 
omgivningen. Det är i första hand störningar för bostäderna längs Strandvägen 
som måste beaktas. Kraven på verksamheterna närmast Strandvägen bör därför 
vara särskilt höga, framförallt beträffande bullernivån. 
Skyddsområdet mellan Strandvägen och industritomterna utökas med ca 20 
meter i förhållande till gällande plan. Sammanlagt sparas ca 60-70 meter av 
skogsområdet längs vägen. Avståndet från bostadshusen till de närmaste 
industritomterna blir ca 85 meter.     
 
Järnvägen 
Det byggnadsfria avståndet till järnvägen är som minst drygt 40 meter. Det 
innebär att det inte ska vara några svårigheter att utforma byggnader med 
tillräcklig ljudisolering för att erhålla en acceptabel ljudnivå för arbetsplatser. 
(Vid husfasaden mot järnvägen beräknas maximal ljudnivå utomhus bli ca 88 
dB(A) enligt tidigare bullerutredningar som utförts i närheten.) 
Vid projektering av bebyggelse skall beaktas att grundläggning utförs så att 
vibrationer från järnvägen hålls nere på en acceptabel nivå. 
 
Parkering och angöring 
Området kan angöras från Föllingevägen och även från Offerdalsvägen, via 
Snickerivägen. 
 
Parkering för verksamheterna skall ordnas inom respektive fastighet. 
 
I NV delen föreslås ett område för fordonsparkering i anslutning till kulverten 
under Föllingevägen, där en skoterled passerar. Tanken är att man ska kunna 
transportera dit snöskotern på släpkärra, parkera bil med släp och köra vidare 
med skoter. (P-området rymmer ca 13 -15 personbilar med släp.) 
 



Naturområden 
Området längs Föllingevägen är delvis iordningställt med skyddsvallar mellan 
tomterna och vägen. Kompletterande trädplanteringar bör göras. 
 
Längs Strandvägen och södra delen av Föllingevägen är det skogsmark mellan 
industritomterna och vägen. 
Längs järnvägen är större delen av området täckt av skog eller sly. 
 
Miljöbedömning 
En behovsbedömning har gjorts enl kriterierna i bilaga 4 till MBK-förordningen. 
Enligt bedömningen erfordras inte någon miljöbedömning av planen. 
Planområdet är delvis bebyggt och ianspråktaget. De ändringar som görs 
förväntas inte medföra någon ökad miljöpåverkan, tvärtom utökas 
skyddsavståndet till omgivande bostäder. 
Detaljplanen bedöms inte heller innebära en sådan miljöpåverkan att 
miljökonsekvensbeskrivning erfordras enl PBL 5 kap. 18 §. 
 
Förenlighet med miljöbalken 
Området är anslutet till ett utbyggt kommunalt vatten- och avloppsnät. Marken är 
till största delen uppfylld och iordningställd som hårdgjorda ytor för 
industriändamål. Den föreslagna markanvändningen får anses medföra en "från 
allmän synpunkt god hushållning" med marken och är således förenlig med 
bestämmelserna i miljöbalken.  
 
Program för planområdet 
Planområdet är redan utbyggt med vägar och vatten och avlopp. Ändringarna 
från nuvarande förhållanden är i huvudsak att den tillåtna användningen ändras 
något samt viss utökning längs järnvägen. 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 
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens kännedom finns numera inga 
fornlämningar som berör området. 
 
Teknisk försörjning. vatten och avlopp 
Vägar och va-ledningar är utbyggt inom området. 
Bebyggelsen är ansluten till vatten- och avloppsnätet. Ny bebyggelse skall 
anslutas. 
 
Administrativa frågor 
Planens genomförandetid är 5 år. 
 
 
 
 
Rolf Carlsson 
planingenjör 
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