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Ändring av detaljplan för Norrgård 1:71 
Föllinge, Krokoms kommun 
 
 

Tillägg till 
PLANBESKRIVNING 
 

Handlingar Planhandlingarna utgörs av detta tillägg till planbeskrivning och 
genomförandebeskrivning samt tillägg till planbestämmelser. 
 
Underliggande detaljplan, Byggnadsplan för del av Föllinge Kyrkslätt, fastställd 
1947-11-06, gäller jämsides med ändringen. 

 
Läge och ägare Området som omfattas av planändringen, Norrgård 1:71, ligger i Föllinge 

samhälle vid Kyrkvägen. Fastigheten ägs av kommunen och hyrs f n ut som 
bostad.  

 

  
UTDRAG UR FASTIGHETSKARTAN PLANOMRÅDET MARKERAT  

 
 



   
 
 
 
Planändringen Planen har initierats av att kommunen vill sälja fastigheten Norrgård 1:71. 

 
Enligt gällande plan är området utlagt som A-område. Det innebär att all 
verksamhet som drivs i allmän regi (av kommun, landsting eller staten) får 
förekomma, däremot ingen verksamhet eller boende i enskild regi. Planen 
behöver därför ändras om fastigheten skall kunna säljas till enskild person eller 
företag. 

  

  
SAMMANSTÄLLNING AV GÄLLANDE PLANER. OMRÅDET SOM PLANÄNDRINGEN AVSER 
ÄR MARKERAD MED GULT.  
 
För planområdet gäller Byggnadsplan för del av Föllinge Kyrkslätt, fastställd 
1947-11-06. Området gränsar i norr mot Byggnadsplan för del av Föllinge 
samhälle, Norrgård 1:4 m fl, fastställd 1982-10-28   
 
Planändringen innebär endast att planbestämmelserna ändras;  
Istället för ”allmänt ändamål” medges den användning och byggrätt som gäller 
för angränsande tomtmark, betecknad med Ö  (bostäder och i vissa fall, efter 
prövning, även handel och hantverk).  
Ändringen ges också en genomförandetid (se genomförandebeskrivningen).  
 
I övrigt fortsätter planen att gälla som i dag. 



   
 
 
 
 

 
NORRGÅRD 1:71 
 

Miljöfrågor En behovsbedömning har gjorts enl kriterierna i bilaga 4 till MBK-förordningen. 
Enligt denna erfordras inte någon miljöbedömning av planen. Planens 
genomförande förväntas inte medföra någon betydande miljöpåverkan. 
Detaljplanen bedöms inte heller innebära en sådan miljöpåverkan att 
miljökonsekvensbeskrivning erfordras enl PBL 5 kap. 18§. 
 
Den föreslagna markanvändningen får anses medföra en "från allmän synpunkt 
god hushållning" med marken och är således förenlig med bestämmelserna i 
miljöbalken.  
 
Den av kommunfullmäktige beslutade miljöchecklistan för hållbar utveckling  
i Krokoms kommun har gåtts igenom och samtliga frågor som är relevanta  
för planärendet har besvarats med ja, d v s någon ytterligare analys av 
miljökonsekvenserna erfordras inte. 
 

Teknisk  Fastigheten är ansluten till det kommunala vatten- och avloppsnätet. 
försörjning  
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Rolf Carlsson 
planingenjör 
 
 
 
 


