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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 kommunen vill uppföra en 
återvinningscentral på industriområdet vid korsningen Långgatan-Industrigatan. 
Del av området används i dag för återvinningsstation (containeruppställning).  

FLYGFOTO FRÅN OMKRING MITTEN AV 1990-TALET 

PLANDATA 

Området är beläget i längs Industrivägen, i utkanten av Föllinge samhälle.   
Planområdets areal är ca 1,75 ha. 
Marken där återvinningscentralen ska uppföras (2:88) ägs av Krokoms kommun. 



TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktliga planer 
För området gäller fördjupad översiktsplan, ”Områdesplan för Föllinge”, antagen 
1979-05-31. Planområdet avses i planen för allmänt ändamål. Planförslaget kan 
anses förenligt med översiktsplanen. 
 
Detaljplaner 
Inom planområdet gäller en byggnadsplan fastställd 1987-08-11. Enligt planen är 
området avsett för småindustri och vägmark. Planen saknar genomförandetid.  
 

 
 
Kommunala beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden har beslutat den 13 februari 2007, och 
Myndighetsnämnden den 17 januari 2008, att planen skall ändras. 
 
PLANFÖRSLAGET 
 
Planområdet avses, liksom i gällande plan, för industri som inte är störande för 
omgivningen.  
 
Planändringen har aktualiserats av att renhållningen i Krokoms kommun har 
planer på utbyggnad av den nuvarande återvinningsstationen till en 
återvinningscentral. Enligt förslaget ska en mindre byggnad uppföras på mark 
som inte får bebyggas enligt gällande plan. Dessutom tas mark i anspråk som 
utgör vägmark (allmän plats).  
 
Gällande plan är inaktuell i vissa avseenden – bland annat förutsätts en ändrad 
sträckning av Industrivägen genom planområdet. Någon flyttning av vägen är 
inte aktuell. Det bedöms inte heller finnas något behov av att ändra 
vägsträckningen. Detaljplanen ändras istället med förutsättningen att nuvarande  
vägsträckning bibehålls. Det medför att byggrätten kan utökas så att en 
återvinningscentral kan uppföras, enligt det förslag som finns.  



Återvinningscentralen 
Den planerade återvinningscentralen ska omfatta mottagning av de flesta typer 
av hushållsavfall (papper, glas, metall, trävaror, trädgårdsavfall och vitvaror mm). 
Komposterbart eller farligt avfall kommer inte att hanteras i anläggningen.  
 
En mindre byggnad på ca 30 m2, för personalen, kommer också att uppföras.  
  

 
Återvinningscentral Föllinge. Skiss till situationsplan. 
 
Störningar 
Enligt planbestämmelserna medges bara verksamheter som inte är störande för 
omgivningen. Återvinningscentralen kommer att ligga i närheten av 
Cederbergsskolan och en angränsande bostadsfastighet. Det innebär att stora 
krav kommer att ställas på utformning och skötsel av anläggningen. 
Befintlig trädvegetation mot bostadsfastigheten och Långgatan ska behållas för 
att till en del avskärma området mot insyn. 
 
Parkering och angöring 
Parkering för verksamheternas behov skall ordnas inom respektive fastighet. 
 
Miljöbedömning 
En behovsbedömning har gjorts enl kriterierna i bilaga 4 till MBK-förordningen. 
Enligt bedömningen erfordras inte någon miljöbedömning av planen. De 
ändringar som görs förväntas inte medföra någon ökad miljöpåverkan. 
 
Detaljplanen bedöms inte heller innebära en sådan miljöpåverkan att 
miljökonsekvensbeskrivning erfordras enl PBL 5 kap. 18 §. 
 
Uppförande av återvinningscentral är anmälningspliktig enligt miljöbalken. Vid 
hantering av större mängder avfall är verksamheten tillståndspliktig. 
 



Förenlighet med miljöbalken 
Området ligger vid utbyggd väganslutning och vatten- och avloppsnät, och 
angränsar till ett utbyggt småindustriområde. 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 i 
förhållande till gällande plan, är i huvudsak att avgränsningen av området 
anpassas till befintliga förhållanden. 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.  
 
Miljöcheck 
Frågorna i kommunens miljöchecklista för hållbar utveckling har gåtts igenom. 
Alla frågor som är relevanta har besvarats med ja, vilket innebär att någon 
ytterligare analys eller utredning av miljöfrågorna inte behöver göras. 
 
Fornlämningar 
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens kännedom finns inga fornlämningar som 
berör området. 
 
Riksintressen 
Området berörs inte av några riksintressen. 
 
Teknisk försörjning. vatten och avlopp 
Vägar och va-ledningar är utbyggt inom området. 
Ny bebyggelse skall anslutas till vatten- och avloppsnätet. 
 
Skoterled 
Längs södra/östra sidan av Industrivägen går en skoterled ner till bensinmacken 
på andra sidan Långgatan. Enl uppgift används leden relativt lite.  
Det finns inget skriftligt avtal om upplåtelse av marken för skoterled. 
 
Ändringen av detaljplanen förändrar i sig inte möjligheterna att ha kvar 
skoterleden. Den kan eventuellt vara kvar, i en något ändrad sträckning. 
 
 
 
 
 
 
Rolf Carlsson 
planingenjör 
 
 


