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DETALJPLAN FÖR HISSMOBÖLE 2:351 M FL 
”LYCKEBO” I KROKOM 
 

PLANBESKRIVNING  
 
PLANHANDLINGAR 
 
Planhandlingarna består av denna beskrivning, genomförandebeskrivning och 
plankarta med bestämmelser.  
 
PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG 
 
Planen har initierats av att kommunen vill utöka förskolans lekgård. Området 
som tas i anspråk utgör gång- o cykelväg resp parkmark enligt gällande plan. 
Innan området överförs till förskolan bör planen ändras. 
 

 
FLYGFOTO FRÅN 2006 MED UNGEFÄRLIGT LÄGE PÅ DEN NYA STRÄCKNINGEN AV GC-VÄGEN.  
 
PLANDATA 
 
Området är beläget mellan Lyckes väg och Backvägen i Krokoms tätort. 
Planområdets sammanlagda areal är ca 3.800 m2, varav den föreslagna 
förskoletomten ca 3.000 m2. Marken inom planområdet ägs av kommunen. 



 
 
TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN 
 
Översiktliga planer 
För området gäller fördjupad översiktsplan, ”Områdesplan för Krokom-
Dvärsätt”, antagen 1980. Planområdet anges som planlagt område för 
allmänna anläggningar resp. parkmark. 
Detaljplaneförslaget kan i huvudsak anses förenligt med översiktsplanen. 
 
Detaljplaner 
Inom planområdet gäller stadsplan fastställd 1975-01-09 och detaljplan 
antagen 2004-04-27 (laga kraft 2004-06-01).  
 
Kommunala beslut  
Samhällsbyggnadsnämnden och Myndighetsnämnden har beslutat att planen 
skall ändras för området. 
 
PLANFÖRSLAGET 
 
Planområdet är bebyggt med en förskola (Lyckebo). Ändringarna från 
nuvarande förhållanden är att gång- och cykelvägen längs förskoletomten 
flyttas ut drygt 20 meter som mest och att förskolans lekgård utökas 
motsvarande. Lekgården bedöms vara för liten för verksamheten (två 
förskoleavdelningar). Den är idag ca 550 m2. Planändringen gör att den utökas 
till drygt det dubbla, till ca 1350 m2.  
Det är inte aktuellt med någon utökning av bebyggelsen. 
 
Planen förutsätter att allmän plats (”parkmark") tas i anspråk för utökningen av 
lekgården. Ca 800 m2 av ett sammanhängande park- och naturområde på ca 
30 000 m2 överförs till förskoletomten.  
 
Ca 75 m ny gång- och cykelväg behöver anläggas.  
 
Miljöbedömning 
En behovsbedömning har gjorts enl kriterierna i bilaga 4 till MBK-förordningen. 
Enligt bedömningen erfordras inte någon miljöbedömning av planen. 
Planområdet är bebyggt och i huvudsak ianspråktaget. 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 §. 
 
Förenlighet med miljöbalken 
Området är anslutet till ett utbyggt kommunalt vatten- och avloppsnät. 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  
Planen är okomplicerad och av liten omfattning. Ett fristående program skulle 
knappast tillföra mera fakta eller innebära en vidare diskussion än vad planens 
samrådsupplaga kan ge. Planen överensstämmer i huvudsak med fördjupad 
översiktsplan ”Områdesplan för Krokom-Dvärsätt”. 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 negativ 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. Planen bör däremot ha en positiv inverkan på vissa av de aspekter som 
behandlas i barnchecken. 
 
Fornlämningar 
Enligt samhällsbyggnadsförvaltningens kännedom finns inga fornlämningar 
som berör området. 
 
Teknisk försörjning. vatten och avlopp 
Vägar och va-ledningar är utbyggda inom området. 
Bebyggelsen är ansluten till vatten- och avloppsnätet.  
 
Administrativa frågor 
Planens genomförandetid är 5 år.  
Kommunen är huvudman för allmänna platser. 
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