Ändring av detaljplan för del av Rödögården 1:33,
Rödön, Krokoms kommun

PLANBESKRIVNING
Antagandehandling
Antagen av Bygg- och miljönämnden: 2016-03-16 § 14
Laga kraft: 2016-10-27

PLANHANDLINGAR
Planhandlingarna består av plankarta med bestämmelser, illustrationskarta och denna beskrivning.
Bilagor är VA-utredning daterad 2015-09-09, Geoteknisk utredning daterad 2014-08-26.

PLANENS SYFTE OCH HUVUDDRAG
Syftet med ändringen av detaljplanen är att skapa förutsättningar för förtätning av ett fritidshusområde
som alltmer har övergått till ett permanentbostadsområde. Området föreslås förtätas med 10 stycken nya
tomter för enbostadshus.
Planändringen gäller 3 områden med bostäder, ett område med natur samt ett område för väg.
Underliggande detaljplaner nr 23, 67 och 251, för del av Rödögården 1:33 m fl. Rödön, Krokoms
kommun, gäller jämsides med planändringen.
Detaljplanen hanteras enligt plan- och bygglagens bestämmelser för normalt
planförfarande (2010:900), det vill säga planen ska efter samrådet granskas innan den kan antas.

PLANDATA
Lägesbestämmning
Planområdet ligger nedanför Rödöns kyrkby. Mark utgörs av skogsmark och öppna gräsytor.
Från planområdet är det 1 km upp till Rödövägen och ca 900 m till Rödöns skola. Området har närhet till
Krokom med 11 km samt Östersund med 19 km. Till Åre/Östersunds flygplats är det ca 8 km.
Areal
Gällande detaljplan för Rödögården 1:33 m fl. areal är ca 15,5 ha. Planändringen gäller 4,8 ha.
Markägoförhållanden
All mark planändringen berör är privatägd.

FÖRENLIGHET MED MILJÖBALKEN
Den föreslagna markanvändningen får anses medföra en "från allmän synpunkt god hushållning" med
marken och är således förenlig med bestämmelserna i miljöbalken.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktsplaner
Gällande översiktsplan för Krokoms kommun (antagen av Kf 2015-02-25).
För området gäller en fördjupad översiktsplan, Översiktsplan för Rödön, (antagen av Kf 1994-11-17).
Enligt denna är området utpekat som ett utvecklingsområde för bostäder om intresse från markägare
finnes. Planförslaget är således förenligt med den fördjupade översiktsplanen.
Detaljplaner
Underliggande detaljplan. Byggnadsplan över del av fastigheten Rödögården 1:20 m. fl. fastställd 196609-06, och ändring av detaljplan för Rödögården 1:16, 1:21 - 1:56 och 1:59 på Rödön laga kraft 200907-09, enligt planerna är området avsett för parkmark.
Riksintressen
Planområdet omfattas av riksintressen för kulturminnesvården och det rörliga friluftslivet.
Kulturminnesvårdens intressen berör främst det öppna landskapet sydost och sydväst om planområdet
samt området kring kyrkan. Ingen av de i översiktsplanen utpekade "värdekärnorna" (de mest värdefulla
delarna av riksintresset), ligger inom planområdet.
Friluftslivets riksintressen gäller för aktuellt planområde.
De områden som föreslås för exploatering ligger i direkt anslutning till befintlig bebyggelse.
En utbyggnad enligt planen påverkar inte riksintresset negativt. Planen bedöms vara förenlig med
riksintressena.
Miljöbedömning
En behovsbedömning har gjorts enligt kriterierna i bilaga 4 till MKB-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 enligt PBL 5 kap. 18§.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation
Marken utgörs av skogsmark, äldre jordbruksmark med strandnära läge till Storsjön.
Strövområden i form av öppna gräsytor och parkmark. Den naturliga friluftsmiljön inom
planområdet kan bibehållas och vidareutvecklas.
Stranden består av en grus- och stenstrand med erosionskant på några dm - 0,6-7 m höjd. Ovanför denna
finns ett glest skogbevuxet område med huvudsakligen gräsmark avgränsat av en mindre grusväg.
Områdena som skall bebyggas består dels av åkermark, dels av avverkad skogsmark med enstaka
frötallar sparade samt skogsmark.

Utsikt mot Storsjön och fjällen (foto: Kay
Linghoff)

Skogsmark (foto: Kay Linghoff)

Skyddade arter
Om skyddade arter påträffas vid exploatering ska artskyddsförordningen beaktas.

Geotekniska förhållanden
Geoteknisk utredning har gjorts, daterad 2014-08-26.
Fältundersökningen utfördes vecka 35, 2014 och omfattade vikt- och slagsondering, ( slagborrmaskin
typ Pionjär ) skruvprovtagare, markradonmätning samt grundvattenobservationer i öppna
provtagningspunkter. Mellan varje borrpunkt utfördes i en rak linje sticksondering för att bestämma
mylla/svartjordslagrets mäktighet. De upptagna jordproverna har okulärt bedömts på plats med avseende
på jordart.
Marken lutar från nordöst mot sydväst, lutning i cirka 1:10 á 1:20, alltså liten risk för ras eller skred.
Inom det tänkta byggområdet består undergrunden övervägande okulärt bedömt av lermorän som är
halvfast i ytan för att mot djupet bli fast eller mycket fast lagrad.
Inom området täcks moränen av vanlig mylla/svartjord.
Rekommendationer av grundläggning
Byggnaderna kan grundläggas preliminärt på hel kantförstyvad betongplatta på naturligt lagrad jord och
eller på packad fyllning sedan befintligt myllalager, svartjord och finsand med rötter och växtdelar och
den i ytan löst lagrade moränen schaktas bort.
Grundvattenytan mer än 2.0 m under färdigplanerad schakt och eventuell uppfyllning.
Jordens tunghet 18 kN/m3 respektive 11 kN/m3 under grundvattenytan.
Strandskyddet
Det råder generellt strandskydd inom 100 meter från sjöar och vattendrag. En av de nya tomterna samt
mark för sjöbodar omfattas av strandskydd då det ligger inom 100 meters avstånd från Storsjön.
Strandskyddet kan upphävas genom dispens om det finns särskilda skäl enligt 7 kap 18§ enligt
miljöbalken. För den nya tomten är motivet för särskilt skäl att den aktuella platsen är belägen på redan
ianspråktagen mark och att det är en samlad bebyggelse.
Sjöbodar är byggnader som måste ligga vid vattnet och bedöms inte påverka allmänhetens tillgång till
stranden. Djur och växtliv bedöms inte heller påverkas negativt av upphävandet.
Dispens söks härmed för att upphäva strandskydd för kvarters- och allmänplatsmark avseende
ovanstående områden.
Kallkällor
Kallkälla med brunn nordost om område 2 (väster om Rödögården 1:52) kvarstår och hänsyn till denna
tas vid vägbygge samt markberedning eller annan exploatering.
Radon
Mätningsresultaten från fyra punkter inom området visade värden varierande mellan 28 och 38 kBq/m3.
Vid borrhål 11 uppmättes 69 kBq/m3.
Byggområdena bör klassas som högradonmark och radonsäkert byggande skall tillämpas.
Fornlämningar och byggnadsminnen
Raä Rödön 76:1 Kolningsanläggning
Raä Rödön 81:1 Blästbrukslämning.
Inom fornminnesområdet har det påträffats spridd slagg på stranden längs hela den registrerade sträckan
på fastigheten Rödögården 1:33. Direkt söder om kolningsgropen, Raä 76:1 konstaterades strukturer som
skulle kunna motsvara en blästerugnsplats, provstick har ej kunnat göras pga. då rådande tjäle.
I strandkanten direkt nedanför platsen för den misstänkta blästerugnen finns det rikligt med slagg och
ugnsväggar, vars förekomst tunnas ut mot norr och söder.
Innan byggnation av sjöbodar ska en ansökan om arkeologisk förundersökning inlämnas till
Länsstyrelsen.

Stenmur
Stenmur nordost om område 2 (sydväst om Rödögården 1:46) skall lämnas orörd och hänsyn till denna
tas vid vändplan och infarter samt markberedning. Naturvårdsenheten har beslutat om undantag för ett
genombrott i biotopskyddad stenmur mellan fastigheterna Rödögården 1:33 och 1:5, för anläggande av
väg till bostadsområde på fastigheten 1:5.
Bebyggelseområde
Planområdet utgörs av ett område med fritids- och helårsbostäder. Alla tomter inom gällande detaljplan
är bebyggda. Exploateringsgraden är låg och bebyggelsen relativt småskalig. Nytillkomna tomter ligger
inom denna samlade bebyggelse.
Förskola och skola
I dagsläget finns inte utrymme för ytterligare platser inom förskola/skola på Rödön. I samband med de
nya behov som uppstår med de aktuella utbyggnadsplanerna måste en lösning tas fram. Om behovet blir
stort på kort tid kan inte platser inom förskola/skolan erbjudas på Rödön utan alternativa platser kan bli
aktuella.
Föreslagen ny bebyggelse
Enligt förslaget ska område 1 förtätas med 4 nya tomter, område 2, 5 nya tomter och område 3, 1 ny
tomt.
Dessa får bebyggas med friliggande enbostadshus som får uppföras med upp till två våningar. Högsta
nockhöjd är 7 meter.
Byggnadsarean för huvudbyggnad får utgöra högst 12 procent av fastighetsarean och
komplementbyggnad får högst utgöra 5 procent av fastighetsarean.
Byggnaderna ska utformas med träfasad.
Taklutningen för huvudbyggnader ska vara 14-30 grader. Vind får inredas, men då grundvattennivån är
hög i området så tillåts endast källarlösa hus.
Gemensamhetsanläggningar såsom sjöbodar och mindre båthus samt att mindre bryggor tillåts uppföras
Dessa skall anmälas till Länsstyrelsen för godkännande innan uppförande.
Gator och Trafik
Nya vägar i område 1 och 2 skall erhålla en vägbredd på 4,5 m och ett vägområde om 10 m och skall
uppfylla Trafikverkets krav på vägprofil för enskilda vägar.
Parkeringsytor och vändplaner skall utföras med en diameter om minst 21 m.
Befintliga vägar ingår i en samfällighetsförening och en vägbredd på 4,5 meter rekommenderas.
Vägområdet har breddats i planen för att möjliggöra en breddning av befintlig väg.

Väg inom området (foto: Kay Linghoff)

Hälsa och säkerhet
Översvämningsrisker
Kommunerna har i gemensamt förslag till Vattenplan för Storsjön enats om de lägsta nivåer som ska
gälla utifrån översvämningsrisker.
För bostäder gäller att de ska lokaliseras till en plats över flödesnivån Q 1000 (RH 2000 +295,08).
Verksamheter som behöver ligga vid vatten ( t. ex sjöbodar) samt kompletteringsbebyggelse till befintlig
huvudbyggnad kan ligga på plats under flödesnivån Q1000.
Ingen byggnad är placerad så att de berörs av Storsjöns vattennivå vid ett dammbrott.
Räddningstjänsten
En insatstid till Rödögården 1:33 ligger inom 20 minuterszonen.
Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
VA-studie har gjorts, daterad 2015-09-09.
Fastigheterna skall anslutas till det kommunala ledningsnätet för vatten och avlopp.
Nya byggnationer skall ha ett avstånd om minst 30 meter från pumphuset invid stranden.
Avlopp
Planerat ledningsnät för tomterna nr 2-4 utformas med självfallsledningar.
Dimensionerande flöden resulterar i ledningsdimension PVC 110. För att erhålla självrens i de partier
med liten lutning förslås dimension PVC 160 för hela sträckan.
Servisavsättning för tomt nr 5 utformas med självfallsledning. Dimensionerande flöden resulterar i
ledningsdimension PVC 110.
Samtliga tomter nr 6-10 ligger lågt i förhållande till anslutande ledningsnät. Anslutning med
självfallsledning är ej möjlig.
Servisavsättning för tomt nr 11 utformas med självfallsledning. Dimensionerande flöden resulterar i
ledningsdimension PVC 110.
Utformning
Planerat ledningsnät utformas med brunnsplaceringar så att ytvatteninläckage ej sker i ledningsnätet.
Detta för att inte belasta reningsverket med ovidkommande avloppsvatten.
Vattenledningar
Dimensionerande flöden resulterar i ledningsdimension PE50 för ledningar som försörjer 2-4 fastigheter,
och PE 32 för ledningar som försörjer en fastighet.
Planerad bebyggelse ligger inom samma tryckzon (höjd) som befintlig bebyggelse, tryckstegring eller
tryckreducering är ej aktuellt.
Befintligt ledningsnät har i dagsläget kapacitet att ansluta denna exploatering.

Dagvatten
Från enskild fastighet tas dagvattnet hand om lokalt. Takavvattning och avvattning av övriga hårdgjorda
ytor inom enskild fastighet avvattnas till enskilt fördröjningsmagasin (stenkista el. likn.).
Allmänna ytor tomt 2-4 Området kompletteras med väg och vägdike som ansluter till befintlig
anslutande vag/vägdike.
Allmänna ytor tomt 6 och 11 Dessa tomter är enbart en förtätning i befintlig bebyggelse och allmänna
ytor påverkas ej av förändringar av dagvattenflöden, inga vägar eller andra hårdgjorda ytor skapas.
Allmänna ytor tomt 6-10 Allmänna ytor avvattnas till befintliga diken. Området kompletteras med väg
och vägdike. För att klara avvattningen av området/vägen föreslås ett utloppsdike mellan tomt nr 6 och
7. I slutet av detta dike (nedströms) anläggs en kombinerad sedimentations och fördröjningsdamm.
Denna utformas som en lokal dämning/fördjupning av diket, halmbalar läggs ut i sedimentationsdammen
under byggskedet. Sedimentationsdammen förhindrar att sediment från nakna (ej växtetablerade) slänter
ej hamnar i recipienten.
Vid dimensionering av fördröjningsmagasin för dagvattenhantering av området ska
dimensioneringsförutsättningarna vara nederbördsintensitet 10minuter och återkomsttid 10 år.
Brandvatten
Hela området är utformat för släckvattenförsörjning med tankfordon, den grundläggande principen för
systemet är att erforderligt vatten för släckning av bränder inom området kan erhållas från tankfordon
alternativt Storsjöns vatten. Påfyllning av dessa sker från ett fåtal brandposter strategiskt placerade och
med god kapacitet. Avstånd från befintlig brandpost till yttre bebyggelse kommer inte att förändras,
bedömningen är då att ledningarna inom denna utökade exploatering inte dimensioneras för brandvatten.
Sophämtning
Kommunal sophämtning gäller i området.
Uppvärmning
Det finns inga föreskrifter i planen om uppvärmningssätt men mindre miljöbelastande
uppvärmningssystem bör eftersträvas.
Elförsörjning
Jämtkraft är elleverantör. Byggherren ansvarar för att undersöka var befintliga elledningar går.
Tele- och fiberkablar
Byggherren förutsätts vid arbeten i området ta hänsyn till de tele- och fiberkablar som finns förlagda i
marken och om förändringar görs på anläggningarna så ska det bekostas av exploatören.

GENOMFÖRANDE
Underliggande detaljplaner nr 23, 67 och 251, för del av Rödögården 1:33 m fl. Rödön, Krokoms
kommun, gäller jämsides med planändringen.

Organisatoriska frågor
Genomförandetid
Planens genomförandetid är 10 år från den dag planen vinner laga kraft.
Ansvarsfördelning
Markägaren upprättar detaljplanen i samråd med Samhällsbyggnadsförvaltningen.
Kommunen är inte huvudman för allmän platsmark.
Preliminärt kommer en privat exploatör att svara för projektering, upphandling och genomförande
(utförande av vägar, vatten- o avloppsanläggningar, erforderliga lantmäteriförrättningar och försäljning
av tomter och hus).
Exploateringsavtal
Innan detaljplanen antas skall ett exploateringsavtal vara upprättat mellan kommunen och
fastighetsägaren som reglerar parternas olika åtaganden.
Fastighetsrättsliga frågor
Gemensamhetsanläggningarna i Rödögårdens Samfällighetsförening föreslås ombildas så att de
tillkommande fastigheterna blir delägare samt att de nya vägarna och naturmarken införlivas i
föreningens ansvarsområde. Huvudman för dessa områden blir då samfällighetsföreningen.
Ägare av fastigheten Rödögården 1:33 har upplåtit delar av mark som gemensamhetsanläggning för
grönområde där ett antal av de nya fastigheterna ligger. Detta skall regleras.
Pir, flytbryggor, sjöbodar och ev. båthus på gemensamhetsanläggning skall förvaltas av Rödögårdens
Sjöförening
Bygglov för nya byggnader får inte ges förrän anslutningar till VA-anläggning och dagvattenlösning kan
ske samt att nya vägar anlagts och godkänts.
Ekonomiska frågor
Exploatören bekostar detaljplanen och dess genomförande.

Detaljplanen har upprättats av
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Arkitekt
I samråd med:
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Krokoms kommun

Katarina Aronsson Blom
Markägare

